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PREFACIO

Entre os ensaios fIlos6ficos e as anaIises da atualidade, quase
todas sabre paHtica, que compoem este volume, que diferenc;a a
primeira vista, que disparidade! Em masofia, 0 caminho pode ser
diffcil, mas tcmos certeza de que carla passo torna Qutros possfveis.
Em polftica, tcmos a desencorajadora impressao de urn caminho
sempre por refazer. Nem sequer falamos dos acasos e do imprevis
to: 0 leitar encontrara. aqui alguns erros de progn6stico; para dizer
com franqueza, encontrara menos do que era de temer. a caso e
muito mais grave; ecomo se urn mecanismo malicioso escarnoteasse
o acontecimento no instante em que ele acaba de mostrar 0 rosto,
como se a historia exercesse censura nos dramas de que efeita, co
mo se gostasse de se esconder, so se entreabrisse averdade em bre
ves momentos de confusao e no restante do tempo se esfon;asse em
frustrar as "superac;i5es", em reproduzir as formulas e os papeis
do repertorio e, em suma, em nos persuadir de que nada se passa.
Maurras dizia que em politica conhecera evidencias, em fJ.1osofia
pura, jamais. Isso porque so olhava para a historia passada, e so
nhava com uma fJ.1osofia tambem estabelecida. Se as considerar
mos ao serem feitas, veremos que a fJ.1osofia encontra as evidencias
mais firmes no instante do comec;o, e que a historia em estado nas
cente e sonho ou pesadelo. Quando Ihe acontece de colocar uma
questao, quando as angUstias e as coleras acumuladas acabam por
assumir uma forma identificavel no espac;o humano, presumimos
que depois disso nada mais podera ser como antes. Mas, se ha in
terrogac;i5es totais, a resposta, em sUa positividade, nao 0 pode ser.
Eantes a questao que se desgasta, urn estado sem questao que so
brevem, como uma paixao urn dia cessa, destrufda pela propria
durac;ao. Esse pafs sangrado por uma guerra ou uma revoluc;ao,
ei-lo subitamente intacto, inteiro. Os mortos sao cumplices do apa-

..
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ziguamento: apenas vivendo poderiam recriar a falta e a necessi
dade deles que VaG se apagando. Os historiadores conservadores
registram como caisa 6bvia a inod~ncia de Dreyfus - e nem por
isso deixam de ser conservadores. Dreyfus DaD esta vingado, nem
sequer reabilitado. Sua inocencia tornada lugar-comum DaD tern
valor comparada asua vergonha. NaG esta inscrita na historia no
sentido em que the foi roubada, em que [oi reivindicada por seus
defensores. A historia tira ainda mais daqueles que tudo perderam,
e cia ainda mais aqueles que tudo tomaram. Pais a prescri~ao, que
tudo envolve, inocenta 0 injusto e indefere as vltimas. A hist6ria
Dunea confessa.

Por mais que tudo isso seja sabido, nao deixa de nos impres
sionar toda vez que 0 encontramos. A grande dificuldade do tem
po vai ser reconciliar 0 mundo antigo com 0 outro. Talvez, diante
desse problema, a URSS e seus adversarios de ontem estejam do
mesmo lado, 0 do mundo antigo. A verdade e que se proclama 0

fim da guerra fria. a Ocidente nao podera ter grande participa{:ao
na concorrencia padfica se nao inventar uma regula{:ao democni
tica da economia. De fato, e numa extraordinaria desordem que
a sociedade industrial aqui se desenvolve. a capitalismo produz
ao acaso ramos gigantescos,_poe a economia de uma na{:ao a mer~

ce de uma industria dominante que the atravanca as estradas e ci
dades, destroi as formas classicas do estabelecimento humano... Em
todas as escalas, aparecem imensos problemas: nao sao apenas tec
nicas que se tern de encontrar, mas tambem formas poHticas, mo
tivos, urn espirito, razoes de viver... Eo entao que urn exercito por
muito tempo isolado do mundo na guerra colonial, que nela apren
deu a luta social, recai com todo 0 seu peso sobre 0 Estado de que
presumidamente depende e faz a ideologia da guerra fria refluir
para urn tempo que ia libertar-se dela. Alguem que soube, ha vin
te anos, julgar as "elites" (espedalmente as elites militares) acre
dita agora construir urn poder duradouro isolando-se no topo do
Estado, e s6 0 livra das importuna{:oes gerais para expo-Io as fac
{:6es. Aquele que disse que ninguem substitui urn povo (mas por
certo tratava-se apenas de uma f6rmula de desespero, de "servi{:o
inutil") separa a ambi{:ao nacional e aquilo a que chama nivel de
vida - como se alguma na{:ao madura pudesse aceitar tais dile
mas, como se a economia na sociedade real pudesse urn dia ser su
balterna como a Intendencia na sociedade factfcia do exercito, co-

mo se 0 pao, 0 vinho e 0 trabalho fossem por si coisas menos gra
ves, coisas menos santas do que os livros de historia.

Talvez digam que essa historia estaciomiria e provinciana e
ada Fran{:a. Mas enfrentara 0 mundo mais decididamente as ques
toes que 0 atormentam? Porque ha 0 risco de elas baralharem as
fronteiras entre 0 comunismo e 0 capitalismo, a Igreja faz 0 possi
vel para abafa-Ias, restaura esquecidas interdi{:oes, condena de no
vo 0 sodalismo - quando nao e a democracia -, tenta reocupar
as posi{:oes de religiao de Estado, reprime em toda parte, sobretu
do nas proprias flleiras, a espirito de busca e a confian{:a na verdade.

Quanto a poHtica comunista, sabe-se por quantos filtros teve
de passar 0 ar da desestaliniza{:ao antes de chegar a Paris au a Ro
rna. Depois de tantas retrata{:oes do "revisionismo" , e sobretudo
depois de Budapeste, sao precisos bons olhos para ver que a socie
dade sovietica inicia uma outra epoca, que liquida, com 0 stalinis
mo, 0 espirito da guerra social e se orienta para novas formas do
poder. Isto se chama oficialmente passagem para a fase superior
do comunismo. a prognostico de uma evolu{:ao espontanea para
o comunismo mundial encobrira invariaveis prop6sitos de domi
na{:ao, ou sera apenas uma maneira decente de dizer que se re
nunda a forc;ar a passagem? au significara manter-se entre as duas
linhas, pronto a voltar a adotar a antiga em caso de perigo? A ques
tao dos fins nao e a verdadeira questao, nem a da mascara e do
rosto. Talvez os prop6sitos em consonancia cqntem menos do que
a realidade humana e 0 movimento de conjunto. Talvez a URSS
tenha varios rostos e 0 equlvoco esteja nas coisas. Entao devemos
saudar como urn progresso romo a clareza a entrada, com Krus
chev, do humor negro e da paz quente no teatro internacional. Se
a humor e, como diz Freud, a suavidade do superego, talvez issO'
seja 0 maximo de distensao tolerado peIo superego cia hist6ria.

De que adianta ontem ter-se tido razao contra 0 stalinismo,
hoje contra Argel, de que adianta desatar pacientemente os falsos
nos do comunismo e do anticomunismo, e por preto ho branco 0

que ambos sabem melhor do que nos, se essas verdades de ama
nha nao dispensam hoje urn jovem das aventuras do fascismo e do
comunismo, se sao estereis enquanto nao forem ditas a maneira
poHtica - nessa linguagem que diz sem dizer, capaz de acionar
a calera e a esperanc;a em cada urn - e que nunca serao 0 discurso
do verdadeiro? Nao sera urn incrlvel mal-entendido que todos ou
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quase todos os fil6sofos se julguem obrigados a ter uma paHtica,
quando esta provem do "uso da vida" e se furta ao entendimento?
A poHtica dos fJ16sofos e aquela que ninguem pratica. Sera entao
uma paHtica? Nao havenl muitas outras caisas de que passaro fa
lar com mais seguran~a? E quando tra~am sabias perspectivas, das
quais os interessados nada querem saber, DaD estarao confessando
simplesmente que DaD sabem do que se trata?

Essas reflexoes sao latentes em quase toda parte. Adivinhamo
las em leitores e escritores que sao ou foram marxistas e que, divi
didos quanto ao restante, parecem de acordo em constatar a separa
~ao da mosofia e da politica. Mais do que ninguem, eles tentaram
viver nos dois pianos ao mesmo tempo. Sua experiencia domina
a questao, e e atraves dela que cumpriria reconsiderar esta.

Uma coisa e certa de antemao: houve uma mania politica en
tre os filosofos que nao produziu nem boa politica nem boa moso
fia. Porque, como se sabe, sendo a politica a tragtdia moderna,
esperava-se dela a soluc;ao. A pretexto de que todas as questoes hu
Manas nela se encontram,- qualquer colera politica se tornava cole
ra santa, e a leitura do jornal, como disse urn dia Hegel em sua
juventude, a orac;ao matinal filosofica. 0 marxismo encontrava na
historia todos os dramas abstratos do Ser e do Nada, depositara
nela uma imensa carga metafisica - com razao, ja que pensava
no conjunto dos membros, na arquitetura da historia, na inserc;ao
da materia e do espirito, do homem e da natureza, da existencia
e da consciencia, de que a mosofia so fornece a algebra ou 0 esque
ma. Retomada total das origens humanas num novo futuro, a po
Htica revolucionaria passava por esse centro metafisico. Mas, no
pedodo recente, foi apoHtica de pura ta.tica, serie descontfnua de
ac;oes e de epis6dios, que se ligaram todas as formas do espfrito e
da vida. Em vez de unir suas virtudes, mosofia e poHtica desde en
tao passaram a uma troca de vicios; resultou uma pratica ardilosa
e urn pensamento supersticioso. A proposito de urn voto do gropo
pariamentar ou de urn desenho de Picasso, quantas horas, quan
tos argumentos consumidos, como se a Historia Universal, a Re-

voluc;ao, a Dialetica, a Negatividade estivessem realmente presen
tes nessas pareas especies. De fato, privacios de todo cantata com
o saber, com a teeniea, com a arte, as mutac;oes da economia, os
grandes conceitos hist6rico-ftlos6ficos estavam exangues e - exce
to entre os melhores - 0 rigorismo poHtico dava a mao a pregui
c;a, a incuria, a improvisac;ao. Se assim era 0 casamento da moso
fia com a politica, pensamos que devemos nos felicitar pelo divor
cio. Alguns escritores marxistas romperam com tudo isso e reto
mam seu papel: que poderia haver de melhor? Entretanto ha uma
ruptura "rna" entre a mosofia e a politica que nada salva, e que
as abandona a sua miseria.

Ao escutar esses escritores, sentimos por vezes urn mal-estar.
Ora dizem que continuam marxistas em pontos essenciais, sem pre
cisar muito quais, nem como e possivel ser marxista em cenos pontos
- prontos a somr entre si da confusao em que se acotovelam mar
xistas, marxianos e marxologos - e ora, pelo contnirio, que e pre
ciso uma nova doutrina, quase urn novo sistema, mas nao se arris
cam muito alem de alguns emprestimos de Heraclito, de Heideg
ger, de Sartre. As duas timidezes se compreendem. Foi no marxis
mo que, durante anos, praticaram a mosofia. Quando descobriam
o jovem Marx, subiam afonte hege1iana, tornavam a descer dela
a Lenin; muitas vezes encontraram a fOrmula abstrata de seu dra
ma futuro, sabem que nessa tradi~ao se podem encontrar todas as
armas de uma oposi~aoou de varias, sendo natural que continuem
sentindo-se marxistas. Mas como, afinal de contas, foi 0 marxis
rno tambem que lhes forneceu por muito tempo suas razoes de per
manecerem comunistas e de renovarern ao comunismo seu privile
gio de interprete da historia, compreende-se que, de volta as pro
prias coisas, desejem descartar qualquer intermediario e reclamem
uma doutrina inteiramente nova. Permanecer fiel ao que se foi, re
come~ar tudo pe10 inicio, qualquer uma das duas tarefas e imensa.
Para dizer precisamente em que uma pessoa permanece marxista,
cumpriria dizer onde esta 0 essencial de Marx e quando foi perdi
do, em que bifurca~aoela se instala na arvore genealogica, se quer
ser urn ramo novo, urn novo galho mestre, ou se pensa juntar-se
ao eixo de crescimento do tronco, ou afinal se reintegra Marx in
teiro num pensamento mais antigo e mais recente do qual ele seria
apenas uma forma transitoria - em suma, seria precise redefinir
as rela~oes do jovem Marx com Marx, de ambos com Hegel, de

~---------------
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tada essa tradic;:ao com Lenin, de Lenin com Stalin e ate com Krus- 56 tempo efetuada e destrufda na hist6ria, a nega.;ao que salva, a
chev, e enfim as relal,;oes do hcgelo-marxismo com 0 que 0 prece~ destruic;ao que realiza. Essa operac;ao metafisica nao ocorreu - por
deu e 0 seguiu. Trabalho imenso, do qual todos as escritos de Lu- isso mesma tais escritores ahandonaram 0 comunismo, que reali·
kacs juntos sao 0 esboc;o muito reticente, ensaiado nos tempos do zava tao pOlleD os valores abstratos que, para come.;ar, destruia
Partido, por ser entao a unica maneira de fazer filosofia sem dar os dele. Nao estao muita certos de que urn dia tal operac;ao se fac;a.
muita a impressao disso, e que, agora que 0 largaram, cleve parecer- Entao, em vez de lhe examinar 0 pano de fundo filosofico, trans-
lhes importuno, irrisorio. Voltarn-se, pois, para as dencias, para formam-na - a ela, audacia e resoluc;:ao - em devaneio, em espe-
a arte, para a pesquisa sem partido. Mas que transtorno, se ja nao ranc;:a. Consolac;:ao que nao e inocente, pois encerra 0 debate aber-
se pode contar com 0 pano de fundo quase secular do marxismo, to entre eles e avolta deles, abafa quest6es que se imp6em: primei-
se e preciso experimentar sob a propria responsabilidade, sem apare- ro a de saber se ha uma operac;:ao de destruic;:ao-realizac;:ao, espe-
lho, inteirarnente nu, e alias na proximidade incomoda daqueles cialmente uma realizac;:ao do pensarnento que 0 toma superfluo co-
que nunca fizeram outra caisa, e que outrora eram antes despa- mo instancia independente, ou se esse esquema nao subentende uma
chados do que discutidos... positividade absoluta da natureza, uma negatividade absoluta da

Portanto, ficam indecisos entre a exigencia da fidelidade e a historia, ou antiphysis, que Marx acreditava constatar nas coisas a
da ruptura, e nao aceitam totalmente nem uma nem outra. As ve- seu redor, mas que talvez nao sejarn senao uma certa filosofia, nao
zes escrevem como se nunca houvesse existido marxismo, tratam podendo estar isentas do reexame. Depois, a de saber se esse nao
da historia, por exemplo, segundo 0 formalismo da teoria dos jo- que e urn sim, formula filosofica da revoluc;:ao, nao justifica uma
gos. Mas, por outro lado, conservam aparte 0 marxismo, esquivam- pratica de autoridade ilimitada, pois os aparelhos que sustentam
se de qualquer revisao. Na verdade, esta sendo feita uma revisao, 0 papel historico do negativo sao com isso elevados acima de qual-
mas escondem-na de si mesmos, disfarc;:am-na como volta as ori- quer criterio determinavel, e nenhuma "contradic;:ao", mesmo a
gens. Pois afinal de contas, dizem, 0 que faliu com a ortodoxia foi de Budapeste, lhes e de direito oponfvel. Esse conjunto de interro-
a dogmatismo, a filosofia. 0 verdadeiro marxismo nao era uma gac;6es sabre a ontologia marxista sera escamoteado se validarmos
filosofia, e restringimo-nos a este marxismo, que alias abarca tu- de safda 0 marxismo como verdade para mais tarde. Elas sempre
do, 0 stalinismo e 0 anti-stalinismo, e toda a vida do mundo. Urn constitufram 0 patos e a vida profunda do marxismo: este era a
dia talvez, depois de incrfveis meandros, 0 proletariado reencon- tentativa ou a prova da negaC;ao criadora, da realizaC;ao-destruiC;ao;
trara 0 seu papel de classe universal e se encarregara novamente esquecendo-as, renegamo-Io como revoluC;ao. Em todo 0 caso, se
dessa crftica marxista universal que por ora nao tern portador nem acatamos sem discussao a sua pretensao de nao ser uma filosofia,
impactos historicos ... Assim adiam a identidade marxista entre 0 de ser a expressao de urn unico grande fato historico (e sua crftica
pensamento e a aC;ao que 0 presente questiona. a apelo a urn futu- de todas as filosofias como alibi e falta contra a historia), porquart-
ro indefinido conserva a doutrina como maneira de pensar e como to constatamos, por outro lado, nao haver atualmente movimento
ponto de honra go momento em que esta em dificuldade como ma- proletario em escala mundial, colocamo-Io em posiC;ao de inativi-
neira de viver. E exatamente esse, segundo Marx, 0 vfdo da filo- dade e definimos a nos mesmos como marxistas honorarios. Se 0

sofia. Mas quem suspeitaria disso, se, no mesmo momento, e a fi: divorcio entre a filosofia e a poHtica for atribufdo apenas aos erros
losofia que pegam para bode expiatorio? A nao-filosofia, que Marx da filosofia, sera urn divorcio fracassado. Pois urn divordo, assim
ensinava em proveito da praxis revolucionaria, esta agora ao abri- como urn casamento, pode ser fracassado.
go da incerteza. Esses escritores sabem meIhor do que ninguem que Nao estamos supondo aqui nenhuma tese preestabelecida; es-
o vfnculo marxista entre a filosofia e a poHtica se rompeu. Mas pro- pecialmente nao confundimos 0 marxismo e 0 comunismo diante
cedem como se ela permanecesse em principio, num mundo futuro, do tribunal da filosofia enquanto saber absoluto, a pretexto de am-
isto e, imaginario, aquilo que Marx disse que era: a filosofia a urn bos 0 exclufrem: e clara a diferenc;:a entre a regra marxista de nao

~~-------------
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destruir a masafia sem a realizar, e a pratica stalinista que sim
plesmente a destr6i. Nero sequer insinuamos que essa regra dege
nera inevitavelmente em tal pratica. Dizemos que, com as aconte
cimentos dos ultimos anos, 0 marxismo entrall decididamente DU
ma nova fase de sua hist6ria, na qual pade inspirar, orientar anaIi
ses, conservar urn serio valor heurfstico, mas na qualja DaD e cer
tamente verdadeiro no sentido em que se acreditava verdadeiro, e que a
experiencia recente, instalando-o Duma ordem da verdade secundti
ria, proporciona aos rnarxistas uma base e quase urn metoda novos
que tornam vaos todos as ultimatos. Quando lhes perguntam 
e quando se perguntam - se sao ainda marxistas, para essa rna
pergunta 56 ha mas respostas; issa DaD 56 porque, como ja disse
mos acima, uma resposta precisa suporia condufdo urn imenso tra
balho de perspectiva~ao,mas tambem porque, mesmo feito, esse
trabalho nao se poderia conduir por nenhuma resposta simples,
porque, uma vez formulada, essa pergunta exdui 0 sim e 0 nao.
Seria insensato conceber os recentes acontecimentos como uma des
sas "experiencias cruciais" que, apesar de uma lenda renitente,
nem sequer na fIsica existem, e depois das quais se pudesse con
duir que a teoria esta "verificada" ou "refutada". E inacredita
vel que a questao seja colocada nesses termos rudimentares, como
se a "verdadeiro" eo" falso" fossem os dois unicos modos de exis
tencia intelectual. Mesmo nas ciencias, urn conjunto teorico supe
rado pode ser reintegrado na linguagem daquele que 0 supera, con
tinua significante, conserva a sua verdade. Quando se trata de to
da a historia interior do marxismo, e de suas rela~oes com a filoso
fia e com a historia pre e pos-marxistas, desde logo sabemos bern
que a conclusao jamais podera ser uma dessas trivialidades que ou
vimos com muita freqiiencia: que ele e "sempre valido" ou e "des
mentido pelos fatos". Por tras dos enunciados marxistas, verifica
dos ou desmentidos, ha sempre 0 marxismo como matriz de expe
riencias intelectuais e historicas, que sempre pode, mediante algu
mas hipoteses auxiliares, ser salvo do fracasso, como alias senipre·
e possfvel sustentar que nao e validado em sua totalidade pelo su
cesso. A doutrina vern inspirando ha urn seculo tantos empreendi
mentos teoricos e praticos, e laboratorio de tantas experiencias bern
ou malsucedidas, ate mesmo para os seus adversarios e 0 estfmulo
de tantas respostas, de obsessoes, de contradoutrinas tao profun
damente significativas, que depois disso e simplesmente descabido

falar tanto de "refuta~ao" como, alias, de "verifica~ao". Mesmo
que se encontrem "erros" nos preceitos fundamentais do marxis
mo, em sua ontologia de que falavamos ha pouco, nao sao erros
daqueles que se podem simplesmente riscar ou esquecer. Mesmo
que nao haja pura nega~ao que seja urn sim, ou que seja nega~ao

absoluta de si mesma, 0 "erro" aqui nao e 0 mero contrario da
verdade, e antes uma verclade malograda. Ha uma rela~ao interna
entre 0 positivo e 0 negativo, sendo ela 0 que Marx tinha em vista,
ainda que errasse ao restringi-la a dicotomia objeto-sujeito; essa
rela~ao opera em trechos inteiros de sua obra, abre dimensoes no
vas a sua analise historica e faz com que estas possaro deixar de
ser concludentes, no sentido em que Marx 0 entendia, sem deixar
de ser fontes de sentido e reinterpretaveis. As teses de Marx po
dem permanecer verdadeiras como 0 teorema de Pitagoras e ver
dadeiro, nao mais no sentido em que 0 foi para aquele que 0 in
ventou - como verdade identica e propriedade do proprio espa~o

-, mas como propriedade de urn certo modelo de espa~o entre ou
tros espa~os possfveis. A historia do pensamento nao sentencia su
mariamente: isto e verdadeiro, aquilo e falso. Como qualquer his
toria, tern decis6es surdas: neutraliza ou embalsama certas doutri
nas, transforma-as em "mensagens" ou em pe~as de museu. Ou
tras ha, ao contrario, que ela mantem em atividade, nao porque
haja entre elas e uma "realidade" invariavel alguma miraculosa
adequa~ao ou correspondencia - essa verdade especffica ou des
carnada nao e suficiente nem sequer necessaria para uma doutrina
ser grande -, mas porque continuam falando alem dos enuncia
dos, das proposi~oes, intermediarios obrigatorios, se queremos ir
mais longe. Assim sao os cldss£cos. Reconhecemo-Ios pelo fato de
ninguem os tomar ao pe da letra, e de, mesmo assim, os fatos no-,'·
vos nunca estarem totalmente fora de sua competencia, de se tira
rem deles novos ecos e de se revelarem neles novos relevos. Dize
mos que 0 reexame de Marx seria a medita~ao de urn classic~ e
nao poderia terminar pelo n£hil obstat nem pela indusao no fndex.
Somos ou nao somos cartesianos? A pergunta nao tern muito sen
tido, visto que aqueles que rejeitam isto ou aquilo em Descartes
so a fazem par razoes que devem muito a Descartes. Dizemos que
Marx esta passando para essa verclade secundana.

E dizemo-lo baseados apenas na experiencia recente, especial
mente naquela dos escritores marxistas. Pais, comunistas de longa
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data, quando chegaram a abandonar 0 partido ou a deixar-se ex
cluir dele, fizeram-no afinal como "marxistas" ou como "n3.o
marxistas"? Fazendo-o, demonstraram precisamente que 0 dile
rna era verbal, que era preciso ir mais alem, que nenhuma doutri
na podia prevalecer contra as caisas, nem transformar em vitoria
do proletariado a repressao de Budapeste. Nao romperam com a
ortodoxia em nome da liberdade de con'sciencia e do idealismo fi
los6fico, mas porque eia fhera urn proletariado definhar ate a re
volta e a crftica das armas, e com ele. a vida de seus sindicatos e
de sua economia, e com ela a verdade interna e a vida da 'Ciencia,
da arte. Logo, romperam como marxistas. E no entanto, ao rom
per, transgrediam a regra, tambem marxista, que prescreve que
a cada momento ha urn campo do proletariado e urn campo de seus
adversarios, que qualquer iniciativa e apreciada com rela-;ao a es
sa fissura da hist6ria, e que nao se deve em caso algum "fazer 0

jogo do adversario". Nao se enganam e nao nos enganam quando
dizem hoje que continuam marxistas, mas com a condi-;ao de acres
centar que 0 marxismo deles joi nao se identifica com nenhum apa
relho, que e uma visao da hist6ria e nao 0 movimento em ato da
hist6ria - em suma, que e uma mosofia. No momento em que
rompiam, na c6lera ou no desespero, anteciparam ou juntaram-se
a uma das silenciosas promo~oes da hist6ria, e foram e1es, afinal
de contas, que fizeram de Marx urn classico ou urn fil6sofo.

Dizia-se a eles: toda iniciativa, toda pesquisa politica ou nao
politica eapreciada segundo as incidencias politicas, a linha politi
ca segundo 0 interesse do partido, e, em ultima analise, 0 interesse
do partido segundo as opinioes dos dirigentes. Rejeitaram essas re
du-;oes em cadeia de todas as instancias, de todos os criterios a urn
so, afirmaram que 0 movimento da historia se faz por outros meios,
em outros ritmos, na esfera da organiza-;ao poHtica e no proleta
riado, enos sindicatos, e na arte, e na ciencia, que a historia tern
mais de urn foco, ou mais de uma dimensao, mais de urn plano
de referencia, mais de uma Fonte de sentido. Rejeitaram com· isso·
uma certa ideia do Ser-objeto, tanto da identidade como da dife
ren~a. Adotaram a de urn Ser coerente com varios focos ou varias
dimensoes. E ainda dizem que nao sao fil6sofos?

Retomemos 0 fio: voce fala do marxismo; mas fala de dentro
ou de fora dele? A pergunta ja nao tern muito sentido no momento
em que 0 marxismo talvez esteja explodindo, em todo 0 caso abrin-

do~se. Fala-se do interior do marxismo quando e possivel, e do ex
tenor quando nao hoi outro jeito. E quem consegue melhor? Esta
remos fora,estaremos dentro quando operamos com rela~ao a ele
a famosa "supera~ao do interior" que de proprio recomendou com
rela~ao a t?das a~ outr~s doutrinas? Ja estamos fora assim que, em
vez de repisar COlsas dltas, tentamos por meio delas nos compreen
der e compreender as coisas existentes. A questao de saber se faze
mos parte dele ou nao so se coloca a respeito de urn movimento
historico ou de uma doutrina em seu nascimento. 0 marxismo e
menos e mai.s do que isso: urn imenso campo de historia e de pen
samento sedlmentados, em que iremos nos exercitar e aprender a
p~n~a:. A muta~ao e grave, para ele que queria ser a opera~ao da
hlstona posta em palavras. Mas isso, justamente, era 0 auge da
arrogancia filos6fica.

Ha decerto peIo mundo muitas situa-;oes de luta de classes.
Elas existem em velhos paises - a Sui~a de Yves Velan -, exis
~em nos paises recem-chegados a independencia. Ecerto que sua
mdependencia nao passara de uma palavra se os polos de seu de
senvo~vimento forem definidos de acordo com os interesses dos pai
ses adlantados, e se a ala esquerda dos novos nacionalismos estiver
a esse respeito em conflito com as burguesias locais. E certo, por
outro lade, que as novas areas economicas e 0 desenvolvimento da
sociedade industrial na Europa, que tornam caduca a vida parla
mentar e politica a antiga, colocam na ordem do dia a luta pelo
co~trole e gestao do novo aparelho economico. Certamente pode.
se mventar a partir do marxismo categorias que orientem a analise
do presente, e 0 "imperialismo estrutural" seria uma delas1. E"
mesmo permitido afirmar que nenhuma polftica sera, com 0 correr
do ~empo, a polftica de nosso tempo se ignorar esses problemas, e
o sIstema de referencias marxista que os revela. Foi isso que ex
pressamos hoi pouco ao dizer que Marx e urn classico. Mas tal mar
xismo sera realmente 0 esbo-;o de uma polftica? 0 dominio teorico
que proporciona sobre a historia sera tambem urn dominio prati
co? No marxismo de Marx os dois eram inseparaveis. Descobria
se a resposta com a pergunta, que era apenas 0 come-;o de uma

1. Serge MALLET, "Gaullisme et neo-capitalisme", Esprit, fevereiro de 1960.
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resposta, 0 socialismo era a inquietude, 0 movimento do capitalis
mo. Quando lemos que se os paises independentes cia Africa do
Norte se unissem estariam em condi<;oes de controlar 0 seu desen
Yolvimento, mas "nao de dispensar capitais, tecnicos, e correntes
de intercambio com a Fran<;a,,2. que por Dutro lade a esquerda po
Htica e sindicalista da Fran<;a esta muito longe de entrever os no
vos problemas, que 0 partido comunista em particular mantem uma
atitude simplesmente negativa para com 0 neocapitalismo, que fi
nalmente na URSS, mesmo depois do XX Congresso, 0 "impe
rialismo estrutural" nao esta abandonarlo ...... seria necessario mui
to otimismo para preyer que" a ala mais avan<;arla dos nacionalis
mos africanos logo sera levada a confrontar as suas preocupa~oes

com aquelas das classes operarias dos paises economicamente do
.minantes"3. Mesmo que ocorra a confronta~ao, que polftica ex
trair dai? Mesmo que as proletarios se reconhecessem, que tipo de
~ao comum poderiam fixar como objetivo? Como retomar tal e
qual a concep~ao leninista do partido, e como retoma-Ia pela me
tade? Percebe-se a distancia entre 0 marxismo instrumento de ana
lise te6rica.e 0 marxismo que definia a teoria como a consciencia
de uma pra.tica. Ha situa~oes de luta de classes, e e mesmo poss(
vel, se quisermos, fonnular a situa~ao mundial em termos de pro
letariado e de burguesia: mas isso e apenas uma maneira de falar,
e 0 proletariado apenas urn nome para uma politica racional.

o que defendemos aqui, sob 0 nome de filosofia, e muito pre
cisamente 0 genero de pensamento ao qual os marxistas foram re
conduzidos pelas coisas. Nosso tempo pode decepcionar todos os
dias uma racionalidade ingenua: pondo a descoberto D fundamen
tal por todas as suas fissuras, ele reclama uma leitura filos6fica.
Nao absorveu a filosofia, e esta nao 0 sobrepuja. A filosofia nao
e serva nem senhora da hist6ria. Suas rela~oes sao menos simples
do que se acreditara: e literalmente uma QfO,o adistancia, cada qual
exigindo, do fundo de sua diferen~a, a mistura e a promiscuidade.
Ainda temos de aprender 0 uso certo dessa invasao - e principat
mente uma filosofia tanto menos atada pelas responsabilidades po
lfticas par ja ter as suas, tanto mais livre para entrar em toda parte

2. Serge MALLET, artigo citado, p. 211.
3. Ibid., p. 214.

por nao substituir ninguem, por nao jagar com as paixoes, com a
polftica, com. a vida, par nao as rec~mpor no imaginario, e sim
desvelar preclsamente 0 Ser que habltamos.

Riem do fil6sofo que quer que 0 "processo historico" passe
par sua mesa de trab~ho. Ele se vinga ajustando contas com os
absurdos da hist6ria. E este 0 seu emprego num vaudeville agora
secular. Que olhemos para urn passado mais distante, que nos per
guntemos 0 que pode ser a filosofia hoje: veremos que a filosofia
superficial foi urn epis6dio, e que ele esta terminado.

Hoje, como outrora, a filosofia come~a pelo: que e pensar?
e inicia}mente absorve-se nisso. Aqui nao ha instrumentos nem 6r
gaos. E urn puro: parece-me que ... Aquele diante de quem tudo
parece nao poder ser dissimulado para si mesmo, aparece a si mes
mo em primeiro lugar, eIe e esse aparecimento de si para si mes
mo, surge do nada, nada nem ninguem 0 pode impedir de ser ele
mesmo, nem 0 ajudar nisso. Ele esteve sempre, esta em tada par
te, e rei em sua ilha deserta.

Mas a primeira verdade s6 pode ser uma meia-verdade. Abre
para Dutra coisa. Nao haveria nada se nao houvesse esse abismo
do eu. Entretanto urn abismo nao e nada, ele tern suas margens,
suas imedia~oes. Pensa-se sempre em algo, sobre, segundo, de acor
do com algo, acerca, em sentido contrario de algo. Mesmo a a~ao

de pensar e colhida no impeto do ser. Nao posso pensar identica-. '.
mente na mesma coisa por mais de urn instante. Por principio a
a?ertura e imediatamente preenchida, como se 0 pensamento 56
Vlvesse em estado nascente. Se se mantem, e atraves do - e peIo
resvalamento que 0 lan~a no inatual. ~ois ha 0 inatual do esqueci
mento, mas tambem 0 do adquirido. E pelo tempo que meus pen
samentos envelhecem, e tambem por ele que marcam epoca, que
abre~ urn futuro de pensamento, urn ciclo, urn campo, que for
mam Juntos urn todo, que sao urn unico pensamento, que sao eu.
o pensamento nao abre brechas no tempo, continua a esteira dos
pensamentos precedentes, sem sequer exercer 0 poder - que pre-
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sume - de tral,;a-la, de novo, assim como poderfamos, se guises
sernas, rever a Dutra encosta cia colina: mas para que, uma vez que
a colina esta ali? Para que me certificar de que meu pensamento
de hoje abarca 0 meu pensamento de ontem? estoll dente disso,
ja que hoje vejo mais longe. Se penso, nao eporque salto para fora
do tempo flum muncio inteliglvel, nem porque reeria tada vez a
significal,;ao a partir de nada; e porque a £lecha do tempo arrasta
tudo consigo, faz com que os meus pensamentos sucessivos sejam,
flUID sentido secundario, simultaneos, ou pelo menos que invadam
legitimamente urn ao Dutro. Funciono assim por constrw;:ao. Es
tou instalado sabre uma piramide de tempo que foi eu. Torno dis
tancia, invento-me, mas nao sem meu equipamento temporal, co
mo me movo no mundo, mas nao sem a massa desconhecida de
meu corpo. 0 tempo e esse "corpo do espfrito" de que falava Va
lery. Tempo e pensamento estao emaranhados urn no outro. A noite
do pensamento e habitada por urn clarao do Ser.

Como imporia ele alguma necessidade as coisas? Como as re
duziria aos puros objetos que constr6i para si? Com 0 vfnculo se
creto do tempo, aprendo 0 do ser sensfvel, seus "lados" incompa
tfveis e simultaneos. Vejo como esta diante de meus ollios, mas tam
bern como 0 veria em outro local, e isso nao possivelmente, porem
atualmente, pois desde ja ele brilha noutro lugar com muitas luzes
que me estao encobertas. Quando se diz: simultaneidade, estar-se
a querendo dizer tempo, estar-se-a querendo dizer espa~o? Essa
linha que vai de mim ao horizonte e uma dire~ao para 0 movimen~

to do meu olhar. A casa no horizonte resplandece solenemente co
mo uma coisa passada ou uma coisa esperada. E inversamente 0

meu passado tern seu espa~o, seus caminhos, seus lugares espedfi·
cos, seus monumentos. Sob as ordens cruzadas, mas distintas, do
sucessivo e do simultaneo, sob a seqiiencia das sincronias que se
acrescentam linha a linha, reencontramos uma rede sem nome,
constela~6esde horas espaciais, pontos-acontecimentos. Sera pre:>
ciso de fato dizer coisa, sera precise dizer imaginaxio ou ideia, quan
do cada coisa esta mais longe do que si mesma, quando cada fato
pode ser dimensao, quando as ideias tern suas regioes? Toda a des
cri~ao de nossa paisagem e de nossas linhas de universo, a do nos
so mon610go interior, estaria por refazer. As cores, os sons, as coi
sas, como as estrelas de Van Gogh, sao focos, irradia~6es de ser.

.,

Consideremos os outros em seu aparecimento na carne do mun
do. Nao existiriam para mim, dizem, se eu nao os reconhecesse,
se nao decifrasse neles algum sinal da presem;a a si mesmo de que
detenho 0 unico modelo. Mas se 0 meu pensamento e apenas 0 re
verso de meu tempo, de meu ser passivo e sensfvel, e todo 0 estofo
do mundo que surge quando tento apreender-me, e aos outros que
sao captados nele. Antes de serem e para serem submetidos as mi
nhas condi~3esde possibilidade, e reconstrufdos a minha imagem,
e preciso que estejam hi como relevos, desvios, variantes de uma
unica Visao da qual tambem participo. Pois eles nao sao fic~3es

com que eu povoaria 0 meu deserto, filhos de meu espfrito, possf
veis para sempre inatuais, e sim meus gemeos ou a carne da mi
nha carne. Decerto nao vivo a vida deles, estao definitivamente au
sentes de mim e eu deles. Mas essa distancia torna-se uma estra
nha proximidade assim que se reencontra 0 ser do sensfvel, pois
o sensfvel e precisamente aquilo que, sem sair de seu lugar, pode
assediar mais de urn corpo. Esta mesa que 0 meu olhar toea, nin
guem a vera: seria preciso ser eu. E no entanto sei que ela pesa
no mesmo momento exatamente da mesma forma sobre qualquer
olhar. Pois os outros olhares, eu os vejo, e tambem no mesmo campo
em que estao as coisas que eles desenham uma disposi~aoda mesa,
que ligam as partes da mesa umas as outras para uma nova co
presen~a. Ao longe renova-se e propaga·se, por intermedio daque
la que no mesmo instante fa~o intervir, a articula~ao de urn olhar
num visfvel. Minha visao encobre outra, ou melhor, elas funcio~

namjuntas e atingem por prindpio 0 mesmo Visfvel. Urn dos meus
visfveis se faz vidente. Assisto a metamorfose. Doravante ele deixa
de ser uma das coisas, esta em circuito com elas ou interpoe-se en~

tre elas. Quando 0 olho, meu olhar ja nao se detem, ja nao termi..,
na nele, como se detem e termina nas coisas; por ele, como por "",
revezamento, meu olhar continua em dire~ao as coisas - as mes
mas coisas que eu era 0 unieo aver, que serei sempre 0 tinieo a
ver, mas que tambem ele, doravante, eo tinico a ver a sua manei
ra. Sei agora que ele tambbn e 0 tinico a ser si mesmo. Tudo repou
sa na riqueza insupera.vel, na milagrosa multiplica~aodo sensfvel.
Ela faz com que as mesmas coisas tenham a for~a de ser coisas pa
ra mais de urn, e que algumas delas - os corpos humanos e ani·
mais - nao tenham somente faces ocultas, que seu "outro lado"4

4. HUSSERL.
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seja urn Dutro sentir avaliado a partir de meu sens{vel. Tuda se cleve
ao fatD de que esta mesa, esta que neste instante meu alhar esqua
drinha e cuja textura interroga, naD pertence a nenhum espa~o de
consciencia e insere-se igualmente no circuito dos outros carpas 
ao fata de que os nossos olhares DaO sao atas de consciencia, de
que cada qual reivindicaria uma indeclinavel prioridade, e siro ~ber
tura de nossa carne imediatamente preenchida pela carne UnIver
sal do muncio - ao fato de que, desse modo, os carpas vivos se
fecham sabre 0 mundo, tornam-se carpas que veem, carpas que
tocam, e afortion sensiveis a si mesmos, uma vez ,que DaD se pode
ria toear nero ver sem ser capaz de se toear e de se ver. TodD 0

enigma esta no sensivel, nessa tele-visao que no mais privado de
nossa vida nos torna simultaneos com os outros e com 0 mundo.

Que acontecenl quando urn deles voltar-se para mim, susten
tar meu olhar e firmar 0 seu em meu corpo e em meu rosto? A
nao ser que recorramos ao ardil da palavra e interponhamos entre
nos urn campo comum de pensamentos, a experiencia e intolera,
vel. Nada mais ha para olhar senae urn olhar, aquele que ve e aquele
que evisto sao exatamente substituiveis, os dois olhares imobilizam·
se urn no outro, nada pode distrai-Ios e distingui-Ios urn do outro,
ja que as coisas estao abolidas e cada qual tern de avir-se apenas
com seu duplo. Para a reflexao, ha ainda ai apenas dois "pontos
de vista" incomensuraveis, dois eupenso que podem ambosjulgar
se vencedores da prova, pois, afinal de contas, se penso que 0 ou
tro me pensa, isso eainda apenas urn de meus pensamentos. A vi
sao faz 0 que a reflexao jamais compreendera: que 0 combate as
vezes acabe sem vencedor, eo pensamento, dai em diante, sem ti
tular. Olho-o. Ele ve que 0 olho. Vejo que ele 0 ve. Ele ve que
estou vendo que ele 0 ve ... A analise nao tern fim, e se fosse a me
dida de todas as coisas, os olhares se insinuariam indefinidamente
urn no outro, sempre haveria urn unico cogito ao mesrno tempo. Ora, ain
da que os reflexos dos reflexos vao, em principio, ao infinito, a vi
sao faz com que as negras aberturas dos dois olhares ajustem~se

uma a outra, e que tenharnos, nao mais duas consciencias com sua
teleologia propria, mas dois olhares urn dentro do outro, sos no
mundo. Ela delineia aquilo que 0 desejo realiza quando expulsa
dois "pensamentos" para essa linha de fogo entre eles, essa super
ficie ardente, onde buscam uma realiza~aoque seja identicamente
a mesma para ambos, como 0 mundo sensivel pertence a todos.

A palavra, como diziamos, romperia essa fascina~ao. Nao a
suprimiria, a adiaria, a transferiria para mais tarde. Pois ela toma
seu impulso na onda da comunica~aomuda em que esta envolta.
Arranca au despedac;a significac;oes no todo indiviso do nomina
vel, como nossos gestos naquele do sensivel. Quebramos a lingua
gem quando a transformamos num meio ou num codigo para 0

pensamento, enos privamos de compreender a que profundidade
as palavras chegam em nos, de compreender que haja uma vonta
de, uma gana de falar, uma necessidade de se falar tao logo pensa
mos, que as palavras tenham 0 poder de suscitar pensamentos 
de implantar dimensoes de pensamento doravante inalienaveis -,
que coloquem nos labios respostas de que nao nos sabiamos capa
zes, que nos ensinem, diz Sartre, 0 nosso proprio pensamento. A
linguagem nao seria, segundo a expressao de Freud, urn "reinves
timento" total, de nossa vida, 0 nosso elemento, como a agua e0

elemento dos peixes, se dublasse exteriormente urn pensamento que
em sua solidao dita regras para qualquer outro pensamento possi
vel. Urn pensamento e uma expressao paralelos deveriam ser com
pletos cada qual em sua ordem, nao se poderia conceber irrup~ao

de urn no outro, intercepc;ao de urn pelo outro. Ora, a propria ideia
de urn enunciado completo e inconsistente: nao e porque ele e em
si completo que 0 compreendemos, e porque ja compreendemos
que 0 dizemos completo ou suficiente. Ademais nao existe pensa
mento que seja completamente pensamento e nao solicite a pala
vras 0 meio de estar presente a si mesmo. Pensarnento e palavra
contam urn com 0 outro. Substituem-se continuamente urn ao ou
tro. Revezam-se, estimulam-se reciprocamente. Todo pensamen
to vern das palavras e volta para elas, toda palavra nasceu nos pen
samentos e acaba neles. Ha entre os homens e em cada urn deles"
uma incrivel vegeta~ao de palavras cuja nervura sao os "pensa
mentos". (Dirao: mas afinal, se a palavra e algo diferente de ruido
ou som, e porque 0 pensamento the deposita uma carga de sentido
- e em primeiro lugar 0 sentido lexical ou gramatical -, de for
ma que nunca houve contato senao do pensarnento com 0 pensa
mento.) Claro, sons sao falantes apenas para urn pensamento, mas
isso nao quer dizer que a palavra seja derivada ou secundana. Claro,
o proprio sistema da linguagem tern a sua estrutura pensavel. Po
rem, quando falamos, nao a pensamos como a pensa urn lingiiista,
nem sequer pensamos nela, pensamos no que dizemos. Nao e apenas
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porgue nao possamos pensar em duas caisas ao mesmo tempo: di
damos que, para ter diantc de nos urn significado, seja na emissao,
seja na recepl,;ao, i preciso que cessemos de cooecher 0 c6digo e ate
a mensagem, que nos tornemos puros operadores da palavra. A
palavra operante faz pensar, e 0 pensamento vivo encontra magi
camente as suas palavras. Nao ha 0 pensamento e a linguagem; ca
da uma das duas ordens, ao ser examinada, se desdobra e envia
uma ramifica~aoaDutra. Ha a palavra sensata, a que chamamos
pensamento - e a palavra malograda, a que chamamos lingua
gem. Eo quando DaD compreendemos que dizemos: sao palavras,
e, peIa contrario, os nossos proprios discursos sao para nos puro
pensamento5. Ha urn pensamento inarticulado (0 "aha-Erlebnis"
dos psic610gos) e ha 0 pensamento realizado - que de repente se
encontra asua revelia rodeado de palavras. As opera~6esexpressi
vas ocorrem entre palavra pensante e pensamento falante, e nao,
como se diz levianamente, entre pensamento e linguagem. Nao e
por eles serem paralelos que falamos, epor falarmos que sao para
lelos. A fraqueza de todo "paralelismo" eoutorgar-se correspon
dencias entre as ordens enos encobrir as opera~6es que de inicio
produziram-nas por invasao. as "pensamentos" que revestem a
palavra e a transformam num sistema compreenslvel, os campos
ou dimens6es do pensamento que os grandes autores e nosso pr6
prio trabalho instalaram em n6s, sao conjuntos abertos de signifi
ca~6es disponiveis que nao reativamos, sao esteiras do pensar que
nao retrac;amos, que continuamos. Temos esse cabedal como te
mos bra~os, pemas, utilizamo-Io sem pensar, como "achamos" sem
pensar as nossas pernas, os nossos bra~os, e Valery acertou em cha
mar "animal de palavras" a essa potencia falante onde a expres
sao se premedita. Eimpossivel compreende-Ia como uniao de duas
ordens positivas. Mas se 0 signa nao passa de urn certo desvio en
tre os signos, a significa~ao urn desvio identico entre as significa
c;6es, a pensamento e a palavra se recobreril como dais relevos. Co
mo puras diferen~as, sao indiscemiveis. Trata-se, na expressaa, ~de
rearganizar as coisas-ditas, de dar-Ihes urn novo indice de curva·
tura, de verga-las a urn ceTto relevo do sentido. Havia 0 que se
compreende e se diz de si mesmo - especialmente aquilo que, mais

5. Jean PAULHAN.

misteriosamente, do fundo da linguagem, interpela de anternao to
das as coisas como norninaveis -, ha 0 que esta por dizer, e que
ainda eapenas urna inquietude precisa no mundo das coisas-ditas.
Trata-se de proceder de urn modo que os dois se recubram ou se
cruzem. Nunca eu daria urn passo se a rninha visao do objetivo
ao longe nao encOntrasse em meu corpo urna arte natural de
transfonna-Ia em visao proxima. Meu pensamento n3.0 poderia dar
urn passo se 0 horizonte de sentido que ele abre nao se tornasse
pela palavra, aquilo que no teatro se chama urn praticduel. '

A linguagern pode variar e ampliar tanto quanto quisermos
a comunica~ao intercorporal: tern a mesma forma, 0 mesrno estilo
que ela. Mais uma vez, cumpre que 0 que era secreto torne-se pu
blico e quase visivel. Aqui como ali as significa~5espassam em pa
c?tes inteiros, mal e mal sustentadas por alguns gestos perernpt6
nos. Aqui como ali viso conjuntamente as coisas e os outros. Fa
lando aos outros (ou a rnirn mesmo), nao falo de rneus pensamen
tos, falo-os, e falo 0 que esta entre eles, meus pensamentos ocultos,
meus subpensamentos. Responderao: isso nao e0 que voce esta di
zendo, e0 que 0 interlocutor induz... Escutemos Marivaux: "Nao
estava pensando em vos chamarde coquete. - Sao coisas que se
e~contram ditas :mtes que sonhemos dize-Ias." Ditas por quem?
Dltas a quem? Nao por urn espirito a urn espirito, mas por urn ser
que tern corpo ~ linguagem a urn ser que tern corpo e linguagem,
cada urn dos dots puxando 0 outro por fios invislveis Como aqueles
que sustentam as marionetes, fazendo 0 outro falar, fazendo-o pen
sar, fazendo-o tornar-se aquilo,que e, e que 'nunca teria sido sozi
nho. Assim as coisas encontram-se ditas e enco.ntram-se pensadas como
que por um~ Palavra e por urn Pensar que nao possufmos, que nos
possuem. Dlz-se que ha urn muro entre nos e os outros mas eurn
muro que fazemos juntos: cada qual coloca a sua pedra ~o vao dei
xado pelo outro. Mesmo os trabalhos da razao pressup5em essas
conversas infinitas. Todos aqueles que amamos, detestamos, co
nhecemos ou somente entrevimos falam por nossa voz. Assim co
mo 0 espa~o nao efeito de pontos em si simultaneos, assim como
nossa du~ac;ao nao pode romper as suas aderencias a urn espa~o

,de dura~oes, 0 Mundo comunicativo nao eurn feixe de conscien
cias paralelas. as tra~os se confundem e passam urn pelo outro
formando uma unica esteira de "dura~ao publica". '
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Ea partir desse modelo que deveriamos pensar 0 mundo his
t6rico. Para que se perguntar se a hist6ria efeita pelos homens ou
pelas coisas, ja que com tada a evidencia as iniciativas humanas
DaO anulam 0 peso das coisas e a '<fo~a das caisas" opera sempre
atraves dos homens? Ejustamente esse malogro da an3.l.ise, quan
do ela quer restringir tudo a urn unico plano, que desvela 0 verda
deiro oocio da hist6ria. Nao ha uma analise que seja a derradeira
porque h:i uma carne da hist6ria que, tanto nela como em nosso
carpa, cantero tudo, engloba tudo - tanto a infra-estrutura quan
ta a ideia que fazemos dela, e sobretudo as perpetuas trocas entre
uma e Dutra, nas quais 0 peso das caisas torna-se signa tambem,
os pensamentos forc;as, 0 balam;o acontecimento. Pergunta-se: on
de se faz a historia? Quem a faz? Que movimento e esse que traca
e deixa atras de si as figuras da esteira? Eda mesma ordem do mo
vimento da Palavra e do Pensamento, e, enflffi, cia irru~ao do mun
do senslvel entre nos: em toda parte ha sentidos, dimens5es, figu
ras para alem daquilo que cada "consciencia" poderia ter produ
zido, e contudo sao homens que falam, pensam, veem. Estamos
no campo da historia como no campo da linguagem ou do ser.

Essas metamorfoses do privado em publico, dos acontecimen
tos em medita.;6es, do pensamento em palavras e das palavras em
pensamento, esse eco vindo de toda parte que faz com que, falan
do com outrem, tambem falemos conosco e falemos do ser, essa
profusao de palavras atras das palavras, de pensamentos atras dos
pensamentos - essa substitui.;ao universal e tambem uma especie
de estabilidade. Joubert escreveu a Chateaubriand que ele so ti
nha de "sacudir seu talisma". Conquanto seja mais dificil viver
do que escrever livros, e um fato que, dada a nossa aparelhagem
corporal e lingiHstica, tudo 0 que fazemos tem finalmente um sen
tido e urn nome - mesmo que de inlcio nao saibamos qual. As
ideias ja nao Sao uma segunda positividade, urn segundo mundo
que exporia as suas riquezas sob um segundo sol. Reencontrando
o mundo ou 0 ser "vertical", aquele que esta em pe diante de meu
corpo em pe, e nele as outros, conhecemos uma dimensao em que
tambem as ideias obtem sua verdadeira solidez. Elas sao os eixos
secretos ou, como dizia Stendhal, os "pilares" de nossas palavras,
o centro de nossa gravita~ao, esse vazio muito definido em torno
do qual se constroi a abobada da linguagem, e que atualmente so
existe no peso e no contrapeso das pedras. Alias, as coisas e 0 mundo

vislvel serao feitos de modo diferente? Estao sempre atnls do que
vejo deles, no horizonte, e aquilo a que chamamos visibilidade e
essa rnesma transcendencia. Caisa alguma, lado algurn da coisa nao
se mostra senao ocultando ativamente as outras, denunciando-as
no ato de encobri-Ias. Ver e, por princIpio, ver rnais do que se ve,
e ter acesso a urn ser de latencia. a invislvel e0 relevo e a profun
didade do vislvel, e, assim como ele, 0 vislvel nao comporta positi
vidade pura. Quanto apropria fonte dos pensamentos, sabernos
agora que, para encontra-Ia, precisarnos procurar sob os enuncia
dos, principalrnente sob 0 famoso enunciado de Descartes. Sua ver
dade logica - "para pensar e preciso ser" -, sua significa~aode
enunciado traem-no por princIpio, pois se referem a urn objeto de
pensamento no momento em que e preciso encontrar urn acesso
para aquele que pensa e para a sua coesao nativa, cuja replica sao
o ser das coisas e .0 das ideias. A palavra de Descartes e 0 gesto
que mostra em cada urn de nos esse pensamento pensante por des
cabrir, .~ "abre-te Sesamo" do pensamento fundamental. Funda
mental porque nao e veiculado por nada. Mas nao fundamental
como se, com ele, atinglssemos urn fundo onde deverlamos estabe
lecer-nos e pennanecer. Ele e, por princIpio, sem fundo e, se qui
sennos, abismo; isto quer dizer que nunca esta comigo mesmo, que
°encontramos perto Ou a partir das coisas pensadas, que e abertu
ra, a outra extremidade invisivel do eixo que nos fixa nas coisas
e nas ideias. Sera preciso dizer que essa extremidade e nada? Se
fosse "nada", as diferen.;as do proximo e do longi'nquo, 0 releva
do ser, se apagariam diante dela. Dirnensionalidade, abertura ja
nao teriam sentido. 0 absolutamente aberto se aplicaria completa
mente a urn ser sem restn'faa e, par falta de uma outra dimensao de
que deva distinguir-se, aquila a que chamamos a "verticalidade"
- 0 presente - nada mais quereria dizer. Em vez de falar do ser
e do nada, seria preferivel falar do vislvel e do invisivel, repetindo
que nao sao contradit6rios. Dizemos invislvel como dizemos im6
vel: nao p~a°que e alheio ao movimento, mas para 0 que se man
tern fixo. E 0 ponto au 0 grau zero de visibilidade, a abertura de
uma dimensao do vislvel. Um zero em todos os aspectos, urn ser
sem restri.;ao, nao devem ser considerados. Quando falo do nada,
ja existe ser, portanto esse nada nao nadifica realmente e esse ser
nao e identico a si, sem discussao. Num certo sentido, 0 ~onto mais
alto da fIlosofia talvez seja apenas reencontrar estes trulsmos: 0 pen-



22 SIGNOS PREFAClO 23
..

sar pensa, a palavra fala, 0 olhar alha - mas entre as duas pala
vras identicas ha, cada vez, toda a distancia que transpomos para
pensar, para falar e para ver.

A filosofia que desvela esse quiasmo do visfvel e do invisfvel
ejustamente 0 contra,rio de urn exame superficial. Mergulha no
sensfvel, no tempo, na hist6ria. na direi,;ao de suas articulac;oes,
DaD as supera por fon;as exclusivamente suas, 5upera-as apenas no
sentido delas. Foi lembrada recentemente a frase de Montaigne "to
dD movimento nos descobre", inferindo-se com razao que 0 ho
mem 56 eem movimento6. Assim tambem 0 mundo DaD se man
tern, 0 Ser DaD se mantem senao em movimento, somente assim
eque todas as caisas padern ser juntas. A filasafia ea rememora
c;ao deste ser, com 0 qual a ciencia nao se ocupa, porque esta con
cebe as relac;oes entre 0 ser e 0 conhecimento como as relac;oes en
tre 0 geometral e suas projec;6es, e esquece 0 ser de envolvimento,
esse a que se poderia chamar a topologia do ser. Mas essa filosofia,
que busca sob a ciencia, nao e em contrapartida mais "profunda"
que as paixoes, que a polltica e que a vida. Nao ha nada mais pro
fundo do que a experiencia que transpoe 0 muro do ser. Marivaux
tambem escreveu: "Nossa vida nos e menos cara do que nos, do
que nossas paixoes. Ao ver as vezes 0 que se passa em nosso instin
to a esse respeito, dir-se-ia que para ser nao e necessario viver, que
e so por acidente que vivemos, mas e naturalmente que somos."
Aqueles que mediante a paixao e 0 desejo chegam ate esse ser sa
bern tudo quanto ha para saber. A filosofia nao os compreende me
lhor do que eles se compreenderam, e na experiencia deles que ela
conhece 0 ser. Ela nao mantem 0 mundo deitado a seus pes, nao
e urn "ponto de vista superior" de onde se abarquem todas as pers
pectivas locais, busca 0 contato do ser bruto, e instpli-se da mes
~a forma junto daqueles que nunca se separaram dele. Simples
mente, enquanto a literatura, a arte e 0 exerdcio da vida, fazendo
se com as proprias coisas, com 0 proprio sensfvel, com os pr.6pri';?s
seres, podem, exceto em seus limites extremos, ter e dar a ilusao
de permanecer no habitual e no constitufdo, a filosofia, que pinta
sem cores, em preto e branco, como os talhos-doces, nao nos deixa

6. Jean STAROBINSKI, "Montaigne en mouvement", N.R.F., fevereiro
de 1960.

ignorar a estranheza do mundo, que os homens afrontarn tao bern
e melhor do que ela, mas como que num meio-silencio.

Tal e, em todo caso, a filosofia de que se encontrarao aqui al
guns ensaios. Par certo nao e ela que caberia questionar se achas
sem que em polltica falamos com certo desdem, urn tanto sabia
mente demais. A verdade talvez seja, simplesmente, que nece;si
tarfamos de varias vidas para entrar em cada campo de experien
cia com 0 inteiro abandono que ele reclama.

Mas sera esse tom realmente tao falso, tao pouco recomenda
vel? Tudo quanto s~ julgava pensado e bern pensado - a liberda
de e os poderes, 0 cidadao contra os poderes, 0 herofsmo do cida
dao, 0 humanismo liberal - a democracia formal e a real, que a
suprime e a realiza, 0 herofsmo e 0 humanismo revoluciomlrios _
tu~o isso esta em rufnas. Somos tornados de escrupulos a esse res~
pelto, censuramo-nos por falar disso friamente. Mas, atenc;ao! 1s
so a que chamamos desordem e rufna, outros, maisjovens, vivem
no como natural e talvez cheguem com ingenuidade a domina-Io
justamente por ja nao procurarem as suas referencias onde as to
rna-vamos. No tumulto das demolic;oes, rnuitas paixoes sombrias
muitas hipocrisias OU loucuras, muitos falsos dilemas desaparece~
tambem. Quem 0 esperaria ha- dez anos? Talvez estejamos num
desses momentos em que a historia passa adiante. Estamos ensur
deci~os pelo~ acontecim'entos franceses ou pelos ruidosos episodios
da dlplomacla. Mas, abaixo do rufdo, faz-se urn silencio uma ex-·'
pectativa. Por que nao seria uma esperanc;a? '

Hesitamos em escrever essas palavras no momento em que Sar
tre,. numa bela rememorac;ao da nossa juventude, encontra pela pri
melra vez 0 tom do desespero e da revolta7. Porem essa revolta nao
e recriminac;ao, acusac;ao do mundo e dos outros, absolviC;ao de si.
~ao se compraz consigo mesma, tern total ciencia de seus limites.
E como que uma revolta de reflexao. Exatamente: eo remorso de

7. Prefacio a Adm Arabie, F. Maspero ed.
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naG ter come~ado pela revolta, eurn "eu deveria ter" que naG PO
de ser categ6rico, rnesmo retrospectivamente, pais, hoje como ou
trora, Sartre sabe bern e mostra perfeitamente em Nizan que a re
volta naG pade nem permanecer identica, nem se realizar na revo
luc;ao. Acalenta portanto a ideia lie umajuventude revoltada. e is
so euma quimera, naG 56 porquc ja passou 0 tempo, mas tambem
porque a sua precoce lucidez naG faz tao rna figura ao lado dos cr
ros veementes dos outros; duvidamos que Sartre a trocasse, mes
rno na idade das ilus5es, pelas ilus6es cia colera. Ela naG era, como
insinua, indigencia de natureza, masja a mesma acuidade, a mes
rna impaciencia com compromissos consigo e com atitudes equfvo
cas, 0 mesmo pudor, 0 mesmo desinteresse que 0 preservaram de
ser ele proprio sem vergonha e justamente the inspiram a nobre
crftica de si mesmo que acabamos de ler. Esse prefacio a Aden Ara
bie e a admoesta~ao do Sartre, maduro ao jovem Sartre, que, co
mo todos os jovens, esta pouco se importando com ela, e persevera
ao longe, em nosso passado - melhor ainda: que renasce ao virar
de uma pagina, invade 0 seu juiz, fala por sua boca, e com tanta
firmeza que temos dificuldade em acreditar que esteja tao ultra
passado, seja tao condenavel, e acabamos por suspeitar, fato afinal
provavel, que haja apenas urn (inico Sartre. Nao aconse1hamos os
jovens leitores a acreditar precipitadamente que Sartre falhou na
vida por ser falho de revolta - e que portanto, se a tiverem em
dose suficiente, estar-lhes-ao prometidos os quarenta, os cinquen
ta anos sem motivo de censuras. Nesse debate entre Sartre e Sartre
atraves do passado, do presente e dos outros, nessa severa confron
ta~ao, para a manifesta~ao da verdade, do Sartre de vinte anos,
daquele da Liberta~aoe dos anos mais recentes, e dessas persona
gens com 0 Nizan de vinte anos, 0 Nizan comunista e 0 de Setem
bro de 1939, e de todo aquele mundo com os angry young men de
hoje, nao se deveria esquecer que 0 roteiro e de Sartre, que a sua
regra de sempre, porquanto ele e a sua liberdade, e recusar a si
mesmo as desculpas que prodigaliza aos outros, que 0 seu unico
erro, se e que e urn errol e estabelecer entre ele e n6s essa discrimi
na~ao que de todo modo seria urn abuso de nossa parte contar COm
ela, que temos entao de retificar 0 enfoque, refazer 0 balan~o, no
qual alias a sua maldita lucidez, aclarando os labirintos da revolta
e da revolu~ao, coloca tudo quanto nos e preciso para absolve-Io
malgrado seu. Este texto nao e urn espelho que acompanha 0 ca-

minho de Sartre, e urn ate do Sartre de hoje. N6s, que lemos e
lembramos, nao podemos tao facilmente isolar 0 culpado e seu juiz,
encontramos neles urn ar familiar. Nao, 0 Sartre de vinte anos nao
era tao indigno daquele que agora 0 renega; e seu juiz de hoje se
lhe assemelha ainda pelo rigor da senten~a. Esfor~o de uma expe
riencia para se compreender, interpreta~aode si e de todas as coi
sas por si, este texto nao foi feito para ser lido passivamente, como
urn auto de ocorrencia ou urn inventario, mas para ser decifrado,
meditado, relido. Tern - e 0 destino da literatura quando boa 
seguramente urn sentido mais rico, talvez urn sentido diferente da
quele que 0 autor the deu.

Se fosse 0 lugar de faze-Io, cumpriria analisar, trinta anos de
pois, essa extraordinaria redescoberta do outro perdido e 0 que e1a
tern de fantastico; nao decerto porque Nizan nao tenha sido, sob
as aparencias da elegancia e dos maiores dons, 0 homem reto, co
rajoso, fie1 aos seus dados que Sartre descreve - mas porque 0 Sar
tre de outrora nao tern menos realidade nem peso em nossa lem
bran~a.

Eu the repetia, diz e1e, que somos livres, e 0 fino sorriso de
lado, que era a sua unica resposta, era mais reve1ador do que to
dos os meUs discursos. Eu nao queria sentir 0 peso fisko de mi
nhas correntes, nem conhecer as causas exteriores que me escon
diam 0 meu ser verdadeiro e me prendiam ao ponto de honra da
liberdade. Nada via que a pudesse atingir ou amea~ar, julgava-me
loucamente imortal, nao encontrava na morte nem na angtistia al
go que se pudesse pensar. Nao sentia em mim nada que estivesse
em perigo de se perder, estava salvo, era urn e1eito. De fato, eu
era sujeito pensante ou escrevente, vivia fora de mimI eo Espfrito"
onde eu habitava, era apenas a minha condi~ao abstrata de estu
dante criado em escolas militares. Ignorando as necessidades, as
amarras em mimI ignorava-as nos outros, ou seja, ignorava 0 tra
balho da vida de1es. Quando via sofrimento ou angUstia, atribufa-os
acomplacencia ou mesmo aafeta~ao. A irrita~ao, 0 panico, 0 hor
ror das amizades e dos amores, 0 prop6sito dcliberado de desagra
dar, numa palavra, 0 negativo, nao eram coisas que se pudesse vi
ver realmente: eram atitudes afetadas. Acreditei que Nizan decidi
ra ser perfeito comunista. Por estar fora de qualquer luta, espe
cialmente da poHtica (e, quando ncla entrei, foi para levar-Ihe mi
nha civilidade, meu humor construtivo e conciliat6rio), nada com-
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preendi do esfor{:o que Nizan devia fazer para emergir da infan
cia, nero de sua solidao, nem de sua busca da salvar;ao. Seus adios
salam de sua vida, cram Duro puro, as meus vinham da caber;a,
cram moeda falsa ...

Num (mica ponto damos razao a Sartre. E realmente espan
toso que DaD tenha vista em Nizan 0 que saltava aos olhos: sob a
sobriedade, sob a ironia e 0 dominic de si, a meditar;ao da morte
e a fragilidade. Isto quer dizer que ha duas maneiras de ser jovem
e que uma naD compreende facilmente a outra: alguns sao fascina
dos pela infancia que tiveram, ela os possui, os mantem encanta
dos numa ordem de possfveis privilegiados. Outros sao lanr;ados
por ela para a vida adulta, julgam-se sem passado e por issa perta
de todas os possfveis. Sartre era da segunda especie. Portanto nao
era facil ser seu amigo. A distancia que punha entre si mesmo e
seus dados separava~o tambem daquilo que os outros tern para vi
ver. Nao mais do que a si mesmo, nao lhes permitia "pegar" 
ser diante dele 0 seu mal-estar ou a sua angUstia, como 0 eram se
cretamente, vergonhosamente, em seu foro intimo. Tinha de apren
der, nele enos outros, que nao ha ninguem sem raizes, e que a
decisao deliberada de nao as ter e uma outra maneira de confessa
las.

Os outros porem, aqueles que continuavam a infancia ou que
riam conserva-Ia superando~a, e portanto procuravam receitas de
salva.;:ao, deveremos dizer que tinham razao contra ele? Estes, por
sua vez, tinham de aprender que nao se supera 0 que se conserva,
que nada lhes poderia devolver a totalidade de que sentiam sauda
de, e que, ao se obstinarem, logo nao teriam outra escolha senao
ser simplorios ou mentirosos. Sartre nao os acompanhou nessa bus
ca. Mas poderia e1a ser publica? De compromisso em compromis
so, nao necessitaria ela do daro-escuro? E eles sabiam bern disso.
Dai as relac;6es intimas e distantes entre Sartre e eles, 0 humor.
Sartre censura-se hoje por elas: teriam e1es suportado outras? Di
gamos, quando muito, que 0 pudor, a ironia sao contagioso!r; SaF
tre nao compreendeu Nizan porque transcrevia os sofrimentos deste
em dandismo. Foram precisos seus livros, a seqiiencia de sua vida,
e, em Sartre, vinte anos de experiencia, para que Nizan Fosse afi
nal compreendido vinte anos depois da morte. Mas Nizan queria
que 0 compreendessem? Seu sofrimento, de que Sartre fala hoje,
nao e 0 genero de confiss6es que se prefere fazer ao leitor e nao

a alguem? Nizan algum dia teria tolerado, entre Sartre e cle, esse
tom de confidencia? Sartre sabe-o melhor do que nos. Vamos apre
sentar, pOI'em, alguns pequenos fatos.

Urn dia, quando estavamos no curso preparatorio para a Esco
Ia Normal, vimos entrar em nossa dasse, com a aura dos eleitos, urn
veterano que vinha fazer- sei hi que visita. Estava admiravelmente
vestido de azul-escuro, usava a roseta tricolor de Valois. Disseram
me que era Nizan. Nada em seus trajes, em seujeito, anunciava as
Iabutas do curso preparatorio, nem da Escola Normal; e quando 0

nosso professor, que ao contrario sempre se ressentia deIas, sugeriu,
sorrindo, que Nizan voltasse a tomar urn lugar entre n6s, "por que
nao?", disse ele com voz glacial; e sentou-se num lugar vago perto
de mim, para mergulhar impassivel em meu Sofodes, como se este
Fosse realmente 0 seu unico objetivo naquela manha. Quando regres
sou de Aden, encontrei em minha correspondencia 0 cartao de Paul
Yves Nizan convidando 0 calouro Merleau-Ponty, cujo primo co
nhecera em Aden, a visita~lo no quarto que dividia com Sartre. 0
reencontro foi protocolar. 0 lugar de Sartre era vazio e nu. Em com
pensac;ao, Nizan havia pendurado na parede dois floretes cruzados
embaixo de uma mascara de esgrima, sendo contra esse fundo que
me apareceu aque1e que, como soube depois, beirara 0 suiddio na
Arabia. Muito mais tarde, reencontrei-o na parte aberta do onibus
S, casado, militante, e, naquele dia, carregando uma pesada pasta
e usando excepcionalmente urn chapeu. Meneionou espontaneamen
te Heidegger, disse algumas frases de estima, em quejulguei sentir
o desejo de manifestar que nao se despedira da filosofia; mas isso tao
friamente que nao tena ousado fazer-Ihe abertamente a pergunta.
Gosto de me lembrar desses fatos infimos: nada provam, mas sao
a vida. Fazem sentir que, se Sartre nao acompanhou com muita aten
.;:ao 0 trabalho que se realizava em Nizan, Nizan, por sua vez, afor
c;a de humor, de reserva e de cortesia, era em grande parte responsa
vel pe10jogo. Estava dito que Sartre 0 compreenderia trinta anos mais
tarde, porque se tratava de Sartre, mas tambem porque se tratava
de Nizan. E sobretudo porque eramjovens, isto e, peremptorios e
timidos. E talvez enfim por uma derradeira e mais profunda razao.

o Nizan que Sartre se censura de haver desconhecido existiria
realmente em 1928 - antes da familia, dos livros, da vida de mili~

tante, da ruptura com 0 partido, e sobretudo da morte aos trinta e
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cinco anos? Porque ele se rematou, encerrou, imobilizou naqueles
tnnta e cinco curtos anos, que resvalaram em bloea para vinte anos
atnis de n6s, e queremos agora que tuda quanta elc devia ser esti
vesse presente em seu come~o e em cada urn de seus instantes. Fe
bril como 0 que come~a, a sua vida tambem esalida como 0 que
esta realizado; elc ejovem para sempre. E porque. pelo contrario,
foi-nos dado tempo para nos enganarmos e desenganarmos mais
de uma vez, nossas idas e vindas confundem as nossos rastras, a
nossa propria juventude revela-se para nos gasta, insignificante,
o que ela foi em sua verclacle inacesslvel. A uma out~a vida termi
nada cedo demais, aplico as medidas da esperan-;a. A minha, que
se perpetua, as medidas severas da marte. Urn homemjovem fez
muito se foi urn talvez. Urn homem maduro que continua presente
da-nos a impressao de que nada fez. Como nas coisas da inffincia,
e no companheiro perdido que encontro a plenitude, seJa que aft
que eria esteJa exaurida em mim, seJa que a realidade se forme apenas na
memtfria8 . Outra ilusao retrospectiva de que Bergson nao falou: nao
mais a da preexistencia, mas a da decadencia. Talvez 0 tempo nao
se escoe nem do futuro nem do passado. Talvez seja a distancia
que faz para nos a realidade do Dutro, sobretudo a do outro perdi
do. Mas ela nos reabilitaria, se pudessemos adota-Ia com relac;ao
a nos mesmos. Para equilibrar 0 que Sartre escreve hoje de si mes
mo e de Nizan com vinte anos, faltara porem aquilo que 0 Nizan
de cinqiienta anos poderia ter dito da juventude de ambos. Para
n6s, eram dois homens que estavam comec;ando, e comec;avam
opostamente.

o que confere melancoliaa narrativa de Sartre e vermos nela
os dois amigos aprenderem lentamente coisas que desde 0 inicio
poderiam ter aprendido urn do outro. Confiscado pela imagem do
pai, dominado pelo drama mais velho que ele de urn operario que
abandonou sua dasse, percebe que desde entao a sua vida era ir
real e falha, tenninando-a no 6dio de si mesmo, Nizan sabia a pri
meira vista 0 peso da inffincia, do corpo, do social, e que lac;C?s fi
liais e lac;os de hist6ria sao tecidos juntos, sao uma unica angUstia.
Nao teria posto fim a fascinac;ao, talvez a tivesse agravado esco
lhendo simplesmente 0 casamento, a familia, reassumindo 0 papel

8. SWANN, I, 265.

do pai. Se quisesse voltar ao cido da vida de que a vida do pai 0

expulsara, seria precise purificar a fonte, romper com a sociedade
que provocara a solidao de ambos, desfazer 0 que 0 pai fizera, re
comec;ar em sentido inverso 0 seu caminho. A. medida que os anos
vao passando, multiplicam-se os pressagios, aproxima-se a eviden
cia. A fuga para Aden e a ultima tentativa de uma solw;ao pela
aventura. Esta nao passaria de uma diversao se - por acaso ou
porque procurasse secretamente aquela lic;ao - Nizan nao tivesse
encontrado no regime colonial a imagem dara de nossa dependen
cia para COm 0 exterior. Assim 0 sofrimento tern causas que nos
sao exteriores, sao identificaveis, tern urn nome, podem ser aboli
das. Assim ha urn inimigo que nos e exterior, e contra ele nada
poderemos se ficarmos s6s. Assim a vida e guerra, e guerra social.
Nizanja sabia 0 que Sartre disse muito mais tarde: que no comec;o
nao e 0 jogo mas a necessidade, que nao examinamos 0 mundo,
nem as situac;oes, nem os outros de longe com nosso olhar, como
espetaculos, que estamos confundidos com eles, que os absorvemos
por todos os poros, que somos aquilo que falta de todD 0 resto, e
que com 0 nosso nada central ocorre em nos urn princfpio geral
de alienac;ao. ·Nizan precedeu-o vitalmente nesse pantragismo, nessa
mare de angUstia que e tambern 0 £luxo da historia.

Mas, por essa mesma razao e por nao viver no tragico, Sartre
compreendeu muito mais cedo os artificios da salvac;ao e da volta
ao positivo. Nao era exatamente otimist'a: nunca identificou 0 Bern
com 0 Ser. Tampouco estava salvo, eleito. Era vigoroso, alegre,
empreendedor, t6das as coisas diante dele eram novas e interes
santes. Exatamente, era supralapsdrio, aquem do tragico e da espe~

ranc;a, e portanto bern armado para des-atar os nos dandestinos.
A experienci.a de Nizan nos dez anos que precederam a guerra e
realmente uma demonstrac;ao das suas premonic;oes, e quando Sar
tre a relata hoje - quando a endossa, profundamente, fraternal
mente - nao consegue deixar de reproduzir exatamente 0 que desde
entao nos dizia das conversoes. Urn homem dedara-se urn dia cris
tao, comunista. Que quer dizer ao cetto? Nao se muda inteiramente
num instante. Simplesmente, ao reconhecer uma causa exterior de
seu destino, 0 homem recebe subitamente permissao e mesmo mis
sao - como dizia, creio eu, Maritain - de viver no seio dafe de sua
vida natural. Nao enecessario nem possivel que cessem seus turbi-



30 SIGNOS PREFAclO 31
..

lhoes: a partir dar estao "consagrados"9. Seus tormentas sao agora
as estigmas com que 0 marca uma imensa Verdade. a mal de que
morria ajuda-o, e ajuda os outros, a viver. Nao the epediclo que
renuncie a seus dons, se os tern. Ao contrario, esses dons sao liber~

tados ao soltar-se a anglistia que lhe apertava a garganta. Viver,
ser feliz, escrever, era consentir 0 sana, era suspeito, e era baixo.
Agora, trata-se de retomar do pecado aquila que este se arrogara,
au, dizia Lenin, Toubar cla burguesia 0 que eia roubara. 0 comu
nismo entreve na perspectiva urn homem diferente, uma socieda
de diferente. Mas, por ora, e por tada uma longa fase denominada
negativa, e0 aparelho do Estado que de volta contra 0 Estado bur
gues. Sao os meios do mal que volta contra 0 mal. Por conseguin
te, cada coisa se desdobra conforme a consideremos em sua ori
gem rna OU na perspectiva do futuro que reclama. 0 marxista e
o miseravel que ele foi - e tambem essa miseria recolocada em
seu lugar na totalidade, e conhecida em suas causas. Como escri
tor da "desmoraliza~ao",ele continua a decadencia burguesa; mas
mesmo nisso presta testemunho, ultrapassa-a em dire~aode urn fu
turo diferente. Nizan comunista "via 0 mundo e via-se nele"lO.
Era sujeito e era objeto. Como objeto, perdido com seu tempo; co
mo sujeito, salvo com 0 futuro. Essa vida em parte dupla econtu
do uma unica vida. 0 homem marxista eurn produto da hist6ria,
e tambem participa pelo interior na hist6ria como produ~aode uma
outra sociedade e de urn outro homem. Como sera isso possivel?
Seria preciso que, como ser finito, fosse reintegrado na produtivi
dade infinita. Por isso muitos marxistas foram tentados pelo spi
nozismo, e Nizan foi urn deles. Como ele, Sartre gostou de Spino
za, mas, contra a transcendencia, contra os conciliadores, nao tar
dou a reconhecer em Spinoza 0 equivalente de seus artiffcios, "a
plenitude afirmativa.do mundo finito que, ao mesmo tempo, que
bra seus limites e volta a infinita substancia"l1. Afinal de contas,
Spinoza faz tudo para mascarar a virtude espedfica e 0 trab.yho
do negativo, eo marxismo spinozista esimplesmente uma manei~

ra fraudulenta de nos garant,ir ja nesta vida a volta ao positivo. A

9. Prefacio a Aden Arabie, p. 51.
10. Ibid., p. 48.
11. Ibid., p. 55.

adesao a uma positividade infinita e urn pseudonimo da angu.stia
nua, a pretensao de ter atravessado 0 negativo e chegado a outra
margem, de ter esgotado, totalizado, interiorizado a morte. "Nao
tinharnos nem mesmo isso, nem mesmo essa comunica~aosem in
termediario com nosso nada."12 Tal formula~ao filos6fica, Sartre
encontrou-a mais tarde. Mas ~entia aos vinte e cinco anos que ha
ardil e falsifica~ao quando a homem da salva-;ao nao se inclui na
conta. Nizan queria nao mais pensar em si mesmo e 0 conseguiu,
s6 deu aten~ao ao encadeamento das causas. Mas era ainda ele 0

negador, ele 0 insubstituivel que se esmagava nas coisas13 . A ver
dadeira negatividade nao pode ser feita de duas positividades reu
nidas: meu ser como produto do capitalismo e a afirma-;ao atraves
de mim de urn outro futuro. Pois ha rivalidade entre elas, e emis
ter que uma ou outra triunfe. Ou entao, tornada meio de edifica
~ao, tema profissional, a revolta deixa de ser sentida, deixa de ser
vivida. 0 homem marxista e salvo pela doutrina e pelo movimen
to, instala-se no oncio - segundo seus antigos criterios, esta per
dido. Ou entao, e e0 que acontece aos melhores, nao esquece, nao
mente para si mesmo, e de seu sofrimento a cada instante que lhe
renasce a sa,bedoria, e sua incredulidade que e sua fe, mas nao 0

pode dizer, e entao eaos outros que deve mentir. Dai essa impres
sao que nos deixavam tantas conversas COm os comunistas: 0 pen
samento mais objetivo possivel, mas 0 mais angustiado, e, sob a
dureza, uma frouxidao, uma humildade secreta. Sartre sempre sou
be, sempre disse, e foi isso que 0 impediu de ser comunista, que
a negat;aO comunista, sendo pt'sitividade invertida, e diferente da
quilo que diz, ou diz duas coisas, e ventriloqua.

Percebendo tao bern os subterfugios do "homem negativo"·,.
poderiamos espantar-nos de que as vezes fale com saudades da fa-"
se totalmente critica anterior a 1930: assirn como em sua fase "cons
trutiva", a Revolu-;ao ja possuia a sua moeda falsa. Mais tarde,
com a reflexao, ele a aceitou como urn mal menor. Nunca reocu
pall simplesmente as posi~oes mantidas por Nizan ha trinta anos.
Legitima-as na segunda potencia, por razoes que the pertencem,
em nome de uma experiencia que 0 levou ao engajamento sem mu-

12. Ibid., p. H.
13. Ibid., p. 55.
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dar 0 que sempre pensou da salvac;ao. Mas iSBa, que comec;a em
1939, cabe-nos retrac;ar.

Em 1939, Nizan vai descobrir bruscamente que DaD se esalvo
tao depressa, que a adesao ao comunismo DaD liberta dos dilemas
e das dilacerac;oes "- enquanto Sartre, que 0 sabia, comec;a essa
aprendizagem do positivo e da hist6ria que mais tarde deveria
concluzi-Io a uma especie de comunismo do exterior. Assim se cru
zarn seus caminhos. Nizan volta da politica comunista para are
volta, e Sartre, apoHtico, trava conhecimento com 0 social. Con
vern ler essa bela narrativa. Convem le-la por cima do ombro de
Sartre, amedida que vai brotando da pena, entremeada em suas
reflexoes, e entremeando nela tambem as nossas.

Nizan, diz cIe, aclmitira que 0 novo homem, a nova sociedade
ainda nao existem, que talvez ele mesmo nao os veria, que era pre
ciso devotar-se a esse futuro desconhecido, sem medir 0 sacrificio,
sem regatear, sem contestar a todo instante os meios da Revolu
~ao. Sobre os processos de Moscou, nada dissera. Vern uma outra
prova para ele mais clara. Encarregado da poUtica exterior de urn
jornal do partido, explicou cern vezes que a alian~a sovietica des
cartaria a urn so tempo 0 fascismo e a guerra. Disse-o novamente
emjulho de 1939 em Marselha, onde Sartre 0 encontra por acaso.
- Aqui pedimos para abrir urn parentese: Nizan sabia que talvez
nao evitassemos 0 fascismo e a guerra ao mesmo tempo, e tinha
em si mesmo aceitado a guerra, se fosse 0 unico meio de conter
o fascismo. Acontece que posso testemunha-Io. Talvez tres serna
nas depois de seu encontro com Sartre, vi por minha vez Nizan.
Foi na C6rsega, em Porto, em casa de Casanova, se nao estou en
ganado. Estava alegre, sorridente, como Sartre 0 vira. Mas - seus
amigos 0 estariam preparando para a virada ou eles mesmos eram
trabalhados de mais alto, nao sei - ele ja nao dizia que no outono
o fascismo estaria de joelhos. Disse: teremos guerra contra a Ale
manha, mas com a alian~a da URSS, e finalmente nos a ganhare
mos. Disse isso com firmeza, serenidade, ainda the ou~o a voz, cb
mo se por fim se tivesse libertado de si mesmo... Quinze dias mais
tarde, efetuava-se 0 pacto germano-russo e Nizan abandonava 0

partido comunista. Nao, explicou ele, por causa do pacto, que ven
cia os amigos ocidentais de Hitler no seu pr6prio jogo. Mas 0 par
tido frances deveria ter salvo a dignidade, fingido indigna~ao, dei
xado aparentemente de ser solidario. Nizan percebia que ser cornu-

nista nao e representar urn papel que se escolheu, eficar preso num
drama em que se recebe, sem 0 saber, urn outro papel, eurn em
preendimento de vida, que continua na fe ou termina na separa
~ao, mas que de qualquer modo vai alem dos limites convenciona
dos, das promessas racionais. Se e assim, e se e verdade que na
vida comunista como na outra nunca se faz narla para sempre, se
anos de trabalho e de a~ao podern num instante ser atingidos pelo
ridfculo, entao, pensa ele, eu nao posso, e e nao.

No mesmo momento, que pensa Sartre? Gostaria de acredi
tar que Nizan 0 enganou. Mas nao. Nizan demite-se. Ele eque
foi enganado. Sao duas crianc;as no mundo da polftica. Mundo se
vero, em que e impossivel avaliar os riscos, em que a paz talvez
seja proporcionada apenas aqueles que nao temem a guerra. Nao
se age mostrando a propria forc;a, a nao ser quando se esta decidi
do a usa-lao Se ela e mostrada medrosamente, tem-se a guerra e
tem-se a derrota. "Eu descobria... 0 eITO monumental de toda uma
gera~ao... ; empurravam-nos para 0 massacre numa feroz pre
guerra, e pensavamos caminhar nos gramados da paz. "14 Assim,
nele e em Nizan, a decep~ao e diferente, e diferente a liC;ao. Nizan
aceitara a forc;a, a guerra e a morte por uma causa muito clara;
o acontecimento zombava de seu sacrificio; ja nao tinha asilo se
nao em si mesmo. Sartre, que acreditara na paz, descobria uma
adversidade se~ nome, que teria de levar em conta. Li~ao que nun
ca esquecera. E a origem de seu pragmatismo em poHtica. Num
mundo enfeitic;ado, a questao nao e saber quem tern razao, quem
anda mais reto, mas quem esta a altura do Grande Enganador,
que aC;ao sera bastante maleavel, bastante dura para chama-Io a
razao.

Cornpreendemos entao as obje~6es que Sartre faz hoje ao Ni
zan de 1939, e por que elas nao tern for~a contra ele. Nizan, diz'
ele, estava colerico. Mas sera essa c6lera uma decorrencia do hu
mor? Eurn modo de conhecimento muito conveniente quando se
trata do fundamental. Para quem se tornou comunista e agiu no
partido dia apos dia, ha urn peso das coisas ditas e feitas, porque
foi ele tambern que as disse e fez. Para considerar corretamente
a virada de 1939, seria precise que Nizan fosse urn homem sem
carater, estivesse quebrantado e fosse apenas para zornbar dos

14. Prefacio a Aden Arabie, p. 57.
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ceticos que se tornara comunista. Ou entao seria preciso que fosse
apenas simpatizante. Mas 0 partido DaD esta em causa, diz ainda
Sartre. NaG e pela partido que the vern a morte. "0 massacre foi
parido pela Terra e nasceu em tada parte. ,.15 Acredito. Mas isso
ejustificar 0 partido no relativo, como urn fatD da hist6ria da Ter
ra. Para Nizan, que participa dele, e tudo ou nada... "Cabe~a

da", continua Sartre. "Se estivesse vivo, estoll certo de que a Re
sistencia 0 reconduziria as meiras como a tantos outros. "16 As fl
l~iras. com certeza. Mas as fileiras do partido? :E muito diferente.
E quase 0 aposta: uma fun.;ao de autoridade, uma marca distinti·
va. Mesmo que arlerisse novamente, DaD esqueceria 0 episodio. 0
comunismo que abandonara era a sabia doutrina que repoe a pa
tria e a familia na Revolw;ao. Reencontraria urn comunismo te
merario que representava 0 papel da Revolu~aopor intermedio da
resistencia, depois daquele do derrotismo, enquanto esperava 0 da
reconstrw;:ao e do compromisso depois da guerra. Mesmo que 0

quisesse, poderia seguir esse rumo, ele, que acreditara na verdade
do marxismo? Poderia faze-Io, desde que nao tivesse tornado posi
.;ao todas as vezes. U rna coisa e, do exterior ou posteriormente (0
que da no mesmo), justificar com documentos na mao os desvios
do comunismo, outra, organizar 0 ardil e ser 0 enganador. Recordo
me de haver escrito em outubro de 1939, da Lorena, cartas profe
ticas que maquiavelicamente distribufam os papeis entre a URSS
e nos. Mas eu nao havia passado anos pregando a alian~a sovieti
ca. Como Sartre, eu nao tinha partido: boa posi.;ao para serena
mente fazer justi~a ao mais duro dos partidos.. Nao estavamos er
rados, mas Nizan tinha razao. 0 comunismo do exterior nao tern
li~oes a dar aos comunistas. Ora mais dnico que eles e ora menos,
revoltado onde consentem, resignado onde recusam, encontra-se
numa incompreensao natural da vida comunista. Nizan "desapren
dia", mas isso tambem e aprender. Fundamentada nas suas ra
zoes de ser e de ser comunista, se sua revolta de 1939 era urn re
cuo, entao chamemos recuo a insurrei~ao de Budapeste.

Tendo partido, urn da angUstia, 0 outro da alegria, caminhan
do urn para a felicidade, 0 outro para 0 tragico, aproximando-se

15. Prefacio a Aden Arabie, p. 60.
16. Ibid., p. 58.

ambos do comunismo, urn por sua face classica, 0 outro por sua
face de sombra, por fim repelidos ambos pelo acontecimento, nun
ca talvez Sartre e Nizan estiveram mais proximos urn do outro do
que hoje, na hora em que as suas experiencias se esclarecem mu
tuamente nestas paginas profundas. Para dizer agora a que con
clusao tudo isso leva, sena preciso prolongar algumas palavras ful
gurantes que esta medita~ao arranca de Sartre. 0 que esta intacto
nele e 0 sentido do novo e da liberdade_: "Nao reencontraremos
a liberdade perdida a nao ser que a inventemos; e proibido olhar
para tras, ainda que seja para medir as nossas necessidades 'au
tenticas." 17 Mas dessa negatividade verdadeira, essa que nao se
contenta em dar outros nomes as mesmas coisas, onde encontrar
no presente os emblemas e as armas? 0 que a Russia da gera.;ao
de Outubro nao deu ao mundo, deveremos espera-Io do novo mo
vimento, ou dos povos novos? Poderemos deslocar 0 nosso radica
lismo? Porem nao ha transferencia pura e simples em historia. Di
remos aos jovens: "Sejam cubanos, sejam russos ou chineses, co
mo quiserem, sejam afrieanos? Eles nos responderao que e muito
tarde para mudar 0 nascimento. " 18 0 que talvez seja claro na Chi
na e aqui pela menos implleito e confuso, as duas historias nao in
flueneiam uma a outra. Quem se atreveria a sustentar, mesmo que
ela urn dia tivesse esse poder, que a China liberlara, digamos, a Hun
gria ou a Fran~a? E onde encontrar, na Fran.;a de 1960, 0 sentido
da liberdade selvagem? Alguns jovens 0 mantem em suas vidas,
alguns Diogenes em seus livros. Onde esta ele, nem sequer dize
mos na vida publica, mas nas massas? A liberdade, a invenc;ao sao
minoritarias, s~o oposic;ao. 0 homem esta escondido, bern escon
dido, e desta vez nao podemos nos enganar: isto nao quer dizer',
que esteja pr:esente sob uma mascara, pronto para apareeer. A alie
na.;ao nao e simples privac;ao daquilo que nos era proprio por di
reito de natureza, e nao basta, para faze-Ia crescer, roubar 0 que
foi roubado, reembolsar 0 nosso debito. E muito mais grave: sob
as mascaras, nao ha rostos, 0 homem historieo nunea foi homem,
e no entanto nenhum homem esta so ...

17. Prefacio a Aden Arabie, pp. 44-45.
18. Ibid, p. 17.
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Vemos entaD a que tItulo, em que sentido Sartre pade reto
mar e ofcreeer aos jovens revoltados a reivindica!;ao do jovem Ni
zan. "Nizan falava com amargura dos velhos que fazem arnor com
nossas mulheres e pretendem nos castrar.,,19 Escreveu: "Enquanto
os homens nao forero completos e livres, sonharao anoite; "20 Dis·
se "que 0 arnor era verdadeiro enos impediam de amar; que a
vida podia ser verdadeira, que podia parir uma verdadeira morte,
mas nos faziam morrer antes mesma de tcrmos nascido' >21, Assim,
encontram·se presentes 0 nosso irmao 0 arnor, a nossa irma a vi·
da, e mesma a nossa irma a morte corporal, tao prometedora co
mo urn parto. 0 Ser esta ali ao alcance cia mao, basta apenas liberta·
10 do reino dos velhos e dos ricos. Desejem, sejam insaciaveis, "di
rijam a sua raiva contra aqueles que a provocaram, nao tentem
escapar ao sofrimento, procurem-Ihe as causas e esmaguemnas' '22.
Infelizmente, a historia de Nizan que ele conta em seguida mostra
bern que nao e tao facH encontrar as verdadeiras causas - e
esmaguem-nas e justamente a p31avra de uma guerra em que 0 ini
migo e inapreensfvel. 0 homem completo, aquele que nao sonha,
que pode morrer bern porque vive bern e que pode amar a vida
porque encara a morte, e, como 0 mito dos andr6ginos, 0 sfmbolo
do que nos falta.

Simplesmente, como essa verdade seria aspera demais, Sartre
a retraduz na linguagem dos jovens, na do jovem Nizan. "Numa
sociedade que reserva suas mulheres aos velhos e aos ricos... ' '23 E
a linguagem dos fLlhos. Ea frase edipiana que se ouve em todas as
gera~oes. Sartre diz muito bern: todo filho, ao se tornar pai, mata
o pai e 0 recome<:a ao mesmo tempo. Acrescentamos: 0 born pai e
cumplice da criancice imemori31; ele mesmo se oferece ao assassfnio
em que sua infancia revive e que 0 confirma como pai. Antes ser cul
pado do que ter sido impotente. Nobre ardil para esconder a vida
aos filhos. Esse mundo mau e aquele "que nos lhes fizemos"24. Es
sas vidas estragadas sao aquelas "que fizerarn ... que fabricam hoje

25. Ibid., p. 61.
26. Ibid, p. 51. ......... ........~.-.M1a • 04"_,--,
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para os jovens"25. Mas nao everdade. Nao e verdade que em 31
gum momento nos tenhamos sido senhores das coisas, nem que,
tendo diante de n6s problemas elaros, tenhamos estragado tudo por
futilidade. Ao lerem este pref.kio, os jovens aprenderao justamen
te que seus predecessores nao tiverarn a vida tao faci!o Sartre mima
as. au melhor, seguindo exatamente 0 modelo de sempre, severo
para com os fLlhos de seu espfrito, ja quadragenarios, tudo cede
aos seguintes - e lan~a-os por sua vez ao eterno retorno da rivali
dade. Nizan e quem tinha razao, eis 0 seu homem, leiam-no ... Eu
gostaria de acrescentar: leiam tambem Sartre. Por exemplo, esta
pequena frase, que tanto pesa: "As mesmas razoes suprimem a fe
licidade enos deixam incapazes de usufruf-Ia. "26 Querera dizer as
mesmas causas, e que e uma outra humanidade que sera feliz, nao
esta? Seria, como Pascal, apostar tudo no alem. Alias, ele diz as
mesmas razoes. A queda nao e pois urn acidente, as causas tern cum
plices em nos. Ha igual fraqueza em atribuir as culpas so a si mes
mo e em acreditar so nas causas exteriores. De urn modo ou de
outro, nao se acerta 0 alvo. a mal nao e cr£ado por nos ou por ou
tras, nasce nesse tecido que tecemos entre nos enos sufoca. Que
novos homens suficientemente duros terao paciencia suficiente pa
ra refaze-Io verdadeiramente?

A conelusao nao ea revolta, e a v£rtude sem nenhuma resigna
~ao. Decep~ao para quem acreditou na salva~ao, e num unico meio
de salva~ao em todas as ordens. Nossa historia, em que reaparece
o espa~o, em que·a China, a Africa, a Russia, 0 acidente nao ca
rninham no mesmo passo, e uma decadencia para quem acreditou
que a historia, como urn leque, ia fechar-se sobre si mesma. Mas
se essa filosofia do tempo era ainda urn devaneio da velha miseria,
por que entaC? em seu nome julgarfamos de tao alto 0 presente? Nao
ha rel6gio universal, mas historias locais adquirem forma diante
de nossos olhos, e come~am a regular-se a si mesmas, e tateando
ligam-se uma aoutra, e exigem viver, e confirmam as poderosos
na sabedoria que a imensidade dos riscos e a consciencia da pro
pria desordem lhes deram. a Mundo esta em todas as suas partes
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mais presente a si mesma do que Dunea esteve. Circula mais ver
dade do que ha vinte anos no capitalismo mundial e no comunis.
mo mundial e entre ambos. A hist6riajamais confessa, nero sequer
as suas ilus6es perdidas, mas nao as recome~a.

38 SIGNOS

CAPITULO I

A LINGUAGEM INDIRETA
E AS VOZES DO SILENCIO

A Jean-Paul Sartre

o que aprendemos em Saussure foi que os signos urn a urn
nada significam, que cada urn deles expressa menos urn sentido
do que marca urn desvio de sentido entre si mesma e os outros.
Como se pode dizer 0 mesma destes, a Hngua e feita de diferen~as

sem termos, OU, mais exatamente, Os tcnnos nela sao engendrados
apenas pelas diferenc;as que aparecem entre eles. Id~ia dificil, pais
o born sensa responde que, se 0 terma A e 0 terma B nao tivessem
o menor sentido, nao se ve como haveria contraste de sentido en
tre eles, e se realmente a comunica~ao fosse do todo da Hngua fala
da para 0 todo da lingua ouvida, seria precise saber a lfngua para
aprende-la... Mas a obje~ao e do mesmo genero que os paradoxos
de Zenao: como eles, mediante 0 exercicio do movimento, ela e
silperada mediante 0 uso da palavra. E essa especie de drculo que
faz com que a Hngua se preceda naqueles que a aprendem, ensine
se a si mesma e sugira a pr6pria decifra~ao talvez seja 0 prodfgio
que define a linguagem.

A Hngu~ e aprendida e, nesse sentido, somos realmente obri
gados a ir das partes ao todo. 0 todo, que e primeiro em Saussure,
nao pode ser 0 todo expHcito e articulado da Hngua completa, tal
como 0 registram as gramaticas e os dicionarios. Tambem nao tem
em vista uma totalidade 16gica como a de um sistema filos6fico cu
jos elementos podem (em principio) ser todos deduzidos de uma
unica ideia. Ja que ele justamente esta recusando aos signos qual
quer outro sentido que DaO "diacrftico", nao pode fundamentar
a Hngua num sistema de ideias positivas. A unidade de que fala
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eunidade de coexistencia, como a dos elementos de uma ab6bada
que se esc~ram mu~uamente. Num conjunto desse genera, as par
tes aprendldas cia hngua valem de imediato como urn todD e os
pr~gress~s ~correrao menos por adi~ao e justaposi~ao do gu; pela
artIcula~aomterna de uma func;ao ja completa a sua maneira. De
ha muito sabemos que a palavra, na crianc;a, funciona de infcio
como frase, e talvez ate eertos fonemas como palavras. Mas a lin
giifstica de hoje pensa mais precisamente a unidade cia lingua iso
lando na origem das palavras - talvez mesmo das fafmas e do es
tilo - ~rindpios "opositivos" e "relativos", aos quais a definic;ao
saussunana do signa aplica-se com mais rigor ainda do que as pa
l~vr~as, ~orq~anto a~ se trat~ de,componentes da linguagem que por
Sl so,s nao t~m .se?udo assm~avel e tern por unica funt;ao tornar
po.sslv~l a dlscnmmat;ao dos SlgnOS propriamente ditos. Ora, essas
pn~elrasoposit;6es ~onemicas podem realmente ser laeunares, po
de~ao realmente ennqueeer-se depois com outras dimens6es e a ea
dela verbal eneontrara. outros meios de diferenciar-se de si mesma'
~ i~portantee que os fonemas sao desde 0 inicio variat;6es de u~
umeo ~,parel~o ?~ palavra, e ~om eles a eriant;a parece ter "apa~

nh~~o 0 prmClplO de uma dlf~renciat;aomutua dos signos e ad
q~lrIdo ao mesmo tempo 0 senttdo do signo. Pois as oposit;6es fone
micas - contemporaneas das primeiras tentativas de comunica
t;ao - aparecem e desenvolvem-se sem relat;ao alguma com 0 bal
bucio,. amiude reprimido por elas, que em todo caso nao conserva
a_p~rtlr dai' senao uma existencia marginal e cujos materiais nao
sao mtegrados ao novo sistema da palavra verdadeira, Como se nao
fosse 0 mesmo possuir urn som a ti'tulo de elemento do balbucio
que se dirige apenas a si, e como momento de urn empreendimen:
to de c?municat;ao. Logo, pode·se por isso dizer que a criant;afala
e depOls ap~en~e~a apenas a aplicar diversamente 0 principio da
p.al_avra. ~ l~tUlt;aO ~e Sa~ss.u~e se precisa: com as primeiras opo
SIt;?eS fonemicas a cnant;a InICla-Se na ligat;ao lateral do signo com
~ SignO como fundamento de uma relat;ao final do signo com o sen
tido - n~ forma especial que recebeu na Hngua em questao. Se
os fonologlstas conseguem estender a analise alem das palavras as
formas, ~ sintaxe e ate as diferent;as estiHsticas, e a Hngua int~ira
como estIlo?e exp~essao, como r:naneira unica de utilizar-se cia pa
lav~a, .que e anteclpada pela crlant;a com as primeiras oposit;6es
fonemicas. 0 todo da Hngua falada a sua volta a tragaria como urn

turbilhao, a tentaria por suas articulat;6es internas e a conduziria
quase ate 0 momento em que todo esse rui'do significara algo. A in
cansavel confirmat;ao da cadeia verbal por si mesma, a emergen
cia urn dia irrecusavel de uma certa gama fonemica segundo a qual
o discurso e visivelmente composto, fort;ariam afinal a criant;a a
passar para 0 lado daqueles que falam. S6 a Hngua como urn todo
pennite cornpreender como a linguagem atrai a criant;a para si e
como esta con'segue entrar nesse domi'nio cujas portas, era de acre
ditar, s6 se abrem do interior. Eo porque 0 signa e de imediato dia
crItico, e porque se comp6e e se organiza consigo mesmo, que ele
tern urn interior e acaba por reclamar urn sentido.

Esse sentido nascente na borda dos signos, essa iminencia do
todo nas partes eneontram-se em toda a hist6ria cia eultura. Ha
o momento em que Brunelleschi constr6i a cupula da catedral de
Florent;a numa relat;ao definida com a configurat;ao do local. Ca·
bera dizermos que rompeu com 0 espat;o fechado da Idade Media
e descobriu 0 espat;o universal do Renascirnento1? Mas ainda hoi
muito que fazer para passar de uma operat;ao da arte para 0 em
prego deliberado do espat;o como meio de universo. Cabera dizer
mos que tal espat;o ainda nao esta presente ai'? Mas Brunelleschi
construi'ra urn estranho aparelho2 em que duas vistas do Batiste
rio e do Palacio da Senhoria, com as ruas e as prat;as que os emol
duram, refletiam-se num espelho, enquanto urn tabuleiro de me
tal polido projetava ali a luz do ceu. Portanto havia nele uma bus
ca, uma questao do espat;o. Assim tambem ha a mesma dificulda
de de dizer quando comet;a 0 numero generalizado na hist6ria das
matematicas: em si (isto e, como fala Hegel, para nos que 0 proje
tamos nela), ele ja se encontra no numero fracionario, que, antes
do numero algebrico, insere 0 numero inteiro numa serie conti'nua
- mas esta ai' como que a revelia, nao esta ai' para si. Do mesmo
modo devemos renunciar a fixar 0 momenta em que 0 latim tornou
se frances, porque·as formas gramaticais comet;am a ser eficazes
e a delinear-se antes de serem empregadas sistematicamente, por~

que a Hngua as vezes permanece muito tempo pregnante das trans·
format;6es que vaG advir e porque nela a enumerat;ao dos meios de

1. Pierre FRANCASTEL, Peinlure et sOt:i!ti, pp. 17 e ss.
2. Pierre FRANCASTEL, Ibid, pp. 17 e ss.



expressao DaD tern sentido, pais aqueles que caem em desuso con
tinuam a levar uma vida diminufda e 0 Jugar daqueles que as vao
substituir por vezes ja esta marcado, ainda que na forma de uma
lacuna, de uma necessidade ou de uma tendenda. Mesma quando
e passIve! datar a emergencia de urn principio para si, este estava
antes presente na cultura a dtulo de obsessao ou de antecipa~ao,

e a tamada de consciencia que 0 coloca como significa-;ao explicita
apenas lhe completa a longa incubac;:ao Dum sentido operante. Ora,
essa .tomada de consciencia Dunea esta conclufda: 0 espac;:o do Re
naSCImento, por sua vez, mais tarde sera. pensado como urn caso
muito particular do espaC;o pictural passive!. Portanto, a cultura
nunea nos o~erece significac;:6es absolutamente transparentes, a ge
nese do senhdo nunca esta terminada. Aquilo a que chamamos com
razao ~ossa verdade, sempre 0 contemplamos apenas num contex
to de. SlgnOS que datam 0 nosso saber. Sempre lidamos apenas com
arqUlteturas de signos cujo sentido nao pode ser posto a parte, pois
ele nada mais e senao a maneira pela qual aqueles se comportam
urn em relac;ao ao outro, pela qual se distinguem urn do outro _
sem .q~e ten~:unos sequer a consolac;ao melancolica de urn vago
relahvismo, Ja que cada uma dessas operac;oes e realmente uma
verdade e estara salva na verdade mais compreensiva do futuro ...

. No tocante a linguagem, se e a relac;ao lateral do signo com
o SlgnO que torna ambos significantes, 0 sentido so aparece na in
tersecc;ao e como que no intervalo das palavras. Isso nos proibe de
conceber, COmo estamos habituados, a distinc;ao e a uniao da lin
~~gem e ~e seu sentido. Julga-se 0 sentido transeendente por prin
ClplO aos Signos, como 0 seria 0 pensamento a indices SOnoros ou
visuais - e julga-se imanente aos signos pelo fato de, tendo uma
vez por todas cada urn deles 0 seu sentido, nao poder insinuar ne
nhuma opacidade entre ele enos, nem sequer fazer-nos pensar: os
signos so teriam uma func;ao de advertencia, advertiriam 0 ouvin
te a considerar urn de seus pensamentos. Na verdade, nao eassim
que 0 senti~o hab~ta a cad:ia verbal, nem assim que se distingu~
dela. Se 0 slgno so quer dlzer algo na medida em que se destaca
dos outros signos, seu sentido esta. totalmente envolvido na lingua
ge~, a ~alavra intervem sempre sobre urn fundo de palavra, nun
ca e :enao uma dobra no imenso tecido da fala. Para compreende
l~, nao temos de consultar algum lexico interior que nos propor~
ClOnasse, com relac;ao as palavras ou as formas, puros pensamen-

tos que estas rt:cobririam: basta que nos deixemos envolver por sua
vida, por seu movimento de diferenciac;ao e de articulac;ao, por sua
gestieulac;ao eloqiiente. Logo, ha uma opacidade da linguagem: ela
nao cessa em parte alguma para dar lugar ao sentido pura, nunea
e limitada senao pela propria linguagem, e 0 sentido so aparece
nela engastado nas palavras. Como a charada, s6 e compreendida
mediante a interac;ao dos signos, que considerados aparte sao equi
vocos ou bnnais, e apenas reunidos adquirem sentido. Tanto na
quele que fala como naquele que escuta, ela e completamente dife
rente de uma tecnica de cifrac;ao ou decifraC;ao para significac;6es
ja prontas: primeiro e necessario que ela as fac;a existir a titulo de
entidades referenciaveis, instalando-as no entrecruzamento dos ges~

tos lingiiisticos como aquilo que estes mostram de comum acordo.
Nossas anaIises do pensamento fazem como se, antes de ter encon
trado as suas palavras, de ja fosse uma especie de texto ideal que
nossas frases procurariam traduzir. Mas 0 proprio autor nao tern
nenhum texto que possa confrontar com seu escrito, nenhuma lin
guagem antes da linguagem. Se sua palavra 0 satisfaz, e por urn
equillbrio cujas condic;oes ela .propria define, por uma perfeiC;ao sem
modelo. Muito mais do que urn meio, a linguagem ealgo como
urn ser, e epor isso que consegue tao bern tornar alguem presente
para nos: a palavra de urn amigo no telefone nos da ele proprio,
como se estivesse inteiro nessa malfeira de interpelar e de despedir
se, de comec;ar e terminar as frases, de caminhar pelas coisas nao
ditas. 0 sentido e 0 movimento total da palavra, e e por isso que
nosso pensamento demora-se na linguagem. Por isso tambem a
transpoe como 0 gesto ultrapassa os seus pontos de passagem. No
proprio momenta em que a linguagem enche nossa mente ate as
bordas, sem deixar 0 menor espac;o para urn pensamento que nao
esteja preso em sua vibraC;ao, e exatamente na medida em que nos
abandonamos a ela, a linguagem vai alem dos "signos" rumo ao
sentido deles. E nada mais nos separa desse sentido: a linguagem
nao pressupoe a sua tabeIa de correspondencia, ela mesma desvela
seus segredos, ensina-os a toda crianc;a que vern ao mundo, e in
teiramente mostraC;ao. Sua opacidade, sua obstinada referencia a
si propria, suas retrospecc;oes e seus fechamentos em si mesma sao
justamente 0 que faz dela urn poder espiritual: pois torna-se por
sua vez algo como urn universo capaz de alojar em si as pr6prias
coisas - depois de as ter transformado em sentido das coisas.

..
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Ora, se ~liminannos ~a mente a ideia de urn texto original de
que a nossa hnguagem sena a traduc;ao OU a versao cifrada vere~

mos que a ideia de uma expressao completa e destitufda de s~ntido,
que tada linguagem e indireta ou alusiva, e, se se preferir, silen
cia. A relac;ao do sentido com a palavra ja nao pade ser essa cor
respondencia ponto por ponto que sempre temos em vista. Saussu
re observa aincla que ao dizer the man I love 0 ingles se exprime tao
completamente como 0 frances ao dizer l'homme rrque"j'aime (0 ho
m~m que arna). 0 pronome relativa, diraa, DaD eexpresso pela in
gles. A verdarle eque, em vez de se-lo por uma palavra, epor urn
branco entre as palavras que entra na linguagem. Nem mesma di
ga~os que esta subentendido. Essa noc;ao do subentendido expri
me mge~uamentea nossa con:,ic~ao de que uma lingua (geralmente
a ~ossa hngua natal) consegum captar em suas formas as proprias
c~lsas, e qualquer outra lfngua, se tambern quiser atingi-Ias, deve
ra usar pe~o menos ~acitamente instrumentos do mesmo tipo. Ora,
se para nos 0 frances alcan~a as proprias coisas, sem duvida nao
e .q~e tenha copi~do as articula~6es do ser: ele tern uma palavra
dlstmta para expnmir a rela~ao, mas nao marca a fun~ao comple
mento por uma desinencia especial; poderiamos dizer que suben
tend~ a declina~ao~ que 0 alemao exprime (e 0 aspecto, que 0 russo
expnme, eo optatIvo, que 0 grego exprime). Se 0 frances nos pa
rece calcado nas coisas, nao e que 0 seja, eque nos da essa ilusao
pelas rela~6es intemas de signo a signo. Mas the man [love consegue-o
do mesmo modo. A ausencia de signo pode ser urn signo e a ex
pressao nao e 0 ajustamento de urn elemento do discurso a cada
el~mento do sent~do, mas sim uma opera~ao da linguagem sobre
a hnguagem que mstantaneamente se descentraliza para seu senti
do. Dizer nao e colocar uma palavra sob cada pensamento: se 0

fizesse~os, nunca nada seria dito, nao teriamos a impressao de vi
ver.na hngu~geme ficariamos no silencio, porque 0 signo se apa
gana logo dlante de urn sentido que seria 0 seu, e 0 pensamento
n~nca encontraria senao pensamentos: aquele que ele quer expri
mlr e aquele que formaria de uma linguagem inteiramente explfci
tao Pelo ~ontrario, por vezes temos a impressao de que urn pensa.
mento fOl dito - nao substituido por indices verbais, mas incorpo.
rado nas palavras e tornado disponivel nelas - e por fim ha urn
poder das palavras, porque, trabalhando umas contra as outras
sao perseguidas adistancia pelo pensamento como as mares pel~

lua, e nesse tumulto evocam 0 seu sentido muito mais imperiosa
mente do que se cada uma delas restituisse somente uma significa
~ao enfraquecida da qual seria 0 indice indiferente e predestinado.
A linguagem diz peremptoriamente quando renuncia a dizer a pro
pria coisa. Assim como a algebra faz levar em conta grandezas que
nao sabemos 0 que sao, a fala diferencia significa~6esdas quais ca
da uma isoladamente nao e conhecida, sendo a for~a de trata-Ias
como conhecidas, de dar-nos urn retrato abstrato delas e de suas
rela~6es redprocas, que acaba por impor-nos, repentinamente, a
mais precisa identifica~ao. A linguagem significa quando, em vez
de copiar 0 pensamento, deixa-se desfazer e refazer por ele. Traz
seu sentido como 0 rastro de urn passo significa 0 movimento e 0

esfoq;o de urn corpo. Distingamos 0 usa empirico da linguagem
ja elaborada e 0 uso criador, do qual 0 primeiro, alias, s6 pode ser
urn resultado. 0 que e palavra no sentido da linguagem empirica
- isto e, a chamada oportuna de urn si~o preestabelecido - nao
o e com rela~ao a linguagem autentica. E, como disse Mallarme,
a moeda gasta que colocam em silencio na minha mao. Pelo con
trario, a palavra verdadeira, aquela que significa, que torna enfim
presente a "ausente de todos os-buques" e liberta 0 sentido cativo
na coisa, nao passa de silencio com rela~ao ao uso empirico, uma
vez que nao vai ate 0 nome comum. A linguagem e por si oblfqua
e autonoma e, se the acontece significar diretamente urn pensarnento
ou uma coisa, trata-se apenas de urn poder secundario, derivado
da sua vida interior. Portanto, como 0 tecelao, 0 escritor trabalha
pelo avesso: lida apenas com a linguagem, e e assim que de repen
te se encOntra rodeado de sentido.

Se isso e verdade, sua opera~aonao e muito diferente daquela ,
do pintor. Diz-se geralmente que 0 pintor nos atinge atraves do
mundo tacito das cores e das linhas, dirige-se a urn poder de deci
fra~ao informulado em nos que, justamente, so controlaremos de
pois de te-Io exercido cegamente, depois de ter amado a obra. 0
escritor, ao contrario, instala-se em signosja elaborados, num mun
do ja falante, e requer de nos apenas urn poder de reordenar as
nossas significa~6es de acordo com a indica~ao dos signos que nos
prop6e. Mas, como e isso, se a linguagem exprime tanto pelo que
esta entre as palavras quanto pelas palavras? Tanto pelo que nao
"diz" quanto pelo que "diz"? Se ha, oculta na linguagem empiri
ca, uma linguagem na segunda potencia, na qual de novo os sig-



nos levam a vida vaga das cores, e na qual as significa~c3esnao se
libertam totalmente cia relac;.ao redproca dos signos?

a ato de pintar tern duas faces: ha 0 borrao ou 0 trac;.o de cor
que sao colocados num ponto cia tela, e hoi 0 efeito deles no conjun
to, sem medida em comum com des, ja. que nao sao quase nada
e bastam para mudar urn retrato OU uma paisagem. Quem obser
vasse 0 pintor de muito perta, com 0 nariz em seu pince!, 56 veria
o avesso de seu trabalha. 0 avesso e urn fraco movimento do pin
eel ou cia pena de Poussin, 0 direito e a passagem do sol que esse
movimento desencadeia. U rna camara fIlmou em camara lenta 0

trabalha de Matisse. A impressao era tao prodigiosa que 0 proprio
Matisse, dizem, ficou comovido. Esse mesma pincel que, vista a
alho nu, saltava de urn ato para outro, podia-se ve-Io meditar, num
tempo dilatado e solene, numa iminencia de come~o do mundo,
t~ntar dez movimentos possiveis, dan~ar diante da tela, ro~a-Ia va
nas vezes, e por fim abater-se como urn raio sobre 0 unico tra~ado

necessario. Ha, claro, algo de artificial nessa anaJise, e Matisse es
t~ria enganado se, com base no filme, acreditasse que naquele dia
tmha realmente optado entre todos os tra~ados possiveis e resolvi
do, como 0 deus de Leibniz, urn imenso problema de minimo e
de maximo; ele nao era demiurgo, era homem. Nao considerou,
com 0 olhar da mente, todos, os gestos possiveis, e nao precisou
elimina-Ios todos, exceto urn, justificando-Ihe a escolha. Ea cama
ra lenta que enumera os possiveis. Matisse, instalado num tempo
e numa visao do homem, olhou 0 conjunto aberto de sua tela co
mec;ada e levou 0 pincel para 0 trac;ado que 0 chamava, para que
o quadro Fosse afinal 0 que estava em vias de se tornar. Resolveu
com urn gesto simples 0 problema que mais tarde parece implicar
~m numero infinito de dados, como, segundo Bergson, a mao na
hmalha de ferro obtem de uma s6 vez 0 arranjo complicado que
a sucedera. Tudo se passou no mundo humano da percepc;ao e do
gesto, e se a camara nos da uma versao fascinante do acontecimento
e por nos fazer acreditar que a mao do pintor operava no m:und~
fisico em que e possivel uma infinidade de opc;oes. Entretanto e ver
dade que 'a mao de Matisse hesitou, e verdade que houve escolha e
que 0 trac;o foi escolhido de maneira a observar vinte condic;6es es
parsas pelo quadro, informuladas, informulaveis para qualquer ou
tro que nao Matisse, porquanto nao estavam definidas e impostas
senao pela intenc;ao de fazer aquele quadro que ainda nO.o existia.

Malraux observa que a pintura e a linguagem sao compara
veis apenas quando as afastamos daquilo que "representam" para
reuni-Ias na categoria da expressao criadora. Eentao que se reco-

Acontece 0 mesmo com a palavra verdadeiramente expressi
va e, portanto, com qualquer linguagem em sua fase de estabeleci
mento. A palavra nao escolhe somente urn signa para uma signifi
cac;ao ja definida, como se vai procurar urn martelo para pregar
urn prego ou urn alicate para arranca-lo. Tateia em torno de uma
intenc;ao de significar que nao se guia por urn texto, 0 qual justa
mente esta em vias de escrever. Se quisermos fazer-lhejustic;a, te
remos de evocar algumas daquelas que poderiam estar em seu lu
gar, e foram rejeitadas, sentir como teriam atingido e agitado de
outro modo a cadeia da linguagem, a que ponto esta palavra era
realmente a unica possivel, se essa significaC;ao devia vir ao mun
do ... Enfim, temos de considerar a palavra antes de ser pronun
ciada, 0 fundo de silencio que nao cessa de rodea-Ia, sem 0 qual
ela nada diria, ou ainda por a nu os fios de silencio que nela se
entremeiam. Ha, para as expressoes ja adquiridas, urn sentido di
reto, que corresponde ponto por ponto com torneios, formas, pa
lavras instituidas. Aparentemente, nao ha lacuna aqui, nenhum si
lencio falante. Mas 0 sentido das expressoes que se estao realizan
do nao pode ser desse tipo: e urn sentido lateral ou obHquo, que
se insinua entre as palavras - e uma outra maneira de sacudir 0

aparelho da linguagem ou da narrativa para arrancar-Ihe urn som
novo. Se quisermos compreender a linguagem em sua operac;ao de
origem, teremos de fingir nunca ter falado, submete-Ia a uma re
duc;ao sem a qual ela nos escaparia mais uma vez, reconduzindo
nos aquilo que ela nos significa, olJui-la como os surdos olham aqueles
que estao falando, comparar a arte da linguagem com as outra~

artes de expressao, tentar ve-Ia como uma dessas artes mudas. E
possivel que 0 sentido da linguagem tenha urn privilegio decisivo,
mas e tentando 0 paralelo que perceberemos aquilo que talvez 0

torne impossivel ao final. Comecemos por compreender que ha uma
linguagem tacita e que a pintura fala a seu modo.
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nhecem rnutuamente como duas figuras da mesma tentativa. Du~
rante seculos as pintores e as escritores trabalharam sem suspeitar
de seu parentesco. Mas eurn fata que conheceram a mesma aven
tura. A arte e a poesia sao inicialmente consagradas acidade, aos
deuses, ao sagrado, veem nascer 0 seu proprio milagre ap~nas no
espelho de uma potencia exterior. Ambas conhecem mais tarde uma
idade chissica que e a seculariza~ao da idade do sagrada: a arte
torna-se entaa a representa~ao de uma natureza que, quando mui
to, pade embelezar, mas segundo receitas que a propria natureza
lhe ensina; como pretendia La Bruyere, 0 unico papel da palavra
eencontrar a expressao justa designada de antemao a cada pensa
menta por uma linguagem das proprias caisas, e esse duplo recur
so a uma arte anterior aarte prescreve aobra urn certo ponto de
perfei~ao,de acabamento ou de plenitude que a impora ao asseIfti
mento de todos como as coisas que sao muito evidentes. Malraux
analisou bern esse preconceito "objetivista" que a arte e a literatu
ra modernas questionam - mas talvez nao tenha ponderado em
que profundidade ele se enralza, talvez the tenha concedido preci
pitadamente 0 campo do mundo vislvel, talvez seja isso que 0 leva
a definir pelo contra-rio a pintura moderna como volta ao sujeito
- ao "monstro incompara.ve1" - e a esconde-Ia numa vida se
creta fora do mundo... Cumpre retomar a sua analise.

Portanto, 0 privilegio da pintura a oleo quc< pennite, melhor
do que qualquer outra, atribuir a cada elemento do objeto ou do
rosto humane urn representante pictural distinto, a busca de sig
nos que possam dar a ilusao da profundidade ou do volume, a do
movimento, das fonnas, dos valores tateis e das diferentes especies
de materia (basta pensar nos pacientes estudos que levaram aper
feif;aO a representac;ao do ve1udo), esses processos, esses segredos
aumentados a cada gerac;ao sao os elementos de uma tecnica geral
da representafao que, no limite, atingiria a propria coisa, 0 proprio
homem, que se imagina nao poderem conter acaso ou indecisao,
e cujo funcionamento soberano a pintura quer igualar. Nessa-dire~

l;aO foram dados passos sobre os quais nao ha como voltar. A car
reira de urn pintor, as produc;oes de uma escola, 0 proprio desen
volvimento da pintura dirigem-se para obras-primas nas quais e par
fim obtido 0 que ate entao era procurado, obras-primas que, ao
menos provisoriamente, tornam inuteis as tentativas anteriores e
marcam urn progresso da pintura. A pintura quer ser tao convin-

cente como as coisas e nao pensa poder atingir-nos a nao ser como
elas: impondo a nossossentidos urn espetaculo irrecusavel. Em pri~

dpio confia no aparelho da percepc;ao,considerado como urn mew
natural e dado de comunicac;ao entre os homens. Nao temos todos
olhos, que funcionam quase da mesma maneira? E se 0 pintor so~

be descobrir signos suficientes da profundidade ou do veludo, nao
teremos todos, ao olhar 0 quadro, 0 mesmo espetaculo, que rivali
za com a natureza?

Acontece que os pintores classicos eram pintores e nenhuma
pintura classica jamais consistiu em simples~enterepresentar. Mal
raux indica que a concepc;ao moderna da pmtura - coma expres
sao criadora - foi maior novidade para 0 publico do que para os
proprios pintores~ que sempre a praticaram mesmo ~qu.e nao the fi
zessem a teoria. E isso que fat com que as obras classlcas tenham
urn sentido diferente e talvez mais sentido do que os pintores jul
gavam, com que muitas vezes elas antecipem uma pintura liberta
de seus canones e permanec;am as intercessores adequados de qual
quer inicial;ao apintura. No momento mesmo em que, com olhos
fixos no mundo, julgavam pedir-Ihe 0 segredo de uma represent~

C;ao suficiente, elas operavam sem saber essa metamorfose de que malS
tarde a pintura tornou-se consciente. Mas entao nao se pode defi
nir a pintura classica pela representac;ao da natureza ou pela refe
rencia a "nossos sentidos" , nem portanto a pintura moderna pela
referencia ao subjetivo. Ja a percepC;ao dos classicos se prendia a
cultura deles, a nossa cultura ainda pode informar a nossa percep
c;ao do vislvel; nao se deve abandonar 0 mundo vislvel ~s ~e~eitas
classicas nem encerrar a pintura moderna no reduto do mdlvlduo,, "nao se tern de escolher entre 0 mundo e a arte, entre os nossos
sentidos" e a pintura absoluta: estao todos entrelac;ados.

Malraux fala as vezes como se os "dados dos sentidos" nunca
tivessem variado atraves dos seculos, e como se, enquanto a pintu
ra referia~sea e1es, a perspectiva classica se impusesse. No entanto
ecerto que tal perspectiva euma das maneiras inventadas peIo ho
mem de projetar asua frente 0 mundo percebido, e nao seu decal
que. Euma interpretal;ao facultativa da visao espontanea, nao por
que 0 mundo percebido desminta as suas leis e imponha outr~.s,

mas antes porque nao exige nenhuma e nao eda orde~ das le~s.
Na percepc;ao livre, os objetos escalonados em profundldade nao
possuem nenhuma "grandeza aparente" definida. Nem mesmo se
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cleve dizer que a perspectiva "nos engana" e que os objetos afasta
dos sao' 'majores" a alha nu do que 0 Faria acreditar sua projec;ao
num dese~hoou num~ fotografia - pelo menas nao dessa grande
z~ que sena uma medlda comum aos longes e aos pIanos mais pr6
XIIDOS. A grandeza cia Iua no horizonte DaD e mensuravel por certo
numero de partes ali'quotas cia moeda que teoho na mao, trata-se
de uma "grandeza-a-distancia", de uma especie de qualidade que
adere alua como 0 quente e 0 frio a Qutros objetos. Encontramo-nos
aqui na ordem das "ultracoisas" de que fala H. Wallon, as quais
DaD se disp6em, com as objetos pr6ximos, Duma unica perspectiva
graduada. Passada uma certa grandeza e uma certa distancia, vern
o absoluto rla grandeza em que todas as "ultracoisas" se juntam,
sendo esta a razao de as crian~as dizerem que 0 sol e "grande co
mo uma casa". Se quero voltar dai' a perspectiva, precise deixar
de perceber 0 todo livremente, precise circunscrever a minha vi
sao, determinar, num padrao de medida que tenho, aquilo a que
chamo a "grandeza aparente" da lua e da moeda, e aflnal trans
portar essas medidas para 0 pape!. Mas enquanto isso 0 mundo
percebido desapareceu, e com ele a simultaneidade verdadeira dos
objetos, que nao esua inclusao pacffica numa unica escala de gran
~eza. Quando via a moeda e a lua ao mesmo tempo, meu olhar
~mha de se fix~,r n~ma das duas, e entao a outra aparecia para mim
a margem - obJeto pequeno-visto-de-perto" ou "objeto grande
visto-de-longe" - incomensura.vel com 0 primeiro. 0 que trans
po~to ~ara 0 papel nao eessa coexistencia das coisas percebidas,
a nvahdade delas diante de meu olhar. Encontro 0 meio de arbi
trar 0 seu conflito, que faz a profundidade. Decido torna-las co
posslveis :~ urn ~e~mo plano, e consigo isso imobilizando no pa
pel uma sene de VIsoes locais e monoculares, sendo que nenhuma
delas esobreponi'vel aos momentos do campo perceptive vivo. En
quanto antes as coisas disputavam entre si meu olhar e, ancorado
n~~a delas, eu sentia nele a solicita~ao das outras que as fazia coe
X~Stl~ co~ ~ p,:"imeira, a exigencia de urn horizonte e a'sua"'preten
sa~ a eXIstencla, c?nstruo agora uma representac;ao em que cada
COlsa cessa de atralr sobre si toda a visao, faz concessoes as outras
e consente em ocupar no papd apenas 0 espa~o que Ihe e deixado
P?r elas. Enquanto meu olhar, percorrendo livremente a profun
dIda.de, a altura e a largura, nao estava sujeito a nenhum ponto
de VIsta porque os adotava e os rejeitava urn de cada vez, renuncio

a essa ubiqiiidade e decido que apenas figurara. em meu desenho
aquilo que poderia ser visto de urn certo ponto de observa~ao por
urn ollio imovel fixado num certo "ponto de fuga" de uma certa
"linha de horizonte". (Modestia enganadora, pois se renuncio ao
proprio mundo lan~andono papel 0 estreito setor de uma perspec
tiva, deixo tambem de ver como urn homem, que eaberto ao mundo
porque esta situado nele, penso e domino a minha visao como Deus
pode faze-Io quando considera a idiia que tern de mim.) Enquanto
eu tinha a experiencia de urn mundo de coisas fervilhantes, exclu
sivas, que nao poderia ser abarcado senao mediante urn percurso
temporal em que cada ganho e perda ao mesmo tempo, eis que 0

ser inesgotavel cristaliza numa perspectiva ordenada, na qual os
longes se resignam a ser somente longinquos, inacessi'veis e vagos
como convern, onde os objetos proximos abandonam urn tanto de
sua agressividade, ordenam as suas linhas interiores de acordo com
a lei comum do espetaculo e ja se preparam para, assim que for
preciso, tornar-se longi'quos - onde nada em suma retem 0 olhar
e representa 0 presente; 0 quadro inteiro esta no modo do passado
ou da eternidade; tudo adquire urn ar de decencia e discri~ao; as
coisas deixam de me interpelar e ja nao sou comprometido por elas.
E, se acrescento a esse artiffcio 0 da perspectiva aerea, percebe-se
a que ponto eu que pinto e aqueles que olham a minha paisagem
dominamos a situa~ao. A perspectiva emuito mais do que urn se
gredo tecnico para imitar uma realidade que se ofereceria tal equal
a todos os homens; e a invenc;ao de urn mundo dominado, possui'
do de parte a parte numa si'ntese instantanea da qual 0 olhar es
ponta-neo nos da, quando muito, 0 esbo~o ao tentar em VaG man
ter juntas todas essas coisas que, individualmente, querem-no por.
inteiro_ Os rostos do retrato classico, sempre a servi~o de urn cara
ter, de uma paixao ou de urn humor - sempre significantes -,
os bebes e os animais da pintura classica, tao desejosos de entrar
no mundo humano, tao pouco preocupados em recusa-Io, mani
festam a mesma rela~ao "adulta" do homem com 0 mundo, a nao
ser quando, cedendo a seu abem;oado demonio, 0 grande pintor
acrescenta uma nova dimensao a esse mundo demasiado seguro de
si fazendo vibrar nele a contingencia...

Ora, se a pintura "objetiva" eela propria uma cria~ao,j~ nao
ha razoes para conceber a pintura moderna, por querer ser ela cria
~ao, como uma passagem para 0 subjetivo, uma cerimonia em g16-
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ria do indivfduo - e a anaIise de Malraux nesse ponto nos pareee
pOlleD segura. lei nao ha, diz ele, senao urn tema na pintura: 0 pro
prio pintor3• Ja nao e 0 aveludado dos pessegos que se procura,
como Chardin; e, como Braque, 0 aveludado do quadro. Os chls
sicos eram e1es mesmos a sua revelia; 0 pintor moderno quer em
primeiro lugar ser original, e para ele seu pader de expressao se
confunde com a sua diferen~a individual4 . Uma vez que a pintura
ja DaD se destina a fe ou a beleza, eia se destina ao indivlduos, e
a "anexac;ao do mundo pelo indivfduo"6. 0 artista sera. pais "da
familia do ambicioso, do drogado"7, condenado como eles ao pra
zer renitente de si mesma, ao prazer do demonio, ou seja, de tudo
o que, no homem, destr6i 0 homem... No entanto estei claro que
teriamos muita dificuldade em aplicar essas defmic;oes a Cezanne
au a Klee, por exemplo. E quanto aqueles dentre os modernos que
apresentam esboc;os como quadros, e de que cada tela, assinatura
de urn momenta de vida, exige ser vista, em "exposic;ao" t na serie
das sucessivas telas -, essa tolerancia com 0 inacabado pode sig
nificar duas coisas: ou que renunciaram de fato a obra e agora so
procuram 0 imediato, 0 sentido, 0 individual, "a expressao bru
tal>, como diz Malraux - ou entao que 0 acabamento, a apresen
tac;ao objetiva e convincente para os sentidos t deixou de ser 0 meio
e 0 sinal da obra verdadeiramente fe'ita, porque doravante a expres
sao vai do homem para 0 homem atraves do muncio comum que
vivem, sem passar pelo campo anonimo dos sent~'dos ou cia Nature
za. Baudelaire escreveu - palavras que Malraux lembra muito
oportunamente - "que uma obra feita nao e necessariamente aca
bada e uma obra acabada nao e necessariamente feita"8. A obra
consumada nao eportanto aquela que existe em si como uma coi
sa, mas aque1a que atinge seu espectador, convida-o a recomec;ar
o gesto que a criou e, pulando os intermediarios, sem outro guia

3. Le Musee imaginaire, p. 59. Estas paginas ja estavam escritas quando fai po.
blicada a edi~ao definitiva de Psychologie de l'an (Les voix du silence, ed. Gallimard).
Citamos segundo a edi~ao Skira.

4. Le musee imagi1UJ,ire, p. 79.
5. IbUi., p. 83.
6. La monnau de l'absolu, p. 118.
7. La creation esthetiqUi!, p. 144.
8. Le musee imaginaire, p. 63.

alem do movimento da linha inventada, do trac;ado quase incorpo
reo,a reunir-se ao mundo silencioso do pintar, a partir daf profe
rido e acessfveL Ha a improvisac;ao dos pintores-crianc;as, que DaO
aprenderam seu proprio gesto e, a pretexto de que urn pintar e uma
mao, acreditam que basta ter maos para pintar. Tiram do proprio
corpo pequenos prodIgios como urn jovem sombrio pode sempre
tirar do seu, contanto que a observe com sufieiente complaceneia,
alguma pequena esquisitice apropriada' a alimentar sua religiao de
si proprio. Mas ha tambem a improvisaC;ao daque1e que, voltado
para 0 mundo que quer expressar, acabou por, cada palavra cha
mando uma outra, constituir para si uma voz aprendida que e mais
sua que seu grito das origens. Bei a improvisac;ao da escrita auto
matica e ha aquela da Chartreuse de Parme (Cartuxa de Parma). Jii.
que a percepc;ao nunea esta acabada, ja que as nossas perspectivas
nos dao para exprirnir e pensar urn mundo que as engloba, as ul
trapassa e anuncia-se por signos fulgurantes como uma palavra au
urn arabesco, par que a eXl?ressao do mundo seria sujeita a prosa
dos sentidos ou do conceito? E precise que ela seja poesia, isto e, que
desperte e reconvoque por inteiro 0 nosso puro poder de expres
sar, para alem das coisas ja ditas au ja vistas. A pintura moderna
coloca urn problema muito diferente daquele da volta ao indivf
duo: 0 problema de saber de que modo e possfvel comunicar-se sem
o amparo de uma Natureza preestabelecida e a qual se abririam
os sentidos de todos nos, de que modo estamos entranhados no uni
versal pelo que temos de mais pessoal.

Esta e uma das filosofias as quais podemos estender a anilise
de Malraux. Cumpre somente separa-la da filosofia do indivfduo
ou da marte, que em Malraux ocupa 0 primeiro plano, nao sem
alguns movimentos de saudade das civilizac;oes do sagrado. 0 que
o pintar poe no quadro nao e 0 si-mesmb imediato, 0 proprio ma
tiz do sentir, e seu sentir, e tern de conquista-lo nao so em suas pro
prias tentativas como tambem na pintura dos outros e no mundo.
Quanta tempo, diz Malraux, para que 0 escritor aprenda a falar
com a propria voz. Assim tambem, quanta tempo para que 0 pin
tor, que nao tern como nos a obra exposta a sua frente, mas a esta
fazendo, reconhec;a em seus primeiros quadros 0 delineamento da
quilo que sera, mas apenas se nao se enganar sobre si mesmo, a
sua obra feita. E ainda: ele nao emais capaz de ver os seus quadros
do que 0 escritor de ler a si proprio. Enos outrOs que a expressao
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adquire releva e se torna verdadeiramente significai,;ao. Tanto pa
ra 0 escritor como para 0 pintar, ha apenas ilusao de si para si ,
familiaridade do ronrom pessoal, que se chama tambem mon61ogo
interior. 0 pintar trabalha e faz sua esteira, e, exceto quando se
trata de obras antigas nas quais se diverte em reencontrar aquila
que se tarnau, DaD gosta tanto de alha-Ias: possui bens melhores
em seu pader, a linguagem da maturidade cantero eminentemente
o fraco acenta de suas primeiras obras. Scm se voltar para elas,
e apenas peIa fata de terem elas realizado certas opera~oes expres~

sivas, encontra-se dotado de novos 6rgaos e, experimentando 0 ex·
cesso daquilo que esta por dizer sabre 0 seu pader ja. verificado,
e capaz - a menas que interfira uma misteriosa fadiga da qual
temos mais de urn exemplo - de ir "mais longe" no mesmo senti
do, como se cada passo dado exigisse e tornasse possivel urn outro
passo, como se cada expressao bem-sucedida prescrevesse ao auto
mato espiritual uma outra tarefa ou, ainda, fundasse uma institui
c;ao cuja eficacia nunca teni terminado de experimentar. Esse "es
quema interior", sempre mais imperioso a cada novo quadro 
a ponto de a famosa cadeira tornar-se, diz Malraux, "urn brutal
ideograma do proprio nome de Van Gogh" -, para Van Gogh nao
e legivel nem em suas primeiras obras, nem sequer em sua' 'vida
interior" (pois entao Van Gogh nao precisaria da pintura para se
encontrar, deixaria de pintar); eessa propria vida na medida em
que ela sai de sua inerencia, deixa de usufruir a si mesma, e torna
se meio universal de compreender e fazer compreender, de ver e
dar aver - portanto nao encerrado nas profundezas do individuo
mudo, mas difuso em tudo quanto ele ve. Antes que 0 estilo se tor
ne para os outros objeto de predilec;ao e para 0 proprio artista (pa
ra grande prejuizo de sua obra) objeto de deleite, eprecise ter ha
vido esse momento fecundo em que ele germinou na superffcie de
sua experiencia, em que urn sentido operante e latente encontrou
para si os emblemas que deveriam liberta-Io e torna~lo manejavel
pelo artista e ao mesmo tempo acessivel aos outros. Mesma- quan
do 0 pintor ja pintou, e se tornou em certos aspectos senhor de si
proprio, 0 que the eproporcionado com seu estilo nao euma ma
neira, urn certo numero de processos ou de tiques que possa inven
tariar, eurn modo de formula~ao tao reconhecivel para os outros,
tao pouco vislvel para ele como sua silhueta ou seus gestos de to
dos os dias. Portanto, quando Malraux escreve que 0 estilo e 0

"meio de recriar 0 mundo segundo os valores do homem que 0

descobre"9, ou que e "a expressao de uma significac;ao atribuida
ao mundo, chamamento, e nao conseqiiencia de uma ViSaO"10, ou,
enfim, que e a "reduc;ao a uma fra.gil perspectiva humana do mundo
eterno que nos arrasta numa deriva de astros conforme urn ritmo
misterioso"11 -, ele nao se instala na propria operac;ao do estilo;
como 0 publico, olha-a do exterior; indica-Ihe algumas conseqiien
cias, na verdade sensacionais - a vitoria do homem sobre 0 mun
do -, mas que 0 pintor nao tern em vista. 0 pintor no trabalho
nada sabe da antitese do homem e do mundo, da significac;ao e do
absurdo, do estilo e da "representac;ao": esta muito ocupado em
exprimir suas relac;6es com 0 mundo para orgulhar-se de urn estilo
que nasce como que asua revelia. Eo bern verdade que 0 estilo e,
para os modernos, muito mais do que urn meio de representar: nao
tern modele exterior, a pintura existe antes da pintura. Mas dai
nao se deve conduir, como faz Malraux, que a representac;ao do
mundo seja para 0 pintor apenas urn meio de estilo 12 , como se 0 es
tilo pudesse ser conhecido e desejado fora de qualquer contato com
o mundo, como se Fosse umfim. Eo precise ve-Io aparecer no fundo
da percepc;ao do pintor enquanto pintor: euma exigencia nascida
dela. Malraux diz isso em suas melhores passagens: a percepc;ao
ja estiliza. Uma mulher que esta passando nao ede inicio para mim
urn contorno corporal, urn manequim colorido, urn espetaculo; e
"uma expressao individual, sentimental, sexual", euma certa ma
neira de ser carne dada por inteiro no andar ou mesmo no mero
choque do salto do sapato no chao, como a tensao do arco esta pre
sente em cada fibra de madeira - uma variac;ao muito notavel da
norma do andar, do olhar, do tocar, do falar que possuo em meo.
intimo porque sou corpo. Se alem disso sou pintor, 0 que passara'·'
para a tela ja nao sera somente um valor vital ou sensual, nao ha
vera na tela somente "uma mulher", ou "uma mulher infeliz",
ou "uma modista"; havera 0 emblema de uma maneira de habi
tar 0 mundo, de trata-Io, de interpreta-lo tanto pelo rosto como

9. La creation tsthltiqut, p. 51.
10. lb;d., p. 154.
11. Ibid.
12. !b;d., p. 158.



treme a sua volta "como uma hruma de calor"15, mais do que e
manifestado por ele. E "como urn esfor{:o imenso e vao, sempre
detido no meio do caminho entre 0 ceu e a terra" , para exprimir
a que a natureza do quadro 0 impede de exprimir. Tal impressao
talvez seja inevitavel entre os profissionais da linguagem; acontece
lhes 0 que nos acontece ao ouvir uma lingua estrangeira que fala
mos mal; achamo-Ia mon6tona, marcada por uma inflexao e urn
sabor demasiado fortes, justamente porque nao e nossa e nao fize
mos dela 0 instrumento principal de nossas rela{:oes com 0 mundo.
D sentido do quadro permanece cativo para nos que nao nos comu
nicamos com 0 mundo pela pintura. Mas para 0 pintor, e mesmo
para nos, se come-;armos a viver na pintura, ele e muito mais do
que uma "bruma de calor" na superffcie da tela, ja que e capaz
de exigir esta cor ou este objeto de preferencia a qualquer outro e
dirige a disposi-;ao do quadro tao imperiosamente como uma sin
taxe ou uma logica. Pois 0 quadro todo nao esta nessas pequenas
angu.stias ou nessas alegrias locais de que esalpicado: elas nao pas
saro de componentes de urn sentido total menos patetico, mais legt'
vel e mais duradouro. Malraux tern razao de contar a historia do
hoteleiro de Cassis que ve Renoir trabalhando em frente ao mar
e se aproxima: "Eram mulheres nuas que se hanhavam num ou
tro lugar. Ele olhava sei lei 0 que, e mudava somente urn canti
nho." Malraux comenta: "0 azul do mar se tornara 0 azul do
regato das Lavadeiras... Sua visao era menos uma forma de olhar
o mar do que a secreta elaborac;;ao de urn mundo ao qual pertenda
aquele azul profundo que ele recobravada imensidao. 16" E no en
tanto Renoir olhava 0 mar. E por que 0 azul do mar pertencia ao
mundo de sua pintura? Como podia ensinar-Ihe algo relativo ao
regato das Lavadeiras? Eque cada fragmento do mundo, e particu
larmente 0 mar, ora crivado de turbilhoes e de rugas, enfeitado com
penachos, ora macic;;o e im6vel em si mesmo, contern todas as es
pedes de figuras do ser, e, pela maneira que tern de responder ao
ataque do olhar, evoca uma serie de variantes possiveis e ensina,
alem de si mesmo, uma maneira geral de expressar 0 ser. Epossl
vel pintar banhistas e urn regato de agua doce em frente ao mar
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pda roupa, tanto pela agilidade do gesto como pela inercia do Car
po, em ~uma, de uma certa relac;ao com 0 ser. Mas esse estilo e
esse sen~ldo v~rdadeirame~te pictural, se nao estao na mulher vis
ta - pOlS e~~ao 0 qua~roya estaria feito -, sao pda menos atrai'
dos por el~. To~o esulo e a organizac;ao dos elementos do munclo
que permltem onentar este para uma de suas partes esse .. "Ha' 'fi - nClalS

SIgn,!, c~ao qU~do as clados do mundo sao submetidos por n6s
a uma ~~fo~mac;ao c~erente" 13. Essa convergencia de todos os
vetores VISIVClS e moralS do quadro para uma mesrna s'"gn"fi -X'; , b llcac;ao
I Ja esta es o~ada,na p~rcepc;ao do pintar. Ela comec;a assim que

e e percebe - 1St? C, aSSlm que dispoe no inacesslvel plena das cai
sas cert~s concavldades, certas fissuras, figuras e fundos, urn alto
e urn baIXO, uma nOrma e urn desvio, assim que certos elementos
do mundo assumem valor de dimensoes as quais, dai em diante
re~ort~amos todo 0 resto, na linguagem das quais 0 exprimimos 0
es~ilo e em cada pintor 0 sistema de equivalencias que ele se con'sti
tUl ~ara essa ob,~a de manifesta-;ao, 0 indice universal da "defor
ma-;ao coerente pela qual concentra 0 sentido ainda esparso em
sua percep{:ao e 0 faz existir expressamente. A obra nao e feita lon
ge das c~lsa~ e em algum laborat6rio intimo, cuja chave s6 0 pin
tor e malS mnguem possuiria: olhando flores verdadeiras ou flores
de papel, ele se reporta sempre ao seu mundo como se 0 p" '"d . alA . ,nnclplO

as e~Ulv enclas pelas quais vai manifesta-lo estivesse desde sem
pre al sepultado.

Os .escritores nao devem, aqui, subestimar 0 trabalho 0 estu
do do pmtor, esse. esfor{:o tao semelhante a urn esfor{:o d~ pensa
mento e que pe.nllIte falar de uma linguagem da pintura. Everdade
que, logo depOls de extrair seu sistema de equivalencias do espeta
culo do mundo, 0 pi~tor 0 investe de novo em cores num quase
espa-;o, numa tela. ~ m~,is 0 sentido que impregna'0 quadro do
qu~e 0 quadro 0 expnme. Esse rasgo amarelo do ceu em cima do
GOlgota... euma angdstia feita coisa, uma angu.stia que virou ras
go. amarel? do ceu e por isso esta submersa, empastada pelas pro
pnas quahdades das coisas... "14 0 sentido se entranha no quadro,
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em Cassis porque apenas se pede ao mar - porem 56 ele 0 pode
ensinar - a sua maneira de interpretar a substancia Hquida, de
exibi-Ia de harmoniza-Ia consigo mesma, em suma, uma simb6li
ca das ~anifesta~oesda agua. EpassIve! fazer pintura olhando 0

munclo porque 0 pintor pensa encontrar nas proprias aparencias
o estilo que 0 definira. aDS aIbas dos Qutros, e julga soletrar a natu
reza no momenta em que a reeria. "Urn certa equilibria ou dese
quiHbrio peremptorio das cores e das linhas perturba quem desco-

b ai" d d "17 Ubre que a porta entrea erta 1 e a e urn outro mun o. m
Qutro mundo - entenda-se: 0 mesma que 0 pintor ve, e falando a
sua propria linguagem, porem liberto do peso sem nome que 0 ta
lhia e 0 mantinha no equlvoco. Como DePintor ou 0 poeta expres
sariam outra coisa que nao 0 seu encontro com 0 mundo? Do que
fala a propria arte abstrata, a nao ser de uma negac;ao ou de uma
recusa do mundo? Ora, a austeridade, 3.' obsessao das superficies
e das formas geometricas (ou ados infusorios e dos microbios, pois
a interdic;ao lanc;ada sobre a vida so comec;a, curiosamente, no me
tazoario) ainda tern urn cheiro de vida, mesmo que se trate de uma
vida envergonhada ou desesperada. Portanto, sempre 0 quadro ex
pressa algo, e urn novo sistema de equivalencias que exige preeisa
mente essa subversao, sendo em nome de uma relac;ao mais verda
deira entre as coisas que seus lac;os costumeiros sao desatados. Uma
visao, uma ac;ao enfim livres descentralizam e reagrupam os obje
tos do mundo no pintor, as palavras nO poeta. Mas nao basta des
truir ou incendiar a linguagem para escrever as Illuminations, e Mal
raux observa com profundidade, a respeito dos pintores modernos
que, "conquanto nenhum falasse da verdade, todos, diante das
obras dos adversarios, falavam de impostura"18. Nao aceitam uma
verdade que seja a semelhanc;a entre a pintura e 0 mundo. Admiti
riam a ideia de uma verdade que fosse a coesao de uma pintura
consigo mesma, a presenc;a nela de urn principio unico que desti
nasse a cada meio de expressao urn certo valor de emprego. Ora,
quando uma pincelada substitui a reconstituic;ao em principia, co~
pleta das aparencias para nos introduzir na la ou na carne, 0 que
substitui 0 objeto nao e 0 sujeito, e a 16gica alusiva do mundo per-

17. Ibid., p. 142.
18. La monnaie de l'absolu, p. 125.

cebido. Queremos sempre significar, ha sempre alguma coisa para
dizer, e aproximamo-nos mais ou menos dela. Simplesmente, 0 "ir
mais longe" de Van Gogh no momento em que esta pintando as
Corvos ja nao indica alguma realidade para a qual seria preciso ca
minhar, mas a que falta fazer para restituir 0 encontro do olhar
com as caisas que 0 solicitam, daquele que tern de ser com aquilo
que e. E essa relac;ao por certa nao e daquelas que se copiam. "Co
mo sempre na arte, mentir para ser verdadeiro", diz Sartre com
razao. Dizem que a gravac;ao exata de uma conversa que parecera
brilhante da em seguida a impressao de indigencia. Falta-Ihe a pre
senc;a daqueles que estavam falando, os gestos, as fisionomias, 0

sentimento de urn evento que esta acontecendo, de uma improvi
sac;ao contInua. A conversa dai por diante deixa de existir, estO. acha
tada na unica dimensao do sonoro, tanto mais decepeionante por
esse registro inteiramente auditivo ser 0 de urn texto lido. Para que
a obra de arte - que justamente se dirige em geral a apenas urn
dos nossos sentidos e nunca nos ataca por todos os lados, como 0

vivido - satisfac;a-nos 0 espirito como faz, e mister que seja dife
rente da existencia arrefecida, que seja, como diz Gaston Bache
lard, "superexistencia". Mas ela nao pertence ao arbitrario, ou,
como se diz, aficc;ao. A pintura moderna, como 0 pensamento mo
demo em geral, obriga-nos a admitir uma verdade que nao se as
semelhe as coisas, que nao tenha modelo exterior, nem instrumeI)tos
de expressao predestinados, e que seja contudo verdade.

Se recolocarmos, como estamos tentando fazer, 0 pintor em
contato com seu mundo, talvez acharemos menos enigmatica a me
tamorfose que, por intermedio dele, transforma 0 mundo em pin
tura, aquela que, dos seus primordios a sua maturidade, modifica-o
em si mesmo, e por fim aquela que, em cada gerac;ao, proporciona
a certas obras do passado urn sentido que nao se havia percebido.
Quando urn escritor considera a pintura e os pintores, esta urn pou
co na posic;ao dos leitores para com 0 escritor, ou naquela do ena
morado que pensa na mulher ausente. Concebemos 0 escritor a
partir da obra, 0 enamorado resume a ausente nas poucas pala
vras, nas poucas atitudes em que ela se exprimiu mais puramente.
Quando a reencontra, fica tentaclo a repetir 0 famoso: "Como, e
s6 isso?" de Stendhal. Quando conhecemos pessoalmente a escri
tor, ficamos tolamente decepcionados por nao reencontrar a cada
instante de sua presenc;a aquela essencia, aquela palavra sem jac;a



19. La criation esthitique, p. 150.

que nos habituamos a designar por seu nome. Entao e ~iss~ que
ocupa seu tempo? Entao enessa casa feia que .mora? ~nt?ao sao es
ses os seus amigos, a mulher com quem parulha a vIda. Essas as
suas mediocres preocupac;oes? - Mas tudo isso nao passa de u~
devaneio - ou mesma inveja, raiva secreta. So admlramos devl
damente depois de compreender que nao ha super-homens, algum
homem que naa teuha de viver uma vida de homem, e que 0 se
gredo cia mulher amada, do escritor e do pintar nao se encontra
em algum alem de sua vida empirica, e siro tao mesclado em suas
mediocres experiencias, tao pudicamente confundido com a sua per
cepc;ao do mundo, que seria impassIve! encontni-lo aparte, frente
a frente. Ao ler a Psychologie de l'art, pensamos as vezes que Mal
raux que como escritor certamente sabe tudo isso, esquece-o quan
do s~ trata dos pintores, consagra-Ihes 0 mesmo genero ~e. c~lto
que nao aceitaria, acreditamos, de seus leitores; e.nfim, dlvl~llza

os. "Que genio nao fica fascinado por essa extreml?ade da pmtu
ra, por esse apelo perante 0 qual 0 tempo vacila? E 0 instante da
posse do mundo. Se a pintura nao conse.guir i.r mais .longe, .0 velho
Hals se tornara urn deus." 19 Talvez seJa aSSlm 0 pmtor vlStO pe
los outros. a proprio pintor e urn homem que trabalha e reen~on

tra todas as manhas a mesma interroga<;ao na figura das COlsas,
o mesmo apelo ao qual nunca terminou de responder. A seus olhos,
sua obra nunca esta feita, esta sempre em andamento, de modo
que ninguem pode valer-se dela contra 0 mundo ..U~ ciia, a vid~
se esquiva, 0 corpo se subtrai; 0utras vezes, e malS tnstemente, e
a pergunta espalhada pelo espetaculo d~ mundo que ce~sa de se
pronunciar. Entao 0 pintor nao existe malS ou to;r:ou-se pm~or h~
norario. Mas, enquanto pinta, e sempre a proposlto das COlsas Vl
sfveis, ou, se eou ficou cego, a proposito desse muncio irrecusavel
a que chega por outros sentidos e do qual fala em termos.de quem
enxerga. E e por isso que 0 seu trabalho, obscuro Fara Sl mesm~,
eentretanto guiado e orientado. Nunca se trata senao de levar malS
adiante 0 tra<;o do mesmo suleo ja aberto, de retomar e de.,gen.tra
lizar uma earacterfstica que ja aparecera no canto de urn quadro
anterior ou em algum instante de sua experiencia, sem que 0 ~ro

prio pintor jamais possa dizer, porque a distin<;ao nao tern senudo,

o que pertence a ele e 0 que pertence as coisas, 0 que essa nova
obra acrescenta as antigas, 0 que tirou dos outros e 0 que e seu.
Essa trfplice retomada, que faz da opera<;ao expressiva como que
uma eternidade provisoria, nao esomente metamorfose no sentido
dos contos de fada - rnilagre, rnagia, cria<;ao absoluta numa soli
dao agressiva -, etambem resposta aquilo que 0 mundo, 0 passa
do, as obras feitas reclamavam, realiza<;ao, fraternidade. Hussed
empregou 0 belo termo Stiftung - funda<;ao ou estabelecimento 
para designar primeiramente a fecundidade ilimitada de cada pre
sente, que, justamente par ser singular e por passar, nunea podera
deixar de ter sido e portanto de ser universalmente - mas sobre
tudo a fecundidade dos produtos da cultura que continuam a valer
depois de seu apareeimento e abrern urn campo de pesquisas em
que revivem perpetuamente. Eassim que 0 mundo tao logo ele 0

enxergou, as suas prirneiras tentativas de pintor e todo 0 passado
da pintura proporcionam ao pintor uma tradifao, isto e, eomenta Hus
sed, 0 poder de esquecer as origens e de dar ao passado, nao uma sobre
vida, que ea forma hipocrita do esqueeimento, mas sim uma nova
vida, que e a forma nobre da memoria.

Malraux insiste no que ha de enganador e de irrisorio na co
media do espfrito: esses contemporaneos inimigos, Delacroix e In
gres, que a posteridade eonsiderara gemeos, esses pintores que se
pretendem classicos e nao passam de neoclassicos, isto e, 0 contra
rio, esses estilos que eseapam ao olhar do criador e ficam visfveis
apenas quando 0 Museu reline obras dispersas por toda a terra,
quando a fotografia amplia as miniaturas, transforma mediante seus
enquadramentos urn fragmento de quadro, transforma em quadros
os vitrais, os tapetes e as moedas, e fornece a pintura uma cons
ciencia de si mesma que e sempre retrospectiva... Mas se a expres
sao recria e lJ1etamorfoseia, isso ja ocorria nos tempos que prece
deram 0 nosso e mesmo na nossa percep<;ao do mundo antes da
pintura, porquanto ja marcava nas coisas 0 rastro de uma elabora
<;ao humana. As produ<;oes do passado, que sao os dados do nosso
tempo, ultrapassavam por sua vez as produ<;oes anteriores rumo
a urn futuro que somos nos e nesse sentido exigiam, entre outras,
a metamorfose que lhes impomos. E tao impossfvel fazer 0 inven
tario de uma pintura - dizer 0 que esta nela e 0 que nao esta 
como, segundo os lingiiistas, eimpossivel recensear urn vocabula
rio, e pela mesma razao: aqui e ali nao se trata de uma som~ finita

61A LINGUAGEM INDIRETA E AS VOZES DO SILENGIOSIGNOS60



de signos, mas de urn campo aberto au de urn novo 6rgao cia cul
tura humana. Poderemos negar que ao pintar determinado frag
mento de quadro aquele pintar Chlssico ja tcnha inventado 0 pro
prio gesto deste moderno? Mas poderemos esquecer que de nao
fez disso 0 principio de sua pintura e que nesse sentido naD 0 in
ventou, como Santo Agostinho naD inventou a Cogito a tftulo de
pensamento central e samente 0 encontrou? 0 devaneio pela qual
cada tempo, como dizia Aron, procura ancestrais para si, nao obs
tante e passIvel apenas porgue todos os tempos pertencem a ,urn
mesmo universo. a classico e 0 moderno pertencem ao universo
cia pintura, concebido como uma unica tarefa desde as primeiros
desenhos na parecle das cavernas ate a nossa pintura "conscien
te". Se esta encontra meios de adotar algo das artes que estao liga
das a uma experiencia muito diferente da nossa, e decerto porque
as transfigura, mas e tambem porque eIas a prefiguram, porque
pelo menos tern algo a the dizer, e porque seus artistas, julgando
continuar terrores primitivos ou os da Asia e do Egito, inaugura
yam secretamente uma outra historia que e ainda a nossa e que
no-los torna presentes, ao passo que os imperios e as creni,;as a que
pensavam pertencer ha muito desapareceram. A unidade da pintura
nao esta apenas no Museu, esta nessa tarefa unica que se propoe
a todos os pintores, que faz com que urn dia venham a ser compara
veis no Museu e com que esses-fogos se respondam reciprocamen
te na noite. Os primeiros desenhos nas paredes das cavernas apre
sentavam 0 mundo -como "por pintar" ou "por desenhar", cha
mavam urn futuro indefinido da pintura, e e isso que faz com que
nos falem e com que lhes respondamos por metaforas em que cola
boram conosco. Ha, pois, duas historicidades, uma ironica e ate
irrisoria, feita de contra-sensos, porque cada tempo luta contra os
outros como contra estran&"eiros impondo-Ihes as suas preocupa
i,;oes, as suas perspectivas. E antes esquecimento do que memoria,
e fragmentai,;ao, ignorancia, exterioridade. Mas a outra, sem a qual
a primeira seria impossfvel, e constitufda e reconstitufda poucd a
pouco peIo interesse que nos dirige para 0 que nao enos, por essa
vida que 0 passado, numa troca contfnua, nos traz e encontra em
nos, e que prossegue em cada pintor que reanima, retoma e relan
c;a a cada nova obra 0 empreendimento inteiro da pintura.

Essa historia cumulativa, em que as pinturas se juntarn pelo
que afirmarn, e subordinada com freqiiencia por Malraux ahisto-

ria cruel, em que os pintores se opoem porque negam. Para ele,
a reconciliaC;ao so se realiza com a morte e e sempre tarde demais
que se percebe 0 unico problema ao qual respondem as pinturas
rivais e que as torna contemporaneas. Mas se na verdade esse pro
blema nao estivesse presente e operante nos pintores - se nao no
centro de sua consciencia, pelo menos no horizonte de seu traba
Iho -, nao se perceberia de onde 0 Museu do futuro 0 faria surgir.
Pode-se dizer do pintor quase 0 mesmo que Valery dizia do padre:
que leva uma vida dupla e que a metade de seu pao e consagrada.
Ele e realmente esse homem irasdvel e sofredor para quem qual
quer outra obra e rival. Mas suas coleras e seus odios sao 0 rebota
lho de uma obra. 0 infeliz condenado ao ciume leva a toda parte
consigo esse duplo invislvel, liberto de suas obsessoes: ele mesmo,
tal como sua pintura 0 define; e a "inscriC;ao historica", como di
zia Peguy, apenas manifestara filiac;oes ou parentescos que 0 pin
tor podera reconhecer, contanto que nao se tome por Deus e nao
venere como unico cada gesto de seu pincel. 0 que faz para nos
urn "Vermeer" - Malraux mostra-o perfeitamente - nao e 0 fa
to de essa tela pintada ter safdo urn dia das maos do homem Ver
meer, e 0 fato de 0 quadro observar 0 sistema de equivalencias se
gundo 0 qual cada urn dos seus elementos, como cern ponteiros em
cern mostradores, marca 0 mesmo desvio, eo fato de falar a Hngua
Vermeer. Ese 0 falsario conseguisse recobrar nao so os processos,
mas tambern 0 proprio estilo dos grandes Vermeer -. deixaria de
ser urn falsario, seria urn daqueles pintores que pintavam para 0

mestre no atelie dos classicos. Everdade que isso nao e possfvel:
nao se pode pintar espontaneamente como Vermeer depois de se
culos de outra pintura e quando 0 proprio problema da pintura mu
dou de sentido. Mas que 0 quadro tenha sido secretamente fabri
cado por urn dos nossos contemporaneos, esse fato so intervem pa
ra qualificar 0 falsario na medid.?- em que 0 impede de recuperar
realmente 0 estilo de Vermeer. E que 0 nome de Vermeer e 0 de
todo grande pintor acaba por designar algo Como uma instituii,;ao,
e assim como a historia tern 0 encargo de descobrir, atras do "Par
lamento sob 0 antigo regime" ou atras cia "revolw;ao francesa"
o que ambos significam realmente na dinamica das reIai,;oes hu
manas, que modulai,;ao dessas relac;oes representam, e deve, para
f~ze-Io, designar isto como acessorio e aquilo como essencial, as
Slm tambem uma verdadeira historia da pintura deveria buscar,

..
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atraves do aspecto imediato das telas consideradas de Venneer, uma
estrutura, urn estilo, urn sentido contra os quais nao podem preva
leeer, se existirem, os detalhes discordantes, arrancados de seu pineel
pela fadiga, pela circunstancia ou pela imitac;ao de si proprio. Se
ela 56 pode julgar cia autenticidade de uma tela mediante 0 exame
do quadro, nao esomente porque nos faltam as informac;oes sabre
a origem, eporque 0 cataIogo completo cia ohra de urn mestre nao
esuficiente para saber 0 que e realmente dele, eporque ele mesmo
euma certa palavra no discurso cia pintura, que desperta ecos em
direc;ao do passado e em direc;ao do futuro, na medida mesma em
que nao 0 pracura, e porque se une a radas as Qutras tentativas
na medida mesma em que se ocupa resolutamente de seu mundo.
A retrospecc;:ao pode realmente ser indispensavel para que essa his
toria verdadeira surja da historia empirica, que so e atenta aos even
tos e permanece cega aos adventos - mas ela e trac;:ada inicialmente
no querer total do pintor, a historia so olha para 0 passado porque
primeiro 0 pintor olhou para a obra por vir, so ha fraternidade dos
pintores na morte porque eles vivem 0 mesmo problema.

A esse respeito, a func;:ao do Museu, como a da Biblioteca, nao
e unicamente benefica. Proporciona-nos realmente a possibilidade
de vermos juntas, como momentos de urn unico esforc;:o, produ
c;:6es que jaziam pelo mundo afora, enterradas nos cultos ou nas
civilizac;:oes que queriam ornamentar; nesse sentido 0 Museu fun
da a nossa consciencia da pintura como pintura. Mas a pintura es
ta inicialmente em cada pintor que trabalha, e esta nele em estado
puro, ao passo que 0 Museu a compromete com os sombrios pra
zeres da retrospecc;:ao. Seria preciso ir ao Museu como vao os pin
tores, com a sobria alegria do trabalho, e nao como vamos, com
uma reverencia que nao e de todo conveniente. a Museu nos da
uma consciencia de ladroes. De vez em quando vern-nos a ideia
de que essas obras, apesar de tudo, nao foram feitas para acabar
entre essas paredes soturnas, para 0 prazer dos visitantes ~de do
mingo ou dos "intelectuais" de segunda-feira. Sentimos bern que
ha urn desperdfcio e que esse recolhimento de necropole nao e 0

verdadeiro meio da arte, que tantas alegrias e sofrimentos, tantas
coleras, tantos trabalhos nao estavam destinados a refletir urn dia
a luz triste do Museu. a Museu, transformando tentativas em
"obras", torna possivel uma historia da pintura. Mas talvez seja

essencial aos homens so alcanc;:arem a grandeza em suas obras quan
do nao a procurarem excessivamente, talvez nao sejamau que 0 pin
tor e 0 escritor nao saibam muito bern que estao fundando a humani
dade, talvez, enfim, tenham urn sentimento mais verdadeiro e mais
vivo da historia da arte quando a continuam em seu trabalho do que
quando se fazem "amadores" para contempla-la no Museu. a Mu
seu acrescenta urn falso prestigio ao verdadeiro valor das obras ao
sepad.-Ias dos acasos em cujo meio nasceram, e ao fazer-nos acredi
tar que desde sempre a mao do artista foi guiada porfatalidades. En
quanta a estilo vivia em cada pintor como a pulsac;:ao de seu corac;:ao
e justamente 0 tornava capaz de reconhecer qualquer outro esforc;:o
alem do seu, 0 Museu converte essa historicidade secreta, pudica,
nao-deliberada, involuntaria, viva enfim, em historia oficial e pom
posa. A iminencia de uma regressao da anossa amizade por deter
minado pintor urn matiz patetico que the era alheio. Quanta a ele,
trabalhou uma vida inteira de homem - quanta a nos, vernos a sua
obra como flores abeira de urn precipfcio. a Museu torna os pinto
res tao misteriosos para nos como os polvos e as lagostas. Obras que
nasceram no calor de uma vida sao par ele transforrnadas em prodi
gios de urn outro mundo, e 0 alento que as mantinha nao e mais,
na atmosfera pensativa do Museu e sob os vidros protetores, do que
uma fraca palpitac;:ao em sua superficie. 0 Museu mata a veemencia
da pintura como a Biblioteca, dizia Sartre, transforma em "rnensa~

gens" escritos que antes foram gestos de urn hornem. Ea histarici
dade da morte. E ha uma historicidade da vida, da qual ,ele oferece
~penas a irnagem diminuida: aquela que habita 0 pintor no traba
lho, quando ata num unico gesto a tradic;:ao que ele retoma e a tradi~

,c;:ao que ele funda, aquela que 0 reune de uma so vez a tudo a que
urn dia foi pintado no mundo, sem que ele tenha de deixar seu lugar,
seu tempo, seu trabalho abenc;:oado e maldito, e que reconcilia as pin
turas na medida em que cada uma exprime a existencia inteira, na
medida em que todas elas sao bern-sucedidas - em vez de reconcilia
las na medida em que estao todas terminadas e sao como que outros
tantos gestos vaos.

Se recolocarmos a pintura no presente, veremos que ela nao ad
mite as barreiras que 0 nosso purismo gostaria de multiplicar entre
a pintor e as outros, entre 0 pintor e a sua propria vida. Mesmo nao
compreendendo a transmutac;:ao do azul do Mediterra.neo na agua
das Lavadeiras operada por Renoir, a verdade e que 0 hoteleiro de
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Cassis quis ver Renoir trabalhar, isso ~'nteressa tambem a de, e afi
nal de contas nada impede que reencantre 0 caminho que as habi
tantes das cavernas abriram urn dia sem tradi~ao. Renoir estaria
muito erraclo em Ihe pedir conselho e em procurar agrada-lo. Nes
se sentido, nao pintava para 0 hoteleiro. Ele mesma definia, por
sua pintura, as condit;6es soh as quais pretendia ser aprovado. Mas
enfim pintava, interrogava 0 visivel e produzia alga visivel. Era
ao mundo, a agua do mar que pedia de volta 0 segredo cia agua
das Lavadeiras, e abria a passagem de uma aDutra para aqueles que,
com ele, estavam presos no mundo. Como diz J. Vuillemin, nao
se tratava de falar a linguagem cieIes, mas de expressa-Ias ao
expressar-se. E a relal,;ao do pintor com a sua propria vida e da
mesma ordem: seu estilo nao e 0 estilo de sua vida, mas faz com
que esta tambem tenda para a expressao. CompreendeMse que Mal
raux nao goste das expliCllfoes psicanalfticas em pintura. Mesmo que
o manto de Sant'Ana seja urn abutre, mesmo. que admitamos que,
enquanto Da Vinci 0 pintava como manto, urn segundo Da Vinci
dentro de Da Vinci, de cabec;:a inclinada, decifravaMo como abutre
amoda de urn leitor de charadas (afinal de contas, nao e impossfM
vel: ha, na vida de Da Vinci, urn gosto pela mistificac;:ao assustaM
dora que bern the poderia inspirar 0 engaste de seus monstros nu
rna obra de ar.te) - ninguem falaria mais desse abutre se 0 quadro
nao tivesse urn outro sentido. A explicac;:ao so leva em conta deta
lhes, quando muito materiais. Mesmo admitindoMse que 0 pintor
gosta de manejar as cores, 0 escultor a argila, porque e urn "anal"
- isso nem sempre nos explica 0 que e pintar ou esculpir2o . Mas
a atitude totalmente oposta, a devoc;:ao aos artistas que nos impede
de saber 0 que quer que seja de suas vidas e coloca suas obras co
mo urn milagre fora da historia privada ou publica e fora do mun
do, tambem nos mascara a verdadeira grandeza deles. Se Leonar
do e muito diferente de uma das inumeniveis vftimas de uma inM
fancia infeliz, nao e porque tenha urn pe no alem, e porque conseM
guiu fazer de tudo 0 que viveu urn meio de interpretar 0 ~'mUildo

- nao eque nao tivesse corpo nem visao, eque a sua situac;:ao corM
poral ou vital foi constitufda por ele em linguagem. Quando se passa

20. Por isso Freud nunca disse que explicaria Da Vinci pdo abutre: disse apro
ximadamente que a analise se detem onde comeca a pintura.

da ordem dos acontecimentos para a da expressao, nao se muda
de mundo: os mesmos dados a que se estava submetido tornam-se
sistema significante. Aprofundados, trabalhados pelo interior, li
bertos enfim desse peso sobre nos que os fazia dolorosos ou ofensi
vos, tornados transparentes ou mesmo luminosos, e capazes de es
clarecer nao so os aspectos do mundo que se lhes assemelham, mas
tambem os outros, por mais que tenham sido metamorfoseados,
nao deixam de estar presentes. a conhecimento que podemos oh
ter deles nunca substituira a experiencia da propria obra. Mas ele
ajuda a avaliar a criac;:ao enos ensina essa superac;:ao sem sair do
lugar que e a unica superac;:ao sem volta. Se nos instalarmos no
pintor para assistir a esse momento decisivo em que aquilo que lhe
foi dado de destino corporal, de aventuras pessoais ou de eventos
historicos cristaliza-se no "tema", reconheceremos que a sua obra
nunca e urn efeito, e sempre uma resposta a esses dados, e que 0

corpo, a vida, as paisagens, as escolas, as amantes, os credores,
as policias, as revoluc;:oes, que podem sufocar a pintura, constituem
tambem 0 pao de que ela faz seu sacramento. Viver na pintura e
tambern respirar esse mundo - sobretudo para aquele que ve no
mundo algo por pintar, e todos os homens sao urn pouco esse
homem.

Vamos ate 0 fim do problema. Malraux medita sobre as mi
niaturas e as moedas em que a ampliac;:ao fotografica revela mila
grosamente 0 mesmo estilo das obras de grande porte - ou sobre
as obras descobertas alem dos limites da Europa, longe de qual
quer "influencia", e nas quais os modernos ficam assombrados de
encontrar 0 mesmo estilo que uma pintura consciente reinventou
alhures. Quando se encerrou a arte no mais secreto do individuo
a convergencia das obras so pode ser explicada por algum destin~
que as domina. " ...Como se urn imaginario espfrito da arte perse
guisse de miniatura para quadro, de afresco para vitral uma mes
rna conquista, e subitamente a abandonasse por uma outra, para
lela ou inesperadamente oposta, como se uma torrente subterra.
nea de historia unisse, ao arrasta-Ias, todas essas obras dispersas
(... ), urn estilo conhecido em sua evoluc;:ao e em suas metamorfo
ses tOrna-se menos uma ideia do que a ilusao de uma fatalidade
viva. A reproduc;:ao, e s6 ela, fez entrar na arte eSses superartistas
imaginarios que tern urn nascimento confuso, uma vida, conquisM
tas, concessoes ao gosto da riqueza OU da seduc;ao, uma agonia e
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que se chamam estilos.' '21 Malraux encontra portanto, pela me
nos a titulo de metifora, a ideia de uma Historia que reline as mais
distantes tentativas, de uma Pintura que trabalha atnis das costas
do pintar, de uma Razao na hist6ria, cia qual ele seria 0 instru
mento. Tais monstros hegelianos sao a antftese e 0 complemento
de seu individualismo. Que e feito deles quando a teoria cia per
cep<;ao reinstala 0 pintar no muncio vislvel e restaura 0 corpo como
expressao espontanea?

Partamos do fata mais simples - e sabre 0 qual, alias, ja de
mos alguns esclarecimentos. A lupa revela na medalha au na mi
niatura 0 mesma estilo das grandes ohras porque a mao leva a to~

cia parte 0 seu estilo, que esta indiviso no gesto e nao necessita,
para deixar sua marca na materia, sobrecarregar-se em cada pon
to do trac;ado. Nossa escrita e reconhecida, quer tracemos as letras
no papel, com tres dedos da mao, quer com giz na lousa, com todo
o brac;o, porque ela nao e em nosso corpo urn automatismo ligado
a certos musculos, destinado a realizar certos movimentos mate
rialmente definidos, mas uma potencia geral de formulaC;ao moto
ra capaz das transposic;oes que constituem a constancia do estilo.
au melhor, nem sequer ha transposiC;ao: simplesmente, nao escre
vemos no espac;o em si, com uma mao-coisa, urn corpo-coisa aos
quais cada situac;ao nova apresentaria problemas novos. Escreve
mos no espac;o percebido, onde os resultados com mesma forma
sao instantaneamente amHogos, as diferenc;as de escala ignoradas,
como a mesma melodia executada em diferentes tons e imediata
mente identificada. E a mao com que escrevemos e uma mao-fe
nameno, que possui, com a formula de urn movimento, como que
a lei eficaz dos casos particulares em que este e capaz de realizar
se. Toda a maravilha do estilo ja presente nos elementos invisIveis
de uma obra equivale, pois, ao fato de que, trabalhando no mun
do humano das coisas percebidas, 0 artista poe a sua marca ate no
mundo inumano revelado pelos aparelhos de 6tica, COmo 0 nada
dor passa inadvertidamente acima de todo urn universo sepultatlo
que ele se assusta de descobrir com as oculos de mergulho - ou
como Aquiles efetua, na simplicidade de urn passo, urn somatorio
infinito de espac;os e instantes. E, certamente, eis ai uma grande

21. Le musie imaginaire, p. 52.

maravilha cuja estranheza nao nos deve ser mascarada pela pala
vra Iwmem. Pelo menos podemos ver aqui que esse milagre nos e
natural, que comec;a com nossa vida encarnada, e que nao ha ra
zao de Ihe procurar a explicac;ao em algum Espirito do Mundo,
que operaria em nos sem nos, e perceberia em nosso lugar, alem
do mundo percebido, em escala microscopica. Aqui, 0 espirito do
mundo somos nos, a partir do momenta em que sabemos mover
nos, a partir do momenta em que sabemos olhar. Esses atos simples
ja encerram a segredo da aC;ao expressiva: movo meu corpo mes
mo sem saber que musculos, que trajetos nervosos devem intervir,
nem onde seria precise procurar os instrumentos dessa aC;ao, do
mesmo modo que 0 artista faz seu estilo irradiar ate as fibras da
materia que ele trabalha. Quero ir ali, e eis-me ali, sem que tenha
entrado no segredo inumano da maquinaria corporal, sem que a
tenha ajustado aos dados do problema e, por exemplo, a localiza
c;ao do objetivo definido pela sua relaC;ao com algum sistema de coor
denadas. Olho 0 objetivo, sou aspirado por ele, e 0 aparelho cor
poral faz 0 que tern de fazer para que me encontre nele. A meus
olhos tudo se passa no mundo humane da percepc;ao e do gesto,
mas meu corpo "geografico" ou "ffsico" obedece as exigencias do
pequeno drama que nao cessa de suscitar nele mil prodigios natu
rais. Meu olhar para 0 objetivo ja tern, tambem ele, os seus mila
gres: tambem ele se instala com autoridade no ser e al se conduz
como em pais conquistado. Nao e0 objeto que obtem de meus olhos
os movimentos de acomodaC;ao e de convergencia: ao contrario, foi
possIvel mostrar que eu nunca veria nada nitidamente, e nao ha
veria objeto para mim, se nao dispusesse os olhos de modo a tor
nar possIvel a visao do objeto unico. E aqui nao e 0 espirito que
toma 0 lugar do corpo e antecipa aquilo que vamos ver. Nao, sao
meus proprios olhares, e sua sinergia, sua explorac;ao, sua pros
peCC;ao que focalizam 0 objeto iminente, e jamais as nossas corre
c;oes seriam suficientemente rapidas e precisas se devessem
fundamentar-se num verdadeiro calculo dos efeitos. Logo, cum
pre reconhecer sob 0 nome de olhar, de mao e de corpo em geral
urn sistema de sistemas votado a inspec;ao de urn mundo, capaz
de transpor as distancias, de desvendar 0 futuro perspectivo, de
desenhar na uniformidade inconcebfvel do ser cavidades e relevos,
distancias e afastamentos, urn sentido. a movimento do artista
trac;ando urn arabesco na materia infinita amplifica, mas tambern
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continua, a simples maravilha cia locomoc;ao ou dos gestos de preen
sao. ]a no gesto de designat;:ao, 0 carpo naD apenas se extravasa
para urn muncio cujo esquema traz em si: ele antes 0 possui adis
tancia do que por ele epossufdo. Com maior razao recupera 0 mun
do 0 gesto de expressao, que se encarrega de desenhar ele proprio
e de fazer aparecer exteriormente aquila que visa. Parem, com nosso
primeiro gesto orientado, as relac;5es infinitas de alguim com a sua
situac;ao ja haviam invadido nosso mediocre planeta e aberto urn
campo inesgotavel anossa conduta. Qualquer percepc;ao, qualquer
ac;ao que a suponha, em suma, qualquer usa humano do carpo ja
e expressiio primordial - naD esse trabalha derivado que suhstitui 0
expresso por signos clades por outras vias com sentido e regra de
emprego pr6prios, mas a operal,;ao primaria que de inicio constitui
os signos em signos, faz 0 expresso habitar neles apenas pela elo
qiiencia de sua disposi~aoe de sua configural,;ao, implanta urn sen
tido naquilo que nao tinha, e que assim, longe de esgotar-se na ins
ta-ncia em que ocorre, inaugura uma ordem, funda uma institui
~ao, uma tradil,;ao ...

Ora, se a presen~a do estilo nas miniaturas que ninguem nunca
viu, e em certo sentido nuncafez, confunde-se com 0 fato de nossa cor
poralidade e nao requer nenhuma explical,;ao oculta, parece-nos que
e possivel dizer 0 mesmo das convergencias singulares que fazem
surgir, fora de qualquer influencia, obras que se assemelharn de urn
canto a outro do mundo. Reclamamos uma causa que explique es
sas semelhan~as, e falamos de uma Razao na hist6ria OU de Supe
rartistas que guiam os artistas. Mas, em primeiro lugar, coloca-se
mal 0 problema ao falar de semelhan~as: afinal de contas, elas nao
sao importantes em comparal,;ao com as inumeraveis diferenl,;as e
a variedade das culturas. A probabilidade, mesmo pequena, de uma
reinvenl,;ao sem guia nem modelo basta parajustificar essas coinci
dencias excepcionais. a verdadeiro problema e compreender por
que culturas tao diferentes se empenham na mesma busca,
propoem-se a mesma tarefa (em cujo caminho encontrarao, d'ca
sionalmente, os mesmos modos de expressao), por que isso que pro
duz uma cultura tern sentido para outras culturas, mesmo que nao
seja seu sentido original, por que nos damos ao trabalho de meta
morfosear fetiches em arte, enfim, por que ha uma pintura ou urn
universo da pintura. Mas isso s6 cria problema se comel,;amos por
nos colocar no mundo geografico ou fisico, e par colocar ai as obras,

como eventos separados cuja semelhanl,;a ou simples parentesco fi
ca entao improvavel e exige urn prindpio de explical,;ao. Propo
mos, ao contrario, admitir a ordem da cultura ou do sentido como
uma ordem geral do advento22 , que nao deve ser derivada daque
la, se e que existe, dos eventos puros, nem tratada como 0 simples
efeito de encontros extraordinarios. Se 0 proprio do gesto humano
e significar para alem de sua simples existencia de fato, inaugurar
urn sentido, dai resulta que todo gesto ecornpardvel a qualquer ou
tro, que se prendem todos a uma unica sintaxe, que cada urn deles
e urn comel,;o (e uma sequencia), anuncia uma sequencia ou reco

- mel,;os, na medida em que nao esta, como 0 evento, fechado em
sua diferenl,;a e de uma vez 'por todas terminado, na medida em
que vale mais do que sua mera presen~a, e nisso ede antemao aliado
au cumplice de todas as autras tentativas de expressao. 0 dificil
e 0 essencial aqui e compreender que, ao estabelecer urn campo
distinto da ordem empirica dos acontecimentos, nao estabelecemos
urn Espirita da Pintura que se possuiria no reverse do mundo, on
de se manifestaria aos poucos. Nao ha, acima daquela dos aconte~

cimentos, uma segunda causalidade que transformaria 0 mundo
da pintura num 'lmundo supra-sensivel" com leis pr6prias. A cria
l,;ao de cultura nao tern eficacia se nao encontra urn velculo nas cir
cunstancias exteriores. Mas, por pouco que recorram a ela, uma
pintura conservada e transmitida desenvolve em seus herdeiros urn
poder de suscital,;ao desproporcional ao que eia e, nao so como frag
menta de tela pintada, mas tambem como obra dotada por seu cria
dor de uma significal,;ao definitiva. Tal excesso da obra sobre as
intenl,;oes deliberadas insere-a numa profusao de relac;6es, de que
o anedotario da pintura e mesmo a psicologia do pintor contem ape
nas alguns reflexos, assim como 0 gesto do corpo em direl,;ao ao
mundo 0 introduz numa ardem de relac;oes que a fisiologia e a bio
lagia puras nao suspeitam. Apesar da diversidade de suas partes,
que 0 torna fragil e vulneravel, 0 corpo e capaz de se concentrar
num gesto que domina por cerJ-o tempo sua dispersao e impoe seu
monograma a tudo 0 que faz. E da mesma maneira que, para alem
das distancias do espal,;o e do tempo, pode-se falar de uma unidade
do estilo humano que concentra os gestos de todos os pintores

22. A expressao e de P. Ricoeur.
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numa unica tentativa, suas prodw;:6es numa unica historia cumu
lativa, numa unica arte. A unidade cia cultura estende para alem
dos limites de uma vida individual 0 mesma tipo de envolvimento
que reline antecipadamente todos os seus momentos no instante
de sua institui~aoou de seu nascimento, quando uma consciencia
(como se diz) echumbada aD corpo e aparece no muncio urn novo
ser a quem nao se sabe a que acontecenl, mas a quem alga nao
padeni deixar de acontecer, ainda que seja 0 fim dessa vida que
mal comec;ou. 0 pensamento analftico quebra a transic;ao percep
tiva de urn momento para Dutro, de urn lugar para Dutro, de uma
perspectiva para Dutra, e depois procura no ambito do espirito a
garantia de uma unidade que ja esta presente quando percebemos.
Quebra tambem a unidade da cultura e depois procura reconstituHa
pelo exterior. Afinal, diz ele, nao ha senao obras, que por si sos
sao letra morta, e indivfduos que lhes dao livremente urn sentido.
Como e possfvel entao que obras se assemelhem, que indivfduos
se compreendam? Enesse momento que se introduz 0 Espfrito da
Pintura. Mas assim como devemos reconhecer como urn fato ex
tremo a supera<;ao do diverso pela existencia e em particular a pos
se corporal do espa<;o, assim como 0 nosso corpo, na medida em
que vive e se torna gesto, apoia-se apenas em seu esfon;;o para estar
no mundo, fica em pe porque a sua tendencia e para 0 alto, por
que os seus campos perceptivos 0 impelem a essa posi<;ao arrisca~

da, e nao poderia receber de urn espfrito separado tal poder - as
sim tambem a historia da pintura que corre de uma obra para ou
tra repousa em si mesma e so esustentada pela cariatide de nossos
esfor<;os, que convergem pelo unico fato de serem esfor<;os de ex
pressao. A ordem intrfnseca do sentido nao e eterna: se nao segue
cada ziguezague da hist6ria empfrica, desenha, requer uma serie
de opera<;oes sucessivas. Pois ela nao se define apenas, como dizfa
mos provisoriamente, pelo parentesco de todos os seus momentos
numa unica tarefa: precisamente por serem todos momentos da pin
tura, cada urn deles, se e conservado e transmitido, modifica a si
tu~ao do empreendimento e exige que os que vierem depois dele
sejam justamente diferentes dele. Dois gestos culturais so podem
ser identicos com a condi<;ao de se ignorarem mutuamente. Logo,
desenvolver-se e essencial para a arte, isto e, a urn so tempo mu
dar e, como dizia Hegel, "revolver-se em si mesma", apresentar
se portanto em forma de historia, e 0 sentido do gesto expressivo

no qual fundamos a unidade da pintura epor prindpio urn sentido
em genese. 0 advento e uma promessa de eventos. A domina<;ao do
uno sobre 0 multi'plo na historia da pintura, como a que enCOntra
mos no exerdcio do corpo ao perceber, nao absorve a sucessao numa
eternidade: exige ao contnlrio a sucessao, precisa dela ao mesmo tem
po que a funda em significa<;ao. E entre esses dois problemas nao
~e.t~ata de uma simples analogia: ea opera<;ao expressiva do corpo,
ImClada pela menOr percep<;ao, que se amplifica em pintura e em ar
teo 0 campo das significa<;6es picturais esta aberto desde que surgiu
urn homem no mundo. Eo primeiro desenho nas paredes das caver
nas s,?mente fundava u~a tradi<;ao porque retinha outra: ada per
cep<;~o. A quase-etermdade da arte se confunde com a quase
etermdade da existencia encarnada, e temos no exerdcio do nosso
corpo e de nossos sentidos, na medida em que nos inserem no mun
do, os meios de compreender nOssa gesticula<;ao cultural na medida
e~ que esta nos ~nsere na historia. Os lingiiistas as vezes dizem que,
nao havendo a rIgor nenhum meio de marcar na historia a data em
que, por exemplo, 0 latim acaba e 0 frances come<;a nao ha senao
uma,unica li?guagem e. praticamente uma unica lfng~aem trabalho
contmuo. Dlgamos malS genericamente que a tentativa contfnua da
expressao funda uma unica historia - como 0 domfnio de nosso cor
po sobre todos os objetos posslveis funda urn unico espa<;o.
, ~or.n~reendi,da assim, a h~storia escaparia - aqui so nos epos

s~vel mdICa-Io - as confusas dlscuss6es de que ehoje objeto e volta
rIa a ser 0 que deve ser para 0 filosofo: 0 centro de suas reflex6es
~ao decerto como uma "natureza simples" , absolutamente clara po;
Sl mesma, mas, ao contrario, COmo a lugar de nossas interroga<;oes
e de ~ossos espantos. Seja para adora-la, seja para odia-la, concebe
se hOJe a historia e a dialetica hist6rica Como uma Potencia exterior
Entre ela enos, cumpre entao escolher, e escolher ahist6ria signific~
devotar-se de corpo e alma ao advento de urn homem futuro do qual
~e,m 0 esbo<;o SO~lOS, renunciar, em favor desse futuro, a qualquer
JUlZ~ ,sobre os ~elOs, em ~avorda eficacia, a qualquer jufzo de valor
e ao consentlmento de Sl mesmo a si mesmo". Essa historia-fdolo
seculari~a uma concep<;ao rudimentar de Deus, e nao e por acaso
que as dlscussoes contemporaneas de born grado retOrnam a urn pa
r~leloentre 0 que se chama a "transcendencia horizontal" da histo~
na e a "transce-ndencia vertical" de Deus.



Na verdade, ecolocar duplamente mal 0 problema. As mais
belas endclicas do mundo nada podem contra este fata: faz ao me
nDs vinte seculos que a Europa e grande parte do muncie renun
ciaram atranscendencia chamada vertical, e eurn tanto grave es
quecer que 0 cristianismo e, entre outras caisas, 0 reconhecimento
de urn misterio nas re1ac;oes entre 0 homem e Deus, devido justa
mente ao fata de 0 Deus cristao DaD querer uma relac;ao vertical
de subordinac;ao. Deus naD esimplesmente urn principia cujas con
seqiiencias seriamos n6s, uma vontade cujos instrumentos seria
mDS n6s, ou mesma urn modele do qual os valores humanos naD
passariam do reflexo; ha como que uma impotencia de Deus sem
n6s, e Cristo atesta que Deus DaD seria plenamente Deus sem abra
~ar a condi~ao de homem. Claudel chega a dizer que Deus nao es
ta. acima, mas abaixo de nos - querendo dizer que nao 0 encon
tramos como uma ideia supra-sensfvel, mas como urn outro nos
mesmos, que habita e autentica a nossa obscuridade. A transcen
dencia ja. nao sobranceia 0 homem: este torna-se estranhamente
o seu portador privilegiado.

Por outro lade, jamais alguma filosofia da hist6ria transferiu
ao futuro toda a substancia do presente, nem destruiu 0 si-mesmo
para dar lugar ao outro. Essa neurose do futuro seria exatamente
a nao-filosofia, a recusa deliberada de saber em que se cre. Jamais
alguma filosofia consistiu em escolher entre transcendencias - por
exemplo, entre a de Deus e a do futuro humane -, elas estao in
teiramente ocupadas em mediatiza.-Ias, em compreender, por exem
plo, como Deus se faz homem ou como 0 homem se faz Deus, em
elucidar esse estranho envolvimento que faz com que a escolha dos
meiosja. seja a escolha de urn fim, com que 0 si-mesmo se fa~a mun
do, cultura, hist6ria, mas que a cultura decaia ao mesmo tempo
que ele. Em Hegel, como se repete incessantemente, tudo 0 que
e real e racional, e portanto justificado - porem justificado ora
como aquisi~ao verdadeira, ora como pausa, ora como refluxo e
retrocesso para urn novo impulso, em suma, justificado relativct.:.
mente, a titulo de momento da historia total, contanto que essa his
toria se fa~a, e portanto no sentido em que dizemos que nossos pro
prios erros trazem proveito, e nossos progressos sao nossos erros
compreendidos, 0 que nao apaga a diferen~a entre crescimentos e
declinios, nascimentos e mortes, regress6es e progressos.

23. Pn'ndpios da FilosoJia do Direito, § 118.
24. Ibid.
25. Ibid.

Everdade que a teoria do Estado e a teoria da guerra em He
gel parecem reservar ao saber absoluto do filosofo, iniciado no se
gredo da hist6ria, 0 jufzo cia obra historica, e nega-Io aos outros
homens. 1sso nao e uma razao para esquecer que, mesmo em sua
Filosofia do Direito, Hegel tanto rejeita 0 juizo da a<:ao apenas pelos
efeito~ co~o 0 jufzo da a~ao apenas pelas inten.;5es: "0 prindpio:
na a.;:o nao levar em conta as conseqiiencias, e este outro: julgar
as a~oes de acordo com seus seguimentos e utiliza-Ios COmo medi
da do que ejusto e born, pertencem ambos ao entendimento abs-
t t "" V"d - d I" "~a o. I as tao separa as que possamos lmltar a responsabi.
hdade de cada uma delas aos seguimentos deliberados e necessa
rios daquilo que sonhou, uma Historia que seria ados fracassos
e dos sucessos igualmente imerecidos e que portanto cobriria os ho
~ens de gloria ou de infamia ao sabor dos acasos exteriores que
Vleram desfigurar au embelezar 0 que faziam - sao estas as abs
tra.;6es gemeas que Hegel nao aceita. 0 que tern em vista e 0 mo
mento em que 0 interior se faz exterior, a reviravolta ou a transfe
rencia pela qual passamos para 0 outro e para 0 mundo como 0

mundo e 0 outro para nos, em outras palavras, a a~ao. Pela ayao
torno-me responsavel por tudo, aceito tanto 0 socorro como a trai
.;ao dos acasos exteriores, "a transformayao da necessidade em con
tingencia e inversamente". 24 Pretendo-me senhor nao s6 das mi
nhas inteny6es, mas tambem daquilo que as coisas farao delas, as
sumo 0 mundo, os outros como sao, aSSumo-me a mim mesmo co
mo sou e fortale.;o-me com tudo isso. "Agir e. .. entregar-se a essa
lei.' '25 A a.;ao torna tao perfeitamente seu 0 acontecimento que se
p~ne mais depressa 0 crime malogrado do que 0 crime bem-suce
dIdo, eo proprio Edipo elevado a sentir-se parricida, incestuoso,
embora so 0 seja de fato. Diante dessa loucura da a.;ao, que se res
ponsabiliza pelo curso das coisas, podemos ficar tentados a con
duir indiferentemente que nao ha senao culpados, porquanto agir
ou meSmo viver ja e aceitar 0 risco de infamia com a chance de
gl6ria - ,e que nao ha. senao inocentes, porquanto nada, nem se
quer 0 cnme, foi querido ex nihilo, pois ninguem escolheu nascer,
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Mas, para alcm dessas filosofias do interior e do exterior, perante
as quais tudo eequivalente, 0 que Hegel sugere - uma vez que,
quando tudo esd dite, ha uma diferen.;a entre 0 valido e 0 nao
valida, entre 0 que aceitamos e 0 que recusamos - eurn ju~zo cia
tentativa, do empreendimento, au cia obra - naG apenas cia mten
~ao au apenas das conseqiiencias, mas do emprego qu~ da~os a
nossa boa vontade, cia maneira pela qual avahamos a sltua-;;ao de
fato. a que julga urn homem mio e a inten~ao e naG e 0 fat~, e
ele ter au nao ter feito passar valores para as fatas. Quando 1550

ocorre, 0 sentido cia ac;ao naG se esgota na situac;ao que a causou,
nem em algum vago jufzQ de valor, ela permanece exemplar e 50

brevivera em autras situac;6es, sob Dutra aparencia. Ela abre urn
campo, as vezes ate institui urn mundo, de qualquer modo deli
neia urn futuro. A historia e, em Hegel, essa matural.;aO de urn fu
turo no presente, nao 0 sacriffcio do presente a urn futuro desco
nhecido, e nele a regra da a~ao nao e ser eficaz a qualquer prel.;o,
mas principalmente ser fecunda.

As polemicas contra a "transcendencia horizontal" em nome
da "transcendencia vertical" (admitida ou somente lembrada com
saudade) nao sao portanto menos injustas para com Hegel do que
para com 0 cristianismo, e lanl.;ando a margem, com a historia, nao
s6, como creem, urn idolo salpicado de sangue, mas tambem 0 de
ver de fazer as principios passarem para as coisas, tern a inconve
niente de trazer de volta uma falsa ingenuidade que nao e urn re
media para os abusos da dialetica. Eo pessimismo dos neomarxis
tas, mas tambern a preguil.;a do pensamento nao-marxista, como
sempre cumplices urn do outro, que apresenta hoje a dialetica, em
nos e fora de nos, como uma potencia de mentira e de insucesso,
transformac:;ao do bern em mal, fatalidade de decepc:;ao. Em He
gel, esta era apenas uma de suas faces: a dialetica era igualmente
como que uma grac:;a do acontecimento que nos afasta do mal para
o bern, par exemplo, que nos lan~a no universal quando acredita
mos buscar apenas 0 nosso interesse. Era, Hegel 0 diz aproxima
damente, uma marcha que cria ela mesma 0 seu curso e toma a voltar a
si mesma - logo, urn movimento sem outro guia alem de sua pro
pria iniciativa e que no entanto nao escapa para fora de si mesmo,
se cruza e se confirma de longe em longe. Era pois aquilo a que
chamamos, com outro nome, 0 fenomeno de expressao, que se re
tifica e ganha novo impulso por urn misterio de racionalidade. E

por certo reencontrarfamos 0 conceito de hist6ria em seu verdadei
ro sentido se nos habituassemos a forma-Io a partir do exemplo das
artes e da linguagem. Pois a intimidade de toda expressao cam to
da expressao, 0 fato de pertencerem a uma (mica ordem, obtem
com isso a junc;ao do individual com 0 universal. a fato central
a que a dialetica de Hegel volta de inumeros modos, e que nao te~
mos de escolher entre 0 para si e 0 para 0 outro, entre 0 pensamento
segundo nos mesmos e 0 pensamento segundo 0 outro, mas que,
no momento da expressao, 0 outro a quem me dirijo e eu que me
expresso estamos ligados sem concessao. as outros tais como sao
(ou tais como serao) nao sao apenas juizes do que fac;o: se eu qui
sesse .me negar em proveito deles, eu os negaria tambem como
"E" 1 1u ; e es va em exatamente 0 que valho, e todos os poderes que
lhes concedo, concedo-os ao mesmo tempo para mim. Submeto
~e ~o juizo de urn outro que seja por sua vez digno daquilo que tentei,
IstO e, afinal de contas, de urn par escolhido por mim mesmo. A
historia e juiz - mas nao a historia como Poder de urn momento
ou d: u~ seculo: a historia como inscric;ao e acumulac;ao, para alem
dos hmltes dospaises e dos tempos, daquilo que, levando em con
ta as situal.;oes, fizemos e dissemos de mais verdadeiro e valido. as
outros julgar~o aqui~o que fiz porque pintei no visivel e falei para
aqueles que tern ouvldos, mas nem a arte nem a polltica consistem
em agrada-Ios ou lisonjea-Ios. a que eles esperam do artista ou do
politico e que os conduza a valores nos quais so posteriormente re
conhecerao seus valores. a pintar ou 0 politico forma muito mais
os outros do qu.e os segue, 0 publico que visa nao edado, eaquele
que a sua obraJustamente suscitara - os outros em que pensa nao
sao "os outros" empiricos, definidos pela expectativa que dirigem
nesse momento para ele (e menos ainda a humanidade concebida co
mo uma especie que teria em seu favor a "dignidade humana" ou
"h d h " "a onra. e ser 0;n.em , as..:ilm como outras especies tern carapa-
c;a o~ bexlga natatona) -, sao as outros tornados tais que ele pos
sa Vlver com eles. A historia a que 0 escritor se associa (tanto me
lh~r se nao pensar excessivamente em "ser historico", em distin
g~lr-~e na historia das Ietras, e produzir honestamente sua obra)
n~o :- urn poder perante 0 qual tenha de ajoelhar-se, e 0 dialogo
perpetuo que se persegue entre todas as palavras e as al.;oes vali
das, cada qual em seu lugar contestando e confirmando a outra
cada qual recriando todas as outras. a apelo ao juizo da hist6ri~
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nao eape10 acomplad~ncia do publico - e menos ainda, convem
dizer, apelo ao bra.;o secular: ele se confunde com a certeza inte
rior de haver dito aquila que nas caisas esperava ser dito, e que
portanto DaD poderia deixar de ser ouvido por X ... Serei lido den
tro de cern anos, pensa Stendhal. Issa significa que guer ser lido,
mas tambem que consente em esperar urn secula, e que sua liber
dade provoca urn muncio ainda nos limbos a tornar-se tao livre co
mo ele ao reconhecer como adquirido 0 que teve de inventar. Esse
pura apelo a hist6ria e uma invoca.;ao cia verdade, que nunea e
criada pela inscri.;ao historica, mas que a exige enquanto verdade.
Ele DaD mora somente na literatura e na arte, mas tambem em qual
guer empreendimento de vida. Exceto talvez em alguns infelizes
que so pensam em ganhar, ou em ter razao, toda aC;ao, todo amor
sao obcecados pela espera de urn relato que os transforme em sua
verdade, pela espera do momento em que enfim se saberia 0 que
ocorreu - se esse dia, a pretexto de respeito ao proximo, foi a re~

serva de urn que rejeitou definitivamente 0 outro e a partir dai re~

fletiu muito mais nele, ou se, pelo contra.rio, desde esse momento
a sorte estava lanc;ada e esse amor era impossivel. .. Talvez essa es~

pera sempre seja frustrada em algo: os emprestimos de homem pa~

ra homem sao tao constantes que cada movimento de nossa vonta~

de e de nosso pensamento toma impulso nos outros, e nesse senti
do e possivel avaliar s6 por alto 0 que cabe a cada urn. A verdade
e que esse desejo de uma manifestac;ao total anima tanto a vida
quanto a literatura, e que, para alem dos pequenos motivos, e ele
que faz que 0 escritor queira ser lido, que 0 homem por vezes se
torne escritor, que de qualquer modo fale, que cada qual queira
justificar-se perante X ... , 0 que e pensar a propria vida e todas as
vidas como algo que se pode contar , em todos os sentidos da pala
vra, como uma historia. Portanto, a historia verdadeira vive inte~

gralmente em nos. E em nosso presente que ela adquire a forc;a
de trazer p~a 0 presente todo 0 resto. 0 outro que respeito vive
de mim comoo-eu dele. Uma filosofia da hist6ria nao suprime ne~

nhum dos meus direitos, nenhuma das minhas iniciativas. E ver~
dade, porem, que acrescenta as minhas obrigac;6es de solitario aque~

la de compreender situac;6es diferentes da minha, de criar urn ca
minho entre minha vida e ados outros, isto e, de exprimir~me.Pe
la ac;ao da cultura, instalo-me em vidas que nao sao a minha,
confronto~as, revelo uma para a outra, torno-as co~possiveisnuma

o:dem ~e verdade, torno-me responsavel por todas, suscito uma
Vida unIversal, .assim como me instalo de uma so vez no espac;o
pela presenc;a viva e espessa do meu corpo. E, da mesma forma
que a operac;ao do corpo, a das palavras ou das pinturas me per
manece ob~cura: as palavras, os trac;os, as cores que me exprimem
saem d~ mlm como os meus gestos, sao-me arrancados pelo que
~uero ~Izer como os meus gestos pelo que quero fazer. Nesse sen~
udo, ha em toda expressao uma espontaneidade que nao se sub~
mete a regras, nem mesmo aquelas que eu gostaria de dar a mim
mesmo. As palavras, mesmo na arte da prosa, transportam aquele
que fala e ~qu:le que ouve para urn universo comum, conduzindo~
os a uma slgllIficac;ao nova, mediante uma potencia de desi-gnac;ao
que excede a definic;ao que elas receberam, mediante a vida surda
que levaram e continuam a levar em nos, mediante 0 que Ponge
chamava com acerto "espessura semantica" e Sartre "h' ..fi " ' ,umus slg~

m Icante . Ess~ e~s~ontaneidade da linguagem que nos une nao e
u~a regra, a hlstona que funda nao e urn idolo exterior: esta em
nos mesmos Com nossas raizes, nosso crescimento e, como se diz,
COm os frutos do nosso trabalho.

" Percepc;ao, hist6ria, expressao: apenas correlacionando esses
tres ?roble~a~ poderemos retificar as analises de Malraux em seu
sentldo p~opno. E veremos ao meSmo tempo por que e legitimo
tratar a .pmtura como uma linguagem: esse tratamento evidencia
urn senudo perceptivo, cativo da configurac;ao visivel, e no entan~
t? capaz de recolher numa eternidade sempre por refazer uma se~

ne ~e express~e~ anteri?res. A comparac;ao nao eproveitosa ape
nas a nossa analise da pmtura, mas tambern a nossa analise da lin~

zuage~. Pois talvez va nos fazer detectar sob a linguagem falada
ll~a lmgua?"em ?perante ou falante, cujas palavras vivem de uma
Vida mal conheclda, unem~se e separam-se como 0 exige sua signi~
ficac;~o lateral ou indireta, mesmo que, uma vez concluida a ex
~ressao, essas relac;6es nos parec;am evidentes. A transparencia da
lmguage~ falada: essa honest~ clareza da palavra que e apenas som
e do s~nudo qu~ e apena~ senudo, a propriedade que aparentemente
poSSUI d~ extralr 0 s~ntldo dos signos, de isola-Io em estado puro
(talvez simples anteclpac;ao de varias formulas diferentes em que
ele pe~maneceria verdadeiramente 0 mesmo), seu pretense poder de
resumlr e de encerrar realmente num unico ate todo urn devir de
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expressao, nao serao apenas 0 mais alto ponto de uma acumula~ao

taeita e impHcita como aquela cia pintura?

U m romance exprime tacitamente como urn guadro. Pode-sf'
cantar 0 tema do romance como 0 do guadro. Mas 0 que importa
nao e tanto que Julien Sorel, ao saber que foi traida por Madame
de Renal va a Verrieres e tente mavi-Ia - e, apos a notfcia, 0 silen w

cio, a via~em de sooho, a certeza sem pensamentos, a resolw;ao eter
na. Ora, isso nao esta dito em nenhum lugar. Nao hoi necessidade
de "Julien pensava", "Julien queria". Basta, para exprimi-Io, que
Stendhal se insinue em]ulien e fac;a aparecer diante de nossos olhas,
na velocidade cia viagem, os objetos, os obst:kulos, os meias, as aca
50S. Basta que decida narrar numa pagina em vez de narrar em cin
co. Essa brevidade, essa propon;ao inusitada das coisas omitidas para
as coisa's ditas nem sequer resulta de uma escolha. Consultando sua
propria sensibilidade em outrem, Stendhal encontrou-Ihe imedia
tamente urn corpo imaginario mais agil que 0 seu proprio corpo,
fez como que numa segunda vida a viagem a Verrieres segundo uma
cadencia de paixao seca que escolhia por ele 0 visfvel e 0 invisfvel,
o que havia a dizer e a calar. A vontade de morte nao esta portanto
em parte alguma das palavras: esta entre elas, nos vaos de espac;o,
de tempo, de significac;oes que elas delimitam, como 0 movimento
no cinema esta entre as imagens irnoveis que se sucedem. 0 roman
cista mantern com seu leitor, todos os homens com todos os homens,
uma linguagem de iniciados: iniciados no mundo, no universo dos
possfveis detidos num corpo humano, numa vida humana. Pressu
poe conhecido 0 que tern a dizer, instala-se na conduta de uma per
sonagem e apenas apresenta ao leitor a sua marca, seu rastra ner
voso e peremptorio no que a cerca. Se 0 autor e escritor, isto e, ca
paz de encontrar as elisoes e as cesuras que assinalam a conduta,
o leitor responde ao seu apelo e vai ter com ele no centro virtual
do escrito, mesmo que ambos niio 0 conhefam. 0 romance como relato
de acontecimentos, como enunciado de ideias, teses ou conclus5es,
como significac;ao manifesta ou prosaica, e 0 romance como opera-

c;ao de urn estilo, significac;ao obHqua ou latente, encontram-se nu
rna mera relac;ao de homonfmia. Foi isso que bern compreendeu
Marx quando adotou Balzac. Nao se tratava, podemos acreditar
nele, de algum artificio de liberalismo. Marx queria dizer que uma
certa maneira de mostrar 0 mundo do dinheiro e os conflitos da 50

ciedade moderna importava mais do que as teses, mesmo poHti
cas, de Balzac, e que tal visao, uma vez adquirida, traria suas con
seqiiencias, com ou sem 0 consentimento de Balzac.

Condena-se com muita razao 0 formalismo, mas habitualmente
se esquece que seu erro nao e estimar demais a forma, e sim estima
la tao pouco que a separa do sentido. Nisso ele nao e diferente de
uma literatura de "tema" que, tambem ela, separa 0 sentido da
obra de sua configurac;ao. 0 verdadeiro contrario do formalismo
e uma boa teoria do estilo, ou da palavra, que os coloque acima
da "tecnica" ou do "instrumento". A palavra nao e urn meio a
servic;o de urn fim exterior, tern em si mesma sua regra de empre
go, sua moral, sua visao do mundo, como urn gesto as vezes con
tern toda a verdade de urn homem. Esse uso vivo da linguagem,
ignorado tanto peIo formalismo como pela literatura de "temas",
e a propria literatura como busca e aquisiC;ao. De fato, uma lin
guagem que s6 buscasse reproduzir as proprias coisas, por mais
importantes que estas sejam, esgotaria 0 seu poder de ensino nos
enunciados de fato. Vma linguagem que, ao contrario, fornec;a as
nossas perspectivas das coisas e disponha nelas urn relevo inaugu
ra uma discussao que nunca acaba com ela, suscita ela mesma a
busca. 0 que nao e substituivel na obra de arte, 0 que a torna muito
mais do que urn meio de prazer: urn orgao do espirito, cujo analo
go se encontra em todo pensamento filos6fico ou poHtico quando
positivo, e ela conter, mais do que ideias, matrizes de ~·dtias, enos
fornecer emblemas cujo sentido nunca terminamos de desenvolver,
e, justamente porque se instala enos instala num mundo cuja cha
ve nao temos, ensinar-nos aver e finalmente fazer-nos pensar co
mo nenhuma obra anaHtica consegue faze-lo, porque a analise en
contra no objeto apenas 0 que nele pusemos. 0 que ha de impre
visto na comunicaC;ao literaria, e de ambiguo, de irredutivel a tese
em todas as grandes ohras de arte, nao e uma fraqueza provis6ria
de que se poderia esperar liberta-las, eo prec;o a ser pago para ter
uma literatura, isto e, uma linguagem conquistadora, que nos in
troduza em perspectivas alheias, em vez de nos confirmar nas nos-
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sas. Nada verfamos se nao tivessemos, com nossos olhos, 0 meio
de surpreender, de interrogar e de ordenar configura.;6es de espa
~o e de cor em numero indefinido. Nada fariamos se nao tivesse
mos em nosso carpo a condic;:ao de saltar por cima de todos os meios
nervosos e musculares do movimento para nos levar ao objetivo.
Eurn offcio do mesma genera que a linguagem liteniria desempe
nha, e cia mesma maneira imperiosa e breve que 0 escritor, sem
transic;:oes nem preparativos, transporta-nos do muncio ja dito pa
ra Dutra coisa. E assim como nossO corpo nao nos guia entre as
caisas a nao ser que paremos de analisa-Io para utiliza-Io, a lingua
gem nao e litera.ria, ista e, produtiva, a nao ser que paremos de
pedir-lhe a todo instante justifica~oespara segui-la aonde ela vai,
a nao ser que deixemos as palavras e todos os meios de expressao
do livro se envolverem nessa aureola de significa~ao que devem a
sua disposi~ao singular, e 0 escrito inteiro vire para urn valor se
cundario onde quase assume a irradia~ao muda da pintura. 0 sen
tido do romance de infcio so eperceptivel, tambem ele, como uma
"deforma~aocoerente" imposta ao visivel. E sera sempre assim.
Decerto a critica podera confrontar 0 modo de expressao de urn
romancista com 0 de urn outro, fazer determinado tipo de narrati
va entrar numa familia de outras possiveis. Tal trabalho so sera
legitimo se for precedido de uma percep~ao do romance, em que
as particularidades da "tecnica" se confundem com as do projeto
global e do sentido, e se for destinado simplesmente a explicar a
nos mesmos 0 que haviamos percebido. Assim como a descri~ao

de urn rosto nao permite imagina-Io, mesmo que the precise certos
caracteres, a linguagem do critico, que pretende possuir seu obje
to, nao substitui a do romancista que mostra au faz transparecer
a verdadeiro e nao 0 toea. Eessencial ao verdadeiro apresentar-se
inicialmente e sempre num movimento que descentraliza, disten;
de, solicita para urn maior sentido a nossa imagem do mundo. E
assim que a linha auxiliar introduzida numa figura abre caminho
a novas rela~5es, eassim que a obra de arte opera e operara ~sem<.

pre em nos, enquanto houver obras de arte.
Essas observa~6es, entretanto, estao longe de esgotar a ques

tao: restam as formas exatas da linguagem, resta a filosofia.
Podemo-nos perguntar se a ambi~ao delas de obter uma verdadei
ra posse daquilo que edito, e de recuperar 0 dominio escorregadio
sobre a nossa experiencia que a literatura nos proporciona, nao ex-

prime justamente, muito melhor do que esta, 0 essencial da lin
guagem. Esse problema exigiria anilises logicas que nao cabem
aqui. Sem 0 tratar completamente, podemos ao menos situa-Io e
mostrar que, de qualquer modo, nenhuma linguagem se separa to
talmente da precariedade das forrnas de expressao mudas, nao reab
sorve a propria contingencia, nao se consome para fazer aparecer
as proprias coisas; que nesse sentido 0 privilegio da linguagem so
bre a pintura ou sobre 0 uso da vida permanece relativo, que en
fim a expressao nao e uma das curiosidades que 0 espirito pode
propor-se examinar, e a sua existencia em ato.

Certamente, 0 homem que decide escrever toma uma atitude
exclusivamente sua com rela~ao ao passado. Toda cultura conti
nua 0 passado: os pais de hoje veem sua inffincia na dos filhos e
comportam-se com eles do mesmo modo que seus proprios pais.
Ou entao, por rancor, passam ao extremo oposto; se foram sub
metidos a educa~ao autoritaria, praticam a educa~ao libertaria _
e, por esse desvio, reencontram amiude a tradi~ao, pais a verti
gem da liberdade levara 0 filho de volta ao sistema da segurim~a

e fara dele, dentro de "inte e cinco anos, urn pai autoritario. A no
vidade das artes da expressao eque fazem a cultura tacita sair de
seu drculo mortal. 0 artista ja nao se contenta em continuar 0 pas
sado pela venera~ao ou pela revolta. Recome~a de alto a baixo a
sua tentativa. Se 0 pintor pega 0 pincel, e porque num sentido a
pintura ainda esta por fazer. Mas as artes da linguagem vao muito
mais longe na verdadeira cria~ao. Justamente se a pintura esta sem
pre por fazer, as obras que 0 novo pintor vai produzir se acrescen
tarao as obras ja feitas: nao as tornam inuteis, nad as contem ex
pressamente, rivalizam com elas. A pintura atual nega muito deli
beradamente 0 passado para poder libertar-se verdadeiramente dele:
apenas pode. esquece-Io aproveitando-o. 0 pre~o de sua novidade
e que, fazendo aquilo que veio antes dela parecer uma tentativa
frustrada, ela deixa pressentir uma outra pintura que amanha a
fara parecer por sua vez uma tentativa frustrada. A pintura inteira
apresenta-se portanto como urn esfor~o abortado para dizer algo
que permanece sempre par dizer. 0 homem que escreve, se nao
se contenta em continuar a Hngua, tambem nao quer substitui-Ia
por urn idioma que, como a quadro, se baste e se feche em sua
intima significa~ao.Destroi, se quiserem, a Hngua comum, porem
realizando-a. A Hngua dada, que 0 penetra por inteiro e ja delineia
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uma figura geral de seus mais secretos pensamentos, nao esta diante
dele como uma inimiga, esta totalmente pronta para sonverter em
aquisic;ao tudo 0 que ele, escritor, significa de novo. E como se ela
Fosse feita para ele, e ele para eIa, como se a tarefa de falar a qual
se dedicou ao aprender a Hngua Fosse mais merecidamente ele mes
rna do que as batidas do seu corac;ao, como se a Hngua instituida
chamasse aexistencia, com ele, urn de seus possfveis. A pintura rea
liza urn desejo do passado, tern sua procurac;ao, age em seu nome,
mas naD 0 contem em estado manifesto, e memoria para n6s; se,
por Dutro lade, conhecermos a historia cia pintura, ela naD e me
moria para si, nao pretende totalizar 0 que a tornau passIve!. A
palavra, naD contente de ir alem do passado, pretende recapituLi
10, recupenl-Io, conte-Io em substancia, e como nao poderia, a nao
ser que 0 repetisse textualmente, no-lo dar em sua presen~a, ela
o submete a uma prepara~aoque e a caracterfstica da linguagem:
oferece-nos a verdade dele. Nao se contenta em prolonga-lo arru
mando urn lugar para si no mundo. Quer conserva-Io em seu espf
rito ou em seu sentido. Enreda-se portanto em si mesma, retifica
se, reanima-se. Ha urn uso crftico, filos6fico, universal da lingua
gem que pretende recuperar as coisas como elas sao, ao passo que
a pintura as transforma em pintura - recuperar tudo, tanto a pro
pria linguagem como 0 uso que lhe deram outras doutrinas. Uma
vez que visa a verdade, 0 filosofo nao pensa que ela tenha esperado
por ele para ser verdadeira; visa-a, pois, como verdade de todos
desde sempre. Eessencial averdade ser integral, enquanto pintu
ra alguma jamais se pretendeu integral. a Espfrito da pintura s6
aparece no Museu, porque e urn espirito fora de si. A palavra, ao
contrario, procura possuir-se, procura conquistar 0 segredo de suas
proprias inven~oes; 0 homem nao pinta a pintura, mas fala sobre
a palavra, e 0 espirito da linguagem gostaria de relacionar-se ex
clusivamente a si. a quadro instala imediatamente seu encanto nu
rna eternidade sonhadora em que, muitos seculos depois, nao te
mos dificuldade de encontra-Io, mesmo sem conhecer a histona do
vestuario, do mobiliario, dos utensilios, da civiliza~ao, cuja marca
traz. a escrito, ao contrario, so nos comunica seu sentido mais du
radouro atraves de uma hist6ria precisa de que necessitamos ter
algum conhecimento. As Provinciais trazem ao presente as discus
soes teologicas do seculo XVII, 0 Vermelho e 0 Negro as trevas da
Restaura~ao.Mas tal acesso imediato ao duradouro que a pintura

se outorga epago curiosamente com sua sujei~ao, muito maior que
a do escrito, ao movimento do tempo. Urn prazer de anacronismo
imiscui-se em nossa contempla~ao dos quadros, ao passo que
Stendhal e Pascal estao inteiramente no presente. Na mesma me
dida em que renuncia aeternidade hipocrita da arte, em que en
frenta corajosamente 0 tempo, em que 0 mostra em vez de evoca
10 vagamente, a literatura surge vitoriosa sobre 0 tempo e 0 funda
em significa~ao.As estatuas do Olimpo, que tanto contribuem pa
ra nos unir a Grecia, tambern alimentam, no estado em que nOs
chegaram - descoloridas, quebradas, separadas da obra inteira
-, urn mito fraudulento da Grecia, nao sabem resistir ao tempo
como urn manuscrito, mesmo incompleto, rasgado, quase ilegfvel,
resiste. 0 texto de Heraclito lan~a para nos lampejos como nenhu
rna estatua aos peda~os poderia lan~ar, porque nele a significa~ao

esta colocada de modo diferente, concentrada de modo diferente
do delas, e porque nada iguala a ductilidade da palavra. Enfim,
a linguagem diz, e as vozes da pintura sao as vozes do silencio.

E que 0 enunciado pretende desvelar a propria coisa, e que
se ultrapassa na dire~ao do que significa. Por mais que cada pala
vra tire seu sentido de todas as outras, como explica Saussure, a
verdade eque no momento em que ela advem, a tarefa de expres
sar cessa de ser protelada, remetida para outras palavras, e reali
zada e compreendemos alga. Saussure pode mostrar que cada ato
de expressao torna-se significante apenas como modula~aode urn
sistema geral de expressao e na medida em que se diferencia dos
outros gestos Iingiiisticos - a maravilha e que antes dele ignora
vamos totalmente isso, eo esquecemos de novo toda vez que fala
mos, mesmo quando falamos das ideias de Saussure. !sso prova
que cada ato parcial de expressao, como ato comum do todo da
Hngua, nao s~ restringe a prodigalizar urn poder expressivo acu
mulado nela, mas 0 recria e a recria, fazendo-nos verificar, na evi
dencia do sentido dado e recebido, 0 poder que os sujeitos falantes
tern de ultrapassar os signos em dire~ao do sentido. Os signos nao
evocam para nos somente outros signos e isso infinitamente, a lin
guagem nao ecomo uma prisao onde estejamos presos, ou como
urn guia que precisarfamos seguir cegamente, uma vez que, na in
tersec~aode todos esses gestos lingiiisticos, aparece 0 que afinal eles
querem dizer, e para isso nos preparam urn acesso tao completo
que nos parecem desnecessarios para nos referirmos a ela. Portan-
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to, quando se campara a linguagem com as farmas mudas de ex
pressao - com 0 gesto, com a pintura -, e precise acrescentar
que eia nao se contenta, como estas, em desenhar na superficie do
muncio dire1;oes, vetores, uma "deforma<;ao coerente", urn senti
do tacito - amaneira cia "inte1igencia" animal, que se esgota ao
produzir, comO num caleidosc6pio, uma nova paisagem de a<;ao:
DaD tcmos aqui somente troca de urn sentido por Dutro, mas subs
tituic;ao de sentidos equivalentes, a nova estrutura se da como ja
presente na antiga, esta subsiste nela, 0 passado agora e com
preendido.

:Eo certo que a linguagem ea presunc;ao de uma acurnulac;ao
total, e a palavra presente colcca ao fil6sofo 0 problema dessa pro
visoria posse de si, que e provis6ria, mas e alguma coisa. 0 fato
e que a linguagem nao poderia proporcionar a propria coisa a nao
ser que deixasse de estar no tempo e na situa~ao. Hegel e 0 unico
a pensar que seu sistema contern a verdade de todos os outros, e
quem nao os conhecesse atraves de sua sfntese nao os conheceria
de modo algum. Mesmo que Hegel seja verdadeiro de ponta a pon
ta, nada dispensa de ler os "pre-hegelianos", pois ele so os pode
ria conter "naquilo que afirmam". Pelo que negam, oferecern ao
leitor uma outra situa~ao de pensamento que nao esta eminente
mente em Hegel, que de modo algum esta nele, e da qual Hegel
e visfvel numa luz que ele mesmo ignora. Hegel e 0 unico a pensar
que nao haja Para-outrem e que ele seja aos olhos dos outros exa
tamente aquilo que se sabe ser. Mesmo que admitamos que ha pro·
gresso entre eles e Hegel, pode ter havido em determinado movi
menta das Meditafoes de Descartes ou dos diaIogos de Platao, e jus
tamente por causa das "ingenuidades" que ainda os mantinham
afastados da "verdade" hegeliana, urn contata com as coisas, urn
lampejo de significa~aoque naa reencontraremos em Hegel, a nao
ser que os tenhamos encontrado neles, aos quais sempre sera pre
ciso voltar, ainda que fosse apenas para compreender Hegel. He
gel e 0 Museu, e todas as filosofias, se quiserem, mas privadas de'
sua finitude e de seu poder de impacto, embalsamadas, transfor
madas, acredita ele, nelas mesmas, a bern dizer transformadas ne
Ie. Basta ver como uma verdade definha quando e integrada em
outras - como por exemplo 0 Cogito, ao passar de Descartes para
os cartesianos, torna-se quase urn ritual que repetimos distraida
mente - para se convir que a sfntese nao contern efetivamente to-

dos os pensamentos passados, que nao e tudo o-que eles foram,
enfim,~que nunca e sfntese em e para si ao mesmo tempo, ou seja,
uma smtese que.cam 0 mesmo movimento seja e conheJ;a, seja 0

que conhece, c'onhe~a 0 que e, conserve e suprima, realize e des
trua. Se Hegel quer dizer que 0 passado, amedida que se vai afas
tando, transforma-se em seu sentido, e que podemos retraJ;ar pos
teriormente uma hist6ria inteligfvel do pensamento, tern razao, mas
contanto que nessa sfntese cada termo permane~a0 todo do mun
do na data considerada, e que 0 encadeamento das fI1.osofias as man
tenha todas em seu lugar como outras tantas significa~6esahertas
e deixe suhsistir entre elas uma troca de antecipa~6es e de meta
morfoses. 0 sentido da filosofia e 0 sentido de 'uma genese, nao
podendo portanto totalizar-se fora do tempo, e ainda e expressao.
Com mais forte razao, fora da filosofia 0 escritor nao pode ter 0

sentimento de atingir as proprias c-pisas senao pelo uso da lingua
gem e nao para alem da linguagem~o proprio Mallarme sabe hem
que nada hrotaria de sua pena se permanecesse ahsolutamente fiel
ao seu proposito de dizer tudo sem resto, e que s6 pode escrever
pequenos livros renunciando ao Livro que dispensaria todos os ou
tros. A significa~ao sem nenhum signo, a propria coisa - esse au
ge de clareza seria 0 desvanecimento de toda clareza, e 0 que po~

?emos ter de clareza nao esta no infcio da linguagem, como ull1,.a
ldade deouro, e sim no final de seu esfor~o. Se a linguagem e 0

sistema da verdade deslocam 0 centro de gravidade de nossa vida
ao sugerir que confirmemos e retifiquemos as nossas opera~6es umas
pelas outras, de tal maneira que cada uma passe a tadas e pare~am
independentes das formula~6esque inicialmente lhes demos uma
a uma - se com issa desclassificam as autras opera~6es expressi
vas como "mudas" e suhordinadas, nem por isso deixam de ter
reticencia, e 0 sentida e antes implicado pela ediffcio das palavras
do que designado por elas.

Devemos, pois, dizer da linguagem com rela~aa ao sentido 0

que Simone de Beauvoir disse do corpa com rela~ao ao espfrito:
que naa e nem primeira, nem segunda. Nunca ninguem fez do cor
po urn simples instrumento au urn meio, nem sustentou, por exem
plo, ser passfvel amar par princfpios. E como tampouca e 0 corpa
sozinho que ama, pade-se dizer que ele faz tuda e nao faz nada,
que enos e naa enos. Nem fim nem meio, sempre imiscuido em
assuntas que a superam, entretanta sempre ciumento de sua auto-
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nomia, esuficientemente poderoso para opor-se a qualquer fim que
fesse apenas deliberado, mas naD tern nenhum fim para nos pro
par se afinal nos voltamos para e1e e 0 consultamos. Por vezes, e
eentaD que tcmos 0 sentimento de sermos nos mesmos, ele se dei
xa animar, assume uma vida que naa eabsolutamente a sua. Fica
entaD feliz e espontaneo, e nos com ele. A linguagem, da mesma
forma, nao esra a servi-;o do sentido e cDotuda nao governa 0 sen
tido. Nao ha subordina~ao entre ela e ele. Aqui ninguem manda
e ninguem obedece. Aquilo que queremos dizer nao esta anassa frente,
fora de qualquer palavra, como uma pura significa.;ao. Eapenas
o excessa daquilo que vivemos sabre 0 que ja [oi ditD. Instalamo
nos, com 0 nosso aparelho de expressao, numa situar;ao a qual ele
e sensivel, confrontamo-Io com ela, e os nossos enunciados nao pas
sam do balanr;o final dessas trocas. 0 proprio pensamento politico
e dessaordem: e sempre a elucidar;ao de uma percepr;ao historica
em que intervem todos os nossos conhecimentos, todas as nossas
experiencias e todos os nossos valores ao mesmo tempo, e dos quais
as nossas teses sao apenas a formular;ao esquematica. Toda ar;ao
e todo conhecimento que nao passam par essa elaborac;;ao, e pre
tendam estabelecer valores que nao tenham tornado corpo em nos
sa historia individual ou coletiva, ou entao, 0 que vern a dar no mes
rna, escolham as meios por urn ca.lculo e por urn procedimento in
teiramente tecnico, redundam num resultado aquem dos proble
mas que queriam resolver. A vida pessoal, a expressao, 0 conheci
mento e a historia avanc;;am obliquamente, e nao em linha reta pa
ra os fins au para as conceitos. Nao se ohtem aquilo que se procura
com demasiada deliberac;;ao, e, pelo contrado, as ideias, as valores
nao deixam de vir aquele que soube em sua vida meditante libertar
Ihes a Fonte espontanea.

CAPITULO II

SOBRE A FENOMENOLOGIA DA
LINGUAGEMl

I. Husser! e 0 problema da linguagem

]ustamente porque 0 problema da linguagem nao pertence,
na tradic;;ao filosofica, a filosofia primaria, Husserl aborda-o com
mais liberdade que os problemas da percepC;;ao ou do conhecimen
to. Leva-o a posic;;ao central, eo pouco que diz a seu respeito e ori
ginal e enigmatico. Logo, esse problema permite melhor do que
qualquer outro interrogar a fenomenologia, e nao so repetir Hus
serl, mas tambem recomec;;ar seu esforc;;o, retomar, mais do que suas
teses, 0 movimento de sua reflexao.

Eimpressionante 0 contraste entre certos textos antigos e QS

recentes. N a 4~ das Log£sche Untersuchungen *, Husser! propoe a ideia
de uma eidetica da linguagem e de uma gramatica universal que
fixariam as formas de significac;;ao indispensaveis a qualquer lin
guagem, se ela for realmente linguagem, e permitiriam pensar com
toda a clareza as linguasempiricas como realizac;;oes "embaralha
das" da linguagem essencial. Tal projeto supoe que a linguagem
seja urn dos objetos que a consciencia constitui soberanamente, e
as linguas atuais casos muito particulares de uma linguagem possi
vel cujo segredo a consciencia detem - sistemas de signos ligados
a significac;;ao deles por relac;;oes uniyocas e suscetiveis, tanto em sua
estrutura como em seu funcionamento, de uma explicaC;;ao total.

1. Comunicac;:ao feita no primeiro Colloque International de Phinomenologie, Bru
xe1as, 1951.

~ Na tradu~o portuguesa, Investigatoes IOgUas, publicadas em 1900-1901. (N.T.)
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Assim colocada como urn objeto diante do pensamento, a lingua
gem nao poderia desempenhar com relac;ao a ele senao 0 pape! ge
acompanhante, de substituto, de auxiliar ou meio secundario de
comumcae;ao.

Em contrapartida, em textos mais recentes a linguagem apa
rece como uma maneira original de visar certos objetos como 0 corpo
do pensamento (Formate und transzendentale Logz"k2) ou mesma como
a operae;ao pela qual pensamentos, que sem ela permaneceriam fe
nomenos privacios, adquiriram valor intersubjetivo e finalmente
existencia ideal (Ursprung der Geometrie3). 0 pensamento filasofiea
que reflete sabre a linguagem seria consequentemente beneficiario
cia linguagem, envolvido e situado nela. H. Pos ("Phenomenolo
gie et linguistique", Revue Internationale de Philosophie, 1939) define
a fenomenologia da linguagem nao como urn esfon;;o para substi
tuir as lInguas existentes no contexto de uma eidetica de todas as
linguagens posslveis, ou seja, para objetiva-Ias perante uma cons
ciencia constituinte universal e intemporal, mas como volta ao su
jeito falante, ao meu contato com a lingua que falo. 0 cientista,
o observador veem a linguagem no passado. Consideram a longa
hist6ria de uma lingua, com todos os acasos, todas as evolw;6es
de sentido que finalmente a converteram no que e hoje. Resultado
de tantos incidentes, torna-se incompreenslvel que a lingua possa

2. "Diese aber (sc.: die MeinuI!.g) liegt nicht ausserlich neben den Worten;
sondern redend vollziehen wir fortlaufend ein inneres, sich mit den Worten versch
melzendes, sie gleichsam beseelendcs Meinen. Der Erfolg dieser Beseelung ist dass
die Worte und die ganzen Reden in sich eine Meignung gieichsam verleiblichen
und verleiblicht in sich a1s Sinn tragen" (p. 20).

3. "Objektives Dasein, in der Welt' das a1s solches zuganglich ist fUr jeder
mann kann aber die geistige Objektivitat des Sinngebildes letztlich nur haben ver
mage der doppelschichtigen Wiederholungen und vornehmlich der sinnlich verkar
pernden. In der sinnlichen Verk6rperung geschieht die, Lokalisation' und Tempo
ralisation' von Solchem das seinem Seinssinn nach nicht-lokal und nicht-temporal
ist ... Wir fragen nun: ... Wie macht die sprachliche Verleiblichung aus dem""blosz'
innersubjektiven Gebilde, dem Gedanke, das objektive, das etwa als geometrischer
Begriff oder Satz in der Tat fUr jedermann und in aller Zukunft verstandlich da
ist? Auf das Problem des Ursprunges der Sprache in ihrer idealen und durch Aeus
serung und Dokumentierung begriindeten Existenz in der realen Welt wollen wir
hier nicht eingehen, obschon wir uns bewusst sind, dass eine radikale Aufldarung
der Seinsart der, idealen Sinngebilde' hier ihren tiefsten Problemgrund haben musz"
(Revue Internationale de Philosophie, 1939. p. 210).

significar seja 0 que for sem equlvoco. Considerando a linguagem
como fato consumado, reSIdua de atos de significa~aopassados, 0

cientista deixa escapar a clareza propria da fala, a fecundidade da
expressao. Do ponto de vista fenomenologico, ou seja, para 0 su
jeito falante que utiliza sua lingua como urn meio de comunica~ao

com uma comunidade viva, a lingua reencontra a sua unidade: ja
nao e0 resultado de urn passado ca6tico de fatos lingUi"sticos inde~

pendentes, e·sim urn sistema cujos elementos concorrem todos pa
ra urn esfoq;o de expressao tinieo voltado para 0 presente ou para
o futuro, e assim governado por uma 16gica atual.

Sendo estes 0 ponto de partida e 0 ponto de chegada de Hus
ser! no tocante a linguagem,"gostarfamos de submeter adiscussao
algum~s proposi~6es relativas primeiro ao fenomeno da linguagem,
e depOis aconcep~ao da intersubjetividade, da racionalidade e da
filosofia que e implicada por essa fenomenologia.

II. 0 fenomeno da linguagem

1. A lingua e a palavra

Poderemos simplesmente justapor as duas perspectivas sobre
a linguagem que acabamos de distinguir - a linguagem como ob~

jeto de pensamento e a linguagem como minha? Era isso que fazia
Saussure, por exemplo, quando distinguia uma lingiHstica sincro
nica da palavra e uma lingiii"stica diacronica da Hngua, irreduti"
veis uma aoutra porque uma visao pancronica inevitavelmente apa.
garia a originalidade do presente. Do mesmo modo, H. Pos limita-se
a descrever ~ucessivamentea atitude objetiva e a atitude fenome.
nologica sem se pronunciar sobre a rela~ao entre ambas. Mas en
tao poderi"amos acreditar que a fenomenologia apenas se distingue
da lingiii"stica como a psicologia se distingue da ciencia da lingua
gem: a fenomenologia acrescentaria ao conhecimento da Hngua a
experiencia da Hngua em nos, como a pedagogia acrescenta ao co
nhecimento dos conceitos matematicos a experiencia daquilo que
e~tes se tornam no espi"rito de quem os aprende. Entao a experien
cIa da palavra nada teria para nos ensinar sobre 0 ser da lingua
gem, nao teria alcance ontol6gico.



Eisso que e impasslvel. Assim que distinguimos, ao lado cia
ciencia objetiva cia linguagem, uma fenomenologia cia palavra, pa
mas em andamento uma dialetica pela qual as duas disciplinas eo
tram em comunicac;ao.

Em primeiro lugar, 0 ponto de vista "subjetivo" envolve 0

ponto de vista "objetivo"; a sincronia envolve a diacronia. 0 pas
sado cia linguagem comec;ou por estar presente, a serie de fatas lin
gU{sticos fortuitos que a perspectiva objetiva evidencia incorporou-se
numa linguagem que, a cada momento, era urn sistema dotado de
uma 16gica interna. Se a linguagem portanto, considerada segun
do urn corte transversal, e sistema, tambem e preciso que 0 seja
em seu desenvolvimento. Por mais que Saussure tenha tentado man
ter a dualidade das perspectivas, seus sucessores foram obrigados
a conceber com a esquema suhlingiHstico (Gustave Guillaume) urn prin~

dpio mediador. -
Num outro aspecto, a diacronia envolve a sincronia. Se, con

siderada segundo urn corte longitudinal, a linguagem comporta aca
sos, e preciso que 0 sistema da sincronia comporte a cada momen~
to fissuras onde 0 acontecimento bruto possa vir inserir~se.

Portanto, uma dupla tarefa se nos impoe.
a) Temos de encontrar urn sentido no devir da linguagem,

concebe-Ia como urn equilfbrio em movimento. Por exemplo, com
certas formas de expressao entrando em decadencia unicamente por
que foram empregadas e perderam a "expressividade", mostrare
mos como as lacunas ou as zonas de fraqueza assim criadas susci
tam, da parte dos sujeitos falantes que querem comunicar-se, uma
retomada dos remanescentes lingiiisticos deixados pelo sistema em
vias de regressao e a utilizac;ao deles de acordo com urn novo prin
dpio. :E assim que se forma na lingua urn novo meio de expressao
e que uma logica obstinada vence os efeitos de desgaste e a pr6pria
volubilidade cia lingua. Eassim que 0 sistema de expressao do la
tim, baseado na declinac;ao e nas mudanc;as flexionais, esubstitul
do pelo sistema de expressao do frances, baseado na prep~sic;a().

b) Mas, correlativamente, devemos compreender que, sendo
a sincronia apenas urn corte transversal sobre a diacronia, 0 siste
ma que erealizado nela nunca esta inteiramente em ato, comporta
sempre mudanc;as latentes ou em incubac;ao, nunca efeito de sig
nificac;oes absolutamente univocas que se possam explicitar inte
gralmente ao olhar de uma consciencia constituinte transparente.

2. Quase-corporalidade do significante

Retornando a lingua falada ou viva, descobrimos que seu va
l~r e~pressivo nao e a soma dos valores expressivos que pertence
nam mdependentemente a cada elemento da "cadeia verbal". Pe
10 contrario, estes constituem sistema na sincronia, no sentido em
que cada urn deles significa apenas a sua diferenc;a com relac;ao aos
outros - os signos, como diz Saussure, sao essencialmente "diacri-

Tr~tar-se-anao de urn sistema de formas de significac;ao claramente
artlculadas umas com as outras, nao de urn edificio de ideias lin
~lsticas construido segundo urn plano rigoroso, mas de urn con
Junto de gestos lingLilsticos convergentes, definidos mais par urn
valor de ~mprego do que par uma significac;ao. Longe de as lin
guas partlculares aparecerem como a realizac;ao "embaralhada"
de certas formas de significac;ao ideais e universais, a possibilidade
de tal sintese torna-se problematica. A universalidade, se for atin
gida, nao 0 sera por uma lingua universal que, voltando atras da
diversidade das linguas, nos forneceria os fundamentos de qual
quer lingua possivel, e sim por uma passagem obliqua desta lingua
que falo e que me inicia no fen6meno da expressao aquela outra
qu~ aprendo a falar e que pratica 0 ate de expressao segundo urn
estiio completamente diferente, pois as duas linguas, e finalmente
todas as linguas dadas, sao eventualmente comp~raveisapenas na
chegada e como totalidade, sem que se possam reconhecer nelas
os elementos comuns de uma estrutura categorial unica.

Portanto, longe de podermos justapor uma psicologia da lin
guagem a uma ciencia da linguagem, reservando a primeira a lin
guage~ no presente e a segunda a linguagem no passado, 0 pre
sen.te .?I.fu~de-~e ~~ passa~o, na ~edida em que este foi presente,
a hlstona e a hlstona das smcromas sucessivas - e a contingencia
~o p~ssado lingufstico invade ate 0 sistema sincr6nico. 0 que me
e ensmado pela fenomenologia da linguagem nao e somente uma
curi~sida~epsicol6gica - a lingua dos lingLiistas em mim, com as
partlcu~andadesque Ihe acrescento -, euma nova concepc;ao do
ser da Imguagem, que eagora 16gica na contingencia, sistema orien
tado, e ~ue entreta~to elabora sempre os acasos, prosseguimento
do fortUlto na totalldade que tern urn sentido, 16gica encarnada.

93SOBRE A FENOMENOLOGIA DA LlNGUAGEM

I,

1
SIGNOS92



94 SIGNOS
I.,.

SOBRE A FENOMENOLOGlA DA LlNGUAGEM 95
..

ticos" - e, como isso everdade para todos, nao hoi na Hngua se
nae diferen~as de significa~ao. Se finalmente ela quer dizer e diz
algo, nao eporgue cada signa veicule uma significacao que lhe per
tenceria, e porgue fazem todos juntos alusao a uma significacao
sempre protelada quando os consideramos urn a urn, e na dire«;ao
cia qual os ultrapasso sem que e1es Dunea a contenham. Cada urn
deles expressa apenas por referencia a uma cetta aparelhagem men
tal, a uma certa disposi<;ao de nossos utensflios culturais, e todos
juntos sao como urn farmulario em braneD que ainda nao preen
chemos, como os gestos de urn outro que visam e circunscrevem
urn objeto do mundo que DaD vejo.

A potencia falante que a crianca assimila aa aprender sua lfn
gua nao e a soma das significai,;oes morfol6gicas, sintaticas e lexi
cais: tais conhecimentos nao sao necessarios nem suficientes para
adquirir uma lfngua, e 0 ato de falar, uma vez adquirido, nao pres
supoe nenhuma COmparai,;aO entre 0 que quero expressar e 0 ar
ranjo norional dos meios de expressao que emprego. As palavras,
os torneios necessarios para conduzir minha inteni,;aO significativa
aexpressao, nao sao recomendadas a mim, quando falo, senao por
aquilo a que Humboldt chamava de innere Sprachform (forma de fa
lar interior) e que os modernos -ehamam de Wortbegriff (nOi,;aO da
palavra), ou seja, por urn certo estilo de linguagem de que provem
e segundo 0 qual se organizam sem que eu tenha necessidade de
mas representar. Ha uma significai,;ao "linguageira" da linguagem
que realiza a mediai,;ao entre a minha inteni,;aO ainda muda e as
palavras, de tal modo que minhas palavras me surpreendem a mim
mesmo e me ensinam 0 meu pensamento. as signos organizados
possuem seu sentido imanente, que nao se prende ao "penso" , mas
ao "posso".

Essa ai,;ao adistancia da linguagem, que vai ao encontro das
significai,;oes sem as tocar, essa eloqiiencia que as designa de ma
neira perempt6ria sem jamais as transformar em palavras nem fa
zer cessar 0 silencio da consciencia, sao urn caso eminente da in
tencionalidade corporal. Tenho rigorosa consciencia do alcance de
meus gestos ou da espacialidade de meu corpo, que me permite
manterrelai,;oes com 0 mundo sem me representar tematicamente
os objetos que you segurar ou as relai,;oes de grandeza entre meu
corpo e os rumos que me oferece 0 mundo. Contanto que eu nao
reflita expressamente nele, a consciencia que tenho de meu corpo

e imediatamente significativa de uma certa paisagem ao meu re
dor, a que tenho de meus dedos ,e significativa de urn certo estilo
fibroso ou granuloso do objeto. E da mesma maneira que a pala~

vra, a que profiro ou a que oui,;o, e pregnante de uma significa~ao

que e legfvel na pr6pria textura do gesto lingiifstico, a ponto de
uma hesitai,;ao, uma alterac;ao da voz, a escolha de certa sintaxe
bastarem para modifica~la, sem jamais estarem contidas ncla, pois
toda expressao me aparece sempre como urn vestigio, todas as ideias
me sao dadas apenas em transparencia, e todo esforc;o para pegar
na mao 0 pensamento que habita a palavra nao deixa entre os de
dos senao urn pouco de material verbal.

3. RelQfao entre 0 significante e 0 significado. A sedimenta~ao

Se a palavra e comparavel a urn gesto, 0 que ela esta encarre
gada de expressar tera com ela a mesma rela~ao que 0 alvo tern
com a gesto que 0 visa, e nossas observai,;oes sobre 0 funcionamen
to do aparelho significanteja envolverao uma certa teoria da signi
ficac;ao que a palavra expressa. Meu enfoque corporal dos objetos
que me rodeiam e impHcito, e nao supoe tematizai,;ao alguma, "re
presentai,;aO" alguma de meu corpo nem do meio. A significai,;ao
anima a palavra como 0 mundo anima meu corpo: por uma surda
presenc;a que desperta minhas intenc;oes sem se mostrar abertamente
diante de1as. A intenc;ao significativa em mim (assim como no ou
vinte que a reencontra ao ouvir-me) nao e, no momento em que
ocorre - mesmo que depois venha a frutificar em "pensamen~

tos" -, senao urn vazio determinado a ser preenchido por palavras;
o excesso daquilo que quero dizer sobre 0 que e ou 0 que ja foi
dito. Isto significa: a) que as significac;oes da palavra sao sempre
ideias no sentido kantiano, os polos de certo numero de atos de ex
pressao converge~tes que magnetizam 0 discurso sem serem pro
priamente dados isoladamente; b) que, por conseguinte, a expres
sao nunca etotal. Como observa Saussure, temos a impressao de
que nossa Hngua expressa totalmente. Mas nao e por expressar to
talmente que enossa, e por -$er nossa que acreditamos que expres
sa totalmente. "The man I love" e, para urn ingles, uma expres
sao tao completa como, para urn frances, "l'homme que j'aime"
(0 homem que amo). E "j'aime cet homme" (amo este homem)

IE

I
_____________J,
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e, para urn alemao que pode mediante a declinac;ao marcar expres
samente a func;ao do objeto direto, uma maneira extremamente alu
siva de expressar-se. Logo, ha sempre algum subentendido na ex
pressao - ou melher, a noc;ao de subentendido cleve ser rejeitada:
56 tern sentido se tomarmos por modelo e por absoluto cia expres
sao uma lingua (geralmente a nossa) que, na verdade, como tadas
as outras, nunca pade conduzir-nos "como pela mao" ate a signi
ficac;ao, ate as proprias caisas. Nao digamos, pais, que tada ex
pressao eimperfeita porque subentende, digamos que tada expres
sao e perfeita na medida em que e compreendida sem equivoca,
e admitamos como fato fundamental cia expressao uma superafiio do
significante pelo significado que , tomada possivel pela virtude propria do
significante; c) que esse atD de expressao, essa jun~ao entre a pala
vra e a significa~ao mediante a transcendencia do sentido lingiiisti~

co que ela visa naG epara n6s, sujeitos falantes, uma opera<;ao se
cundaria, a qual recorreri'anios apenas para comunicar ao Dutro
os nossas pensamentos, e sim a tamada de posse por n6s, a aquisi
t:;ao de significac;oes que, de Dutro modo, 56 se fazem presentes sur
damente. Se a tematizac;ao do significado nao precede a palavra,
eporque ela eseu resultado. Insistamos nesta terceira conseqiiencia.

Expressar, para 0 sujeito falante, etamar consciencia; ele naG
expressa somente para as Qutros, expressa para saber ele mesma
o que visa. Se a palavra quer encarnar uma intenc;ao significativa
que nao passa de um certo vazio, nao e so para recriar no outro a
mesma carencia, a mesma priva~ao, mas tambem para saber de que
ha carencia e priva~ao. Como 0 consegue? A inten~ao significativa
cria urn corpo para si e conhece a si mesma ao procurar urn equi
valente seu no sistema de significa~oes disponfveis, representado
pela lfngua que falo e pelo conjunto dos escritos e da cultura de
que sou 0 herdeiro. Trata-se, para esse desejo mudo que e a inten
~ao significativa, de realizar urn certo arranjo dos instrumentos ja
significantes ou das significa~6esja falantes (instrumentos morfo
l6gicos, sintaticos, lexicais, generos literarios, tipos de narrativa,
modos de apresenta~aodo acontecimento etc.) que suscite no ou
vinte 0 pressentimento de uma significa~aodiferente e nova, e in
versamente realize naquele que fala OU escreve a fixa~ao da signifi
ca~ao inedita nas significa~6esja disponfveis. Mas por que, como,
em que sentido, estao estas disponfveis? Tornaram-se disponfveis

quando, a seu tempo, foram instituidas como significa~6esas quais
posso recorrer, significa~6es,que possuo - por uma opera~ao ex
pressiva da mesma especie. E esta portanto que devo descrever se
quero compreender a virtude da palavra. Compreendo au julgo
compreender as palavras e as formas do frances; tenho certa expe
riencia dos modos de expressao literarios e filosoficos que a cultura
dada me oferece. Eu expresso quando, utilizando todos esses ins
trumentos ja falantes, fa~o-os dizer algo que nunca disseram. Co~
me~amos a ler 0 filosofo dando as palavras que emprega 0 seu sen
tido "comum", e pouco a pouco, por uma inversao de infcio in
sensfvel, a sua palavra vai dominando a sua linguagem, e e 0 em
prego que Ihe da que acaba par revesti-la de uma significa~aonova
e caracterfstica dele. Nesse momenta, ele se fez compreender e sua
significa\:ao instalou-se em mim. Diz-se que urn pensamento e ex
presso quando as palavras convergentes que 0 visam sao bastante
numerosas e bastante eloquentes para designa-lo sem equfvoco a
mim, autor, ou aos outros, e para que tenhamos todos a experien
cia de sua presen\:a carnal na palavra. Embora apenas umas Ab
schattungen (silhuetas) da significac;ao sejam tematicamente dadas,
a verdade e que, passado urn certo ponto do discurso, as Abschat
tungen, consideradas em seu movimento, fora do qual nada sao,
contraem-se repentinamente numa (mica significac;ao, sentimos que
algo joi dito, assim como, acima de urn mfnimo de mensagens sen
soriais, percebemos uma coisa, conquanto a explicitac;ao da coisa
va por prindpio ao infinit.o - ou assim como, espectadores de urn
cefto numero de condutas, acabamos por perceber alguem, conquan
to, perante a"reflexao, nenhum outro alem de mim mesmo possa
ser verdadeiramente, e no mesmo sentido, ego... As consequencias
da palavra, como as da percepc;ao (e da percepc;ao do outro em par
ticular), ultrapassam sempre as suas premissas. Nos mesmos, que
falamos, nao sabemos necessariamente melhor 0 que expressamos
do que quem nos escuta. Digo que sei uma idtia quando se instituiu
em mim 0 poder de organizar em torno dela discursos que fazem
sentido coerente, e mesmo esse poder nao se deve ao fato de eu
a possuir dentro de mim e de contempla-la face a face, mas ao fata
de eu ter adquirido certo estilo de pensamento. Digo que uma sig
nificac;ao esta adquirida e daf em diante disponfvel quando conse
gui faze-la habitar num aparelho de palavra que inicialmente nao
Ihe era destinado. Claro, os elementos desse aparelho expressivo
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naO a continham realmente: a Hngua francesa, logo que foi insti~

tUlda, nao c.ontinha a literatura francesa - foi precise que eu os
descentralizasse e os centralizasse novamente para faze-los signifi
car aquila que eu visava. E precisamente essa "deforma~ao coe
rente" (A. Malraux) das significa(oes disponiveis que as ordena
nUID sentido novo e faz com que as ouvintes, mas tambem 0 sujeito
falante, deem urn passo decisivo. Pais doravante as operal,;oes pre
parat6rias cia expressao - as primeiras paginas do livro - sao re
tomadas no sentido final do conjunto e se apresentam imediata
mente como derivadas desse sentido, agora instalado na cultura.
Sera permitido ao sujeito falante (e acs Dutros) if direto ao todD,
nao lhe sera necessario reativar todo 0 processo, ele 0 possuira emi
nentemente em seu resultado, teni sido fundada uma tradit;ao pes
soal e interpessoal. 0 Nachvollzug (reexecut;ao), liberto dos tatea
mentos do Vollzug (execut;ao), contrai as suas operat;oes numa vi
sao unica, ha sedimentat;ao, e poderei pensar mais alem. A pala
vra, enquanto distinta da Hngua, e esse momento em que a inten
t;ao significativa ainda muda e inteiramente em ate mostra-se ca
paz de incorporar-se na cultura, a minha e a do outro, de formar
me e de forma~loao transformar 0 sentido dos instrumentos cultu
rais. Torna-se "disponfvel", por sua vez, porque nos da posterior
mente a ilusao de que estava contida nas significat;oes ja disponf
veis, quando na verdade s6 as adotou por uma especie de ardil, pa
ra lhes infundir uma nova vida.

III. Conseqiiencias relativas a filosofia
fenomenol6gica

Que alcance filos6fico deve-se reconhecer nessas descrit;6es?
A relat;ao entre as anaIises fenomenol6gicas e a filosofia propria
mente dita nao e clara. Consideram-nas freqiientemente preparat6~

n·as e 0 pr6prio Husserl sempre distinguiu as "pesquisas fenome
nol6gicas" em sentido lato e a "filosofia" que devia coroa-las. En
tretanto e diffcil sustentar que 0 problema filos6fico permanet;a in
tacto depois da explorat;ao fenomenol6gica do Lebenswelt (mundo
vivido). Se, nos derradeiros escritos de Husserl, a volta ao "mun
do vivido" e considerada urn primeiro procedimento absolutamente

indispensavel, e decerto porque nao deixa de ter conseqiiencias para
o trabalho de constituit;ao universal que deve prosseguir, porque
em certos aspectos permanece algo do primeiro procedimento no
segundo, porque ele e af conservado de alguma maneira e portan
to nunca esta totalmente superado, e porque a fenomenologia ja
e filosofia. Se 0 sujeito filos6fico fosse uma consciencia constituinte
transparente, perante a qual 0 mundo e a linguagem fossem intei
ramente expHcitos como suas significac;oes e seus objetos, qualquer
experiencia que fosse, fenomenol6gica ou nao, bastaria para moti
var a passagem afilosofia, e a explorac;ao sistematica do Lebenswelt
nao seria necessaria. Se a volta ao Lebenswelt, e em particular a vol
ta da linguagem objetivada apalavra, e considerada absolutamen
te necessaria, isso quer dizer que a filosofia deve refletir sobre 0

modo de presenc;;a do objeto ao sujeito, sobre a concepc;;ao do obje
to e a concepc;ao do sujeito tais como se mostram na revelat;ao fe
nomenol6gica, em vez de substituf-Ios pela relac;ao do objeto com
o sujeito tal como e concebida numa filosofia idealista da reflexao
total. Por conseguinte, a fenomenologia e envolvente com relac;ao
afilosofia, que nao pode vir pura e simplesmente agregar-se a ela.

Isso fica particularmente claro quando se trata da fenomeno
Jogia da linguagem. Esse problema, com mais evidencia do que
qualquer outro, obriga-nos a tomar uma decisao no tocante as re
lac;oes entre a fenomenologia e a filosofia au a metaffsica. Pois, mais
claramente do que qualquer outro, mostra-se ao mesmo tempo co
mo urn problema especial e como urn problema que contem todos
os outros, inclusive 0 da filosofia. Se a palavra e isso que dissemos,
como haveria uma ideaC;ao que permitisse dominar essa praxis, co
mo a fenomenologia da palavra nao seria tambem filosofia da pa
lavra, como, depois dela, haveria lugar para uma elucidaC;ao de grau
superior? E.-nos absolutamente necessario salientar 0 sentidoiilosa
fico da volta a palavra.

A descriC;ao que demos da potencia significante da palavra,
e em geral do corpo como mediador de nossa relac;;ao com 0 objeto,
nao forneceria nenhuma indicat;ao filos6fica se pudessemos consi
dera-Ia como questao de pitoresco psicol6gico. Admitiriamos en
tao que na verdade 0 corpo, tal como 0 vivemos, parece-nos impli
car 0 mundo, e a palavra uma paisagem de pensamento. Mas isso
seria mera aparencia: ante 0 pensamento serio, meu corpo perma
neceria objeto, minha consciencia permaneceria consciencia pu~
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fa e a coexistencia de ambos 0 objeto de uma apercepfiio cia qual,
co~o pura consciencia, eu permaneceria 0 suj.eito (e ~ais ou me
nos assim que as caisas se apresentam nos escntos antlgos de Hu_s
sed). Assim tambem, se a minha pal~vra ~u aqu~la que ow;o ~ao

ultrapassadas na direc;ao de uma slgmficac;ao, e.vlsto essa rela~~o,
como tada relac;ao, 56 pader seT colocada por film CO~O conSClen

cia a autonomia radical do pensamento se encontrana restabele
cid~ no instante mesmo em que parecia controvertida... Entretan
to em nenhum dos dais casos possa remeter a simples aparencia
psico16gica 0 fenomeno cia encarnac;ao, e, se estiv~sse tentada ~"faz~
10, seria impedido pe1a percepc;ao do outro. POlS, na expenenCla
do outro, mais claramente (mas niio diferentemente) do que na da pa
lavra ou do mundo percebido, apreendo inevitavelmente m~u cor
po como uma espontaneidade que me ensina aquilo que niio poderza sa~er

a niio ser por ela. A posi~ao do outro como urn outro eu mesmo nao
e realmente possivel se for a consciencia que deve efetua-la: ter cons
ciencia e constituir, logo nao posso ter consciencia do o~tr?, ja que
isso seria constitui-lo como constituinte, e como consUtumte com
rela~ao ao proprio ato pelo qual a constituo. Essa dificuldade de
principio, colocada como urn marco no inicio da quinta Medi!a~iio

cartesiana, nao foi removida em parte alguma. Husserl passa adzan~:

uma vez que tenho a ideia do outro, eporque, de alguma maneI
ra a dificuldade mencionadajoi, dejato, superada. So pode se-Io
se 'aquele que, em mim, pe~cebe 0 ~outro e capaz ~e ig~~rar a con
tradi~ao radical que torna Impossivel a concep~ao teonca do au
tro, ou melhor (pais se a ignorasse ja nao seria com 0 o~tr? que
teria rela~6es), capaz de viver essa contradi~aocomo a propr.la ~e
fini~ao da presen~ado outro. Esse sujeito, que se sente consutmdo
no momenta em que funciona como constituinte, e ~ meu corpo.
Lembramos como Husser! acaba por fundar sabre aqmlo a que cha
ma "fenomeno de emparelhamento" e "transgressao intencion~"

minha percep~aode uma conduta (Gebaren) no espa~o que m~ clr,
cunda. Ocorre que, em certos espetaculos - os outros corpos h~

manos e, por extensao, animais -, meu olhar esbarra, e seduzl
do. Sou investido por eles enquanto julgava investi-Ios, e vej.o
desenhar-se no espa~o uma figura que desperta e convoca as pOSSI
bilidades do meu proprio corpo como se se tratasse de gestos ou
de comportamentos meus. Tudo se passa como se as fun~6es da
intencionalidade e do objeto intencional se encontrassern parado-

xalmente trocadas. 0 espetaculo convida-me a tornar-me seu es
pectador adequado, como se urn outro espirito que nao 0 meu viesse
repentinamente habitar meu corpo, ou antes, como se meu espiri
to fosse atraido para la e emigrasse para 0 espetaculo que estava
concedendo a si mesmo. Sou apanhado par urn segundo eu mes
rna fora de mim, percebo a outro... Ora, a palavra e evidentemen
te urn caso eminente dessas "condutas" que invertem a minha re
la~ao comum com os objetos e dao a alguns deles valor de sujeitos.
Ese, quanta ao corpo vivo, a meu ou 0 do outro, a objetiva~ao

nao faz sentido, deve-se tambern considerar fenomeno ultimo, e
constitutivo do outro, a encarna~ao daquilo a que chamo seu pen
samento na sua palavra total. Se realmente a fenomenologia nao
envolvesse ja a nossa concep~ao do ser e a nossa filosofia, nos de
frontarfamos novamente, ao chegar ao problema filos6fico, com as
mesmas dificuldades que suscitaram a fenomenologia. Num senti
do, a fenomenologia e tudo ou nada. Essa ordem da espontaneida
de ensinante - 0 "eu posso" do corpo, a "transgressao intencio
nal" que da 0 outro, a "palavra" que da a ideia de uma significa
~ao pura ou absoluta - nao pode ser depois recolocada sob a ju
risdi~ao de uma consciencia acosmica e pancosmica sob pena de
voltar a nao ter sentido, ela deve ensinar-me a conhecer a que ne
nhuma consciencia constituinte pode saber: 0 fato de eu pertencer
a urn mundo "pre·constituido". Como e, objetarao, que 0 corpo
e a palavra podem me dar mais do que coloquei neles? Evidente
mente nao e meu corpo como organismo que me ensina aver, nu
rna conduta de que sou espectador, a emergencia de urn outro eu
mesmo: quando muito ele poderia refletir-se e reconhecer-se num
outro organismo. Para que 0 alter ego e 0 outro pensamento me apa
re~am, e precise que eu seja eu de esse corpo meu', pensamento de
essa vida encarnada. 0 sujeito que realiza a transgressao intencio- '
nal so 0 poderia fazer na medida em que esta situado. A experien
cia do outro e possivel na exata medida em que a situa~ao faz parte
do Cogito.

Mas entao tambern devemos tomar ao pe da letra 0 que a fe
nomenologia nos ensinou sobre a rela~ao entre a significante e 0

significado. Se a fenomeno central da linguagem e realmente 0 ato
comum do significante e do significado, suprimiriamos sua virtu de rea
lizando de antemao num ceu das ideias 0 resultado das opera~6es

expressivas, perderiamos de vista 0 passo que elas dao das signifi-
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cal,;oes ja disponlveis para aquelas que estamos construindo ou ad
quirindo. Eo duplo inteliglvel sabre 0 qual tentarfamos funda-Ias
nao nos dispensaria de compreender como 0 nOSSD aparelho de co
nhecimento se dilata ate compreender 0 que nao cantem. Nao fa
damos a economia de nossa transcendencia ordenando-a num trans
cendente de fata. a lugar cia verdade continuaria a ser de qual
quer modo essa antecipac;ao (Vorhabe) pela qual cada palavra ou cada
verdade adquirida abre urn campo de conhecimento, e a retomada
simetrica (Nachvollzug) pela qual conc1uiffios esse clevir do conheci
mento ou essa relac;ao com 0 outro e os contrafmos numa nova vi
sao. As operac;oes expressivas atuais, em vez de expulsarem as pre
cedentes, de as sucederem e de simplesmente as anularem, salvam
nas, conservam-nas, retomam-nas na medida em que estas conti
nham alguma verdade, e 0 mesmo fenomeno ocorre relativamente
as opera.;5es expressivas do outro, sejam elas antigas ou contem
pora-neas. Nosso presente mantem as promessas de nossO pas~ad~,
nos mantemos as promessas dos outros. Todo ato de expressao h
tera.ria ou filosofica contribui paia cumprir 0 voto de recupera.;ao
do mundo que foi pronunciado com 0 aparecimento de uma lln
gua, isto e, de urn sistema finito de signos que em principio se pre
tendia capaz de captar qualquer ser que se apresentasse. No que
lhe concerne, realiza uma parte desse projeto e prorroga 0 pacto
que acaba de chegar ao vencimento abrindo urn novo campo de
verdades. Isso s6 e possIvel mediante a mesma "transgressao in
tencional" que da 0 outro, e, como ela, 0 fenomeno da verdade,
teoricamente impossivel, apenas e conhecido pela praxis que aJaz.
Dizer que ha uma verdade e dizer que, quando por nossa vez reen
contramos 0 projeto antigo ou alheio e a expressao bem-sucedida
liberta 0 que estava cativo no ser desde sempre, estabelece-se na
espessura do tempo pessoal e interpessoal uma comunica.;ao inte
rior. pela qual 0 nosso presente t?rna-se a verdade de todos os outros
acontecimentos cognoscentes. E como uma cunha que cravamos
no presente, urn marco que atesta que nesse momento ocorreu ah
go que desde sempre 0 ser esperava ou "queria dizer", e que nun
ca deixara, quando nao de ser verdadeiro, ao menos de significar
e de excitar 0 nosso aparelho pensante, se precise for extraindo-Ihe
verdades mais compreensivas do que aquela. Nesse momento algo
foi fundado em significa.;ao, uma experiencia foi transformada em
seu sentido, tornou-se verdade. A verdade e urn outro nome da se-

dimenta.;a9' que por sua vez e a presen.;a de todos os presentes
no nosso. E dizer que, mesmo e sobretudo para 0 sujeito filosofico
ultimo, nao existe objetividade que explique a nossa rela~ao supe
robjetiva com todos os tempos, nao ha luz que exceda aquela do
presente vivo.

No texto tardio que citavamos no inIcio, Husser! escreve que
a palavra realiza uma "localiza.;ao" e uma "temporaliza.;ao" de
urn sentido ideal que, "segundo 0 seu sentido de ser", nao enem
local nem temporal- e acrescenta mais adiante que a palavra tam
bern objetiva e abre a pluralidade dos sujeitos, a tItulo de conceito
ou de proposi.;ao, 0 que antes nao passava de uma forma.;ao inte
rior a urn sujeito. Haveria portanto um movimento pelo qual a exis
tencia ideal desce a localidade e a temporalidade - e urn movi
mento inverso, pelo qual 0 ato da palavra aqui e agora funda a
idealidade do verdadeiro. Esses dois movimentos seriam contradi
torios se ocorressem entre os proprios termos extremos, e parece
nos necessario conceber aqui urn circuito da reflexao: ela reconhe
ce numa primeira aproxima.;ao a existencia ideal como nem local,
nem temporal - a seguir repara numa localidade e numa tempo
ralidade da palavra que nao podemos derivar daquelas do mundo
objetivo, nem alias suspender a urn mundo das ideias, e finalmen
te faz 0 modo de ser das forma.;5es ideais repousar na palavra. A
existencia ideal e fundamentada no documento, nao decerto como
objeto fisico, nem sequer como portador das significa.;5es uma a
uma que the destinam as conven.;5es da lfngua em que e escrito,
mas na medida em que e1e, ainda por uma "transgressao intencio
nal", solicita e faz convergir todas as vias cognoscentes, e sob esse
aspecto instaura e restaura urn "Logos" do mundo cultural.

Parece-nos, pois, que a peculiaridade de uma filosofia feno
menol6gica eestabelecer-se a dtulo definitivo na ordem da espon- .
taneidade ensinante que e inacessIve1 ao psicologismo e ao histori
cismo, assim como as metaffsicas dogmaricas.-Tal ordem, a feno
menologia da palavra e a mais apta de todas para ~os revelar. Quan
do falo ou quando compreendo, experiment6'a· presen.;a do outro
em mim ou de mim no outro que e 0 obstaculo da teoria da inter
subjetividade, a presen~a do representado que e 0 obstaculo da teo
ria do tempo, e compreendo afinal 0 que quer dizer a enigmatica
proposi.;ao de Husser!: "A subjetividade transcendental e intersub
jetividade." Na medida em que 0 que digo tern sentido, sou para
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mim mesma, quando fala, urn Dutro "outro", e, na medida em
que compreendo, ja nao sei quem fala e quem ouve. A ultima ope
ra~ao filos6fica ereconhecer 0 que Kant chama de "afinidade trans
cendental" dos momentos do tempo e das temporalidades. Por certo
e isso que Husserl procura fazer quando retoma 0 vocabuhirio fi
nalista dos metafisicos, falando de "manadas", "entelequias", "te
leologia". Mas esses termos sao amiude postas entre aspas para
significar que ele nao pretende introduzir com e1es algum agente
que asseguraria do exterior a conexao dos termos postas em rela
~ao. A finalidade para 0 sentido dogmatico seria urn compromis·
so: deixaria frente a frente os termos por ligar e 0 prindpio de liga
~ao. Ora, e no amago do meu presente que encontro 0 sentido da
queles que 0 precederam, que encontro 0 modo de compreender
a preseru;a do outro no mesmo mundo, e e no proprio exerdcio
da palavra que aprendo a compreender. Nao ha finalidade senao
no sentido em que Heidegger a definia quando dizia, aproximada
mente, que ela e 0 tremor de uma unidade exposta acontingencia
e que se recria infatigavelmente. E era a mesma espontaneidade
nao-deliberada, inesgotavel, que Sartre aludia quando dizia que
estamos "condenados a liberdade".

CAPITULO 111

o FILOSOFO E A SOCIOLOGIA

A filosofia e a sociologia viveram muito tempo sob urn regime
de separaC;ao que so conseguia esconder sua rivalidade recusando
lhes qualquer terreno de entendimento, estorvando-Ihes 0 cresci
mento, tornando-as reciprocamente incompreensiveis, colocando
portanto a cultura numa situac;ao de crise permanente. Como sem
pre, 0 espirito de pesquisa venceu tais empecilhos, e parece-nos que
os progressos de ambas permitem hoje reexaminar suas relac;6es.

Queriamos tambern chamar a atenc;ao para as meditac;6es que
Husser! consagrou a esses problemas. Husser! parece-nos exem
plar pelo fato de, talvez melhor do que ninguem, ter sentido que
todas as [ormas de pensamento sao de certa maneira solidarias que
nao ha necessidade de destruir as ciencias do homem para fu~dar
a filosofia, nem de destruir a filosofia para fundar as ciencias do
home:n, que toda ciencia segrega uma ontologia e toda ontologia
anteclpa urn saber e, por fim, que cabe a nos entrarmos num acor
do e procedermos de maneira que a filosofia e a ciencia sejam am
bas possiveis....,

. A sep~rac;ao entre a filosofia e a sociologia talvez nunca tenha '
sldo enunClada nos termos em que vamos enuncia-Ia. Felizmente,
os t~abalhos dos filosofos e dos sociologos sao em geral menos ex.
cl~SIVOS do que os seus principios. Mas nem por isso tal separac;ao
delxa de fazer parte de certo senso comum dos filosofos e dos so
ciologos, 0 qual, ao reduzir a filosofia e as ciencias humanas ao que
julga ser seu tipo puro, compromete finalmente tanto 0 saber co
mo a reflexao.

Enquanto todas as grandes filosofias sao reconhecidas pelo seu
esforc;o para pensar 0 espirito e a sua dependencia - as ideias e seu
movimento, 0 entendimento e a sensibilidade -, ha urn mito da
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filosofia que a apresenta como a afirmat:;ao autoritaria de uma au
tonomia absoluta do espirito. A filosofia deixa de ser uma interro
gat:;ao. Torna-se urn certo carpo de doutrinas, feite para assegurar
a urn espi'rito absolutamente penetrante a fruit:;ao de si mesmo e de
suas ideias. Por Dutro lado, ha urn mita do saber cientffico que es
pera cia mera notat:;ao dos fatas nao 56 a ciencia das caisas do mun
do, mas tambern a ciencia dessa ciencia, uma sociologia do saber
(por sua vez concebida amaneira empirista) que devera fechar em
si mesma 0 universo dos fatos, inserindo-lhe ate as ideias que in
ventamos para interpreta-los e, por assim dizer, para nos desem
barat:;ar de nos mesmos. Esses dais mitos sao antagonicos e cum
plices. a filosofo e 0 sociologo assim opostos estao de acordo pelo
menos no tocante a uma demarca~ao das fronteiras que Ihes ga
rante nunca se encontrarem. Mas, se Fosse Ievantado 0 cordao sa
nitario, a filosofia e a sociologia se destruiriam uma a outra. Desde
ja disputam os espfritos entre si. A separa~ao e a guerra fria.

Nesse clima, qualquer pesquisa que deseje levar em conta ideias
e fatos ao mesmo tempo e imediatamente desmembrada, porque
os fatos, em vez de serem compreendidos como os estfmulos e a
garantia de urn esfon;o construtivo que vai ao encontro da dina-mi
ca interna deles, sao colocados na categoria de uma grac;a peremp
toria da qual tudo se deve esperar, e porque as ideias sao por prin
dpio dispensadas de qualquer confrontac;ao com a nossa experien
cia do mundo, do outro e de nos mesmos. a vaivem dos fatos as
ideias e das ideias aos fatos e desacreditado como urn processo bas
tardo - nem ciencia nem filosofia - que ret ira dos cientistas a
interpretac;ao final dos fatos que contudo eles mesmos coletaram,
e compromete a filosofia com os resultados, sempre provisorios, da
pesquisa cientffica...

Cumpre ver bern as conseqiiencias obscurantistas desse rigoris
mo. Se as pesquisas "mistas" tern realmente os inconvenientes que
acabamos de indicar, isso equivale a reconhecer que a perspectiva
filosofica e a perspectiva cientffica nao sao co-possfveis e que filo- '
sofia e sociologia s6 conhecerao a certeza com a condic;ao de se ig
norarem. Logo, sera. preciso esconder do cientista essa "idealiza
c;ao" do fato bruto, que no entanto e 0 essencial de seu trabalho.
Sera preciso que ele ignore a decifrac;ao das significa~6esque e sua
razao de ser, a construc;ao dos modelos intelectuais do real sem a
qual nao haveria sociologia hoje, assim como nao teria havido ou-

trora a ffsica de Galileu. Sera preciso impor-Ihe novamente as Ii
mitac;6es da indu~ao baconiana ou "milliana", mesmo que suas
proprias pesquisas escapem, com toda a evidencia, a essas receitas
canonicas. Ele fingira portanto abordar 0 fato social como se este
lhe fosse alheio, como se seu estudo nada devesse aexperiencia que,
enquanto sujeito social, tern da intersubjetividade; a pretexto de
que, de fato, a sociologia ainda nao esta formada com essa expe
riencia vivida, de que ela e a amilise, a explicac;ao, a objetivac;ao
dessa experiencia, de que eia subverte a nossa consciencia inicial
das relac;6cs sociais e finalmente faz aquelas que vivemos aparecer
como uma variante muito particular de uma dinamica que de inf
cio nos era insuspeita, e que so se aprende com 0 contato das ou
tras formac;6es culturais, 0 objetivismo esquece esta outra eviden
cia, que consiste em nao podermos dilatar a nossa experiencia das
relac;6es sociais e formar a ideia das rela~6es sociais verdadeiras se
nao por analogia ou por contraste com aquelas que vivemos, em
suma, por uma varia~ao imaginaria destas, com relac;ao aqual, por
certo, receberao uma nova significac;ao - como a queda de urn
corpo num plano inclinado e colocada em nova luz pela ideia pura
da queda livre - mas para a qual fornecerao todo 0 sentido socio
logico que ela pode ter. A antropologia nos ensina que, em deter
minadas culturas, crianc;as tratam como "pais" alguns de seus pri
mos, e fatos desse genero permitem finalmente trac;ar urn diagra
rna do sistema de parentesco na civilizac;ao em questao. Mas as cor
relac;6es assim observadas dao apenas 0 perfil ou 0 contorno do pa
rentesco nessa civilizac;ao, urn cotejo das condutas ditas, por defi
ni~ao nominal, "de parentesco" em certos pontos significativos X ...
Y... z... ainda an6nimos; em suma, elas ainda nao tern sentido
sociologico, e as formulas que as resumem poderiam igualmente
representar tal processo fisico ou qufmico da mesma forma, enquan
to nao tivermos conseguido instalar-nos na instituic;ao assim cir
cunscrita, compreendido 0 estilo de parentesco ao qual todos esses
fatos aludem, compreendido em que sentido nessa cultura certos su
jeitos apercebem-se de outros sujeitos de sua gerac;ao como seus
"pais", enfim, apreendido a estrutura pessoal e interpessoal basi
ca, as relac;6es institucionais com a natureza e com 0 outro que tor
nam possfveis as correlac;6es constatadas. Mais uma vez, a dina
mica profunda do conjunto social nao e certamente dada com a nossa
experiencia restrita da vida em conjunto, mas e somente por des-
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centralizac;ao e nova centralizac;ao ciesta que logramos no~la repre
sentar, assim como 0 numero generalizado apenas perm~nece~u

mero para nos em virtude do vinculo que 0 pren.de ao numero ~n

teiro cia aritmetica elementar. Podemos, a partIr das concepc;oes
freudianas cia sexualidade pre-genital, construir uma tabela d~ to
dos os modos de acentuac;ao poss{veis dos orincios do corpo cia. cnan
c;:a, e nessa tabela os modos que sao ~ealizado~ pelo nosso slst~ma

cultural e foram descritos pelos freucilanos farao figura de vanan
tes singulares dentre urn grande n6~ero de poss~veis que talvez se
jam atuais em civilizac;:oes que nos sao desconheCldas. Mas tal qua
dro naG nos did. nada das relac;:oes com 0 Dutro e com a natureza
que definem esses tipos culturais enquanto nao nos reportar~os

asignifica~ao psico16gica da boca, do a?us ou do ~parelho gen~tal

em nossa experiencia vivida, de manelra que .veJamos, n.os ~lfe~

rentes usos que lhes dao diferentes cultur~s, dlfere?tes cnstahza~

~6es de urn polimorfismo inicial do corpo" como velculo do. estar~
no~mundo. A tabela que nos apresentam e apenas urn convlt~ p~~

ra imaginar, a partir da nossa experiencia ~o corpo, oU"tras tecm:
cas do corpo. Aquela que se encontra atuahzada em nos nun~a :
reduzida a condi~ao de urn simples POSSIVel dentre todos, pOlS e
baseando-se nessa experiencia privilegiada, na qual aprendemos a
conhecer 0 corpo como principio "estruturante": que entrevemos
os outros "posslveis", por mais diferentes que seJam ?"ela: Impor~

ta nunca cortar a pesquisa sociol6gica da nossa expenenCla de su~

jeitos sociais (que abrange, claro, nao s6 0 que sentimos" por nossa
conta mas tambem as condutas que percebemos atraves dos gesM
tos d~s relatos ou dos escritos dos Outros homens), pois as equaM
~6~s do soci610go nao come~am a representa:. 0 ~ocial senao n? mo~
mento em que as correla~6esque resumem sao h~adas umas as ou~

tras e englobadas numa certa visao {mica do so.Clal e. da natureza
peculiar da sociedade em questao, e nela convertIda, .aIn?a ~~e bas~

tante diferente das concep~6esoficiais correntes, em mStltUl~ao,.em..
principio clandestino de todo 0 funcionamento mani~esto: Mesmo
que 0 objetivismo OU 0 cientismo conseguissem urn dla pnv~r a so
ciologia de todo recurso as significa~6es, apenas a ~reservar~am da
"filosofia" obstruindo~lhea inteligencia de seu obJeto. Entao pra~

ticari'amos talvez matemMicas no social, porem nao tedamos a ma~

tematica da sociedade em estudo. a soci6logo pratica a filosofia na
medida em que e encarregado nao s6 de anotar os fatos, mas de

compreende~los.No momento da interpreta~ao,ele mesmo ja e fiM
l6sofo. Isto quer dizer que 0 fil6sofo profissional esta habilitado para
reinterpretar fatos que nao observou por si mesmo se tais .fatos dis
serem outra coisa e mais do que 0 cientista viu neles. Como disse
Husser!, nao foi com a fenomenologia que come~ou a eidetica da
coisa fisica, foi com Galileu. E reciprocamente 0 fil6sofo tern 0 di~
reito de ler e de interpretar Galileu.

A separa~ao que combatemos nao e menos prejudicial afilo
sofia do que ao desenvolvimento do saber. Como urn fil6sofo cons~

ciente poderia propor seriamente que a filosofia.fosse impedida de
conviver com a ciencia? Pois afinal 0 fil6sofo pensa sempre baseado
em alguma em'sa: no quadrado tra~ado na areia, no burro, no cavaM
10, na mula, no pe cubico da extensao, no cinabre, no Estado rOM
mano, na mao que se introduz na limalha de ferro ... a fil6sofo pen
sa a sua experiencia e 0 seu mundo. Como, a nao ser por uma de~

cisao arbitd.ria, dar~lhe-iam0 direito de esquecer 0 que a ciencia
diz dessa mesma experiencia e desse mesmo mundo? Sob 0 nome
coletivo de ciencia, nao ha senao uma ordena~ao sistematica, urn
exercicio met6dico - mais estrito e mais amplo, mais e menos cla~

rividente - dessa mesma experiencia que come~aCOm a nossa priM
meira percep~ao. Eurn conjunto de meios de perceber, de imagiM
nar e enfim de viver orientados para a mesma verdade cuja exiM
gencia e estabelecida em nos por nossas primeiras experiencias. Pode
ocorrer que a ciencia adquira sua exatidao ao pre~o de uma esqueM
matiza~ao. Mas 0 remedio e entao confronta~lacom uma experien
cia integral, e nao Ihe opor urn saber filos6fico vindo sabeMse hi de
onde.

a grande m6rito de Husser! foi ter, ja na maturidade de sua
filosofia, e cada vez mais amedida que ia prosseguindo seu esfor
~o, circunscrito, com a "visao das essencias", as "essencias morM
fol6gicas" e a "experiencia fenomenoI6gica", urn campo e uma
atitude de pesquisa em que a filosofia e 0 saber efetivo poderiam
encontrar~se. SabeMse que ele come~ou por afirmar - e sempre
manteve - uma rigorosa diferen~aentre eles. Parece-nos contudo
que a sua ideia de urn paralelismo psicofenomeno16gico _ digaM
mos generalizando: a sua tese de urn paralelismo entre saber posi~

tivo e filosofia, que faz COm que a cada afirma~ao de urn corres~
ponda uma afirma~ao cia outra - conduz na verdade a ideia de
urn envolvimento redproeo. No tocante ao social, trata-se em suma de
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saber como este pode seT a urn 56 tempo uma "caisa" a ser conhe
cida sem preconceitos, e uma "significa~ao"aqual as sociedades
de que tomarnos conhecimento fornecem apenas uma ocasiao de
aparecer, como ele pode ser em si e em nos. Tendo entrado nesse
labirinto, sigamos as etapas pelas quais HusserI caminha para con
cepc;5es finais, onde alias elas serao tanto conservadas como su
peradas.

No ponto de partida, de reivindica os direitos cia filosofia em
termos tais que os do saber efetivo parecem abolidos. Falando cia
relac;ao social eminente que ea linguagem, colcca como principia!
que nao poderiamos compreender 0 funcionamento de nossa pro
pria lIngua, nem nos apartar das pseudo-evidencias resultantes do
fato de ela ser nossa e entrar no conhecimento verdadeiro das ou
tras Hnguas, a menos que tivessemos constitufdo primeiro urn qua
dro da "forma ideal" da linguagem e dos modos de expressao que
necessariamente the pertencem para que seja linguagem: somente
entao poderemos compreender como 0 alemao, 0 latim, 0 chines
participam, cada qual a sua maneira, dessa eidetica universal, e
definir cada uma dessas Hnguas como uma mescla, em propon;5es
originais, das "formas de significa~ao" universais, uma realiza~ao

"embaralhada" e incompleta da "gramatica geral e racional". Por
tanto a linguagem de fato devia ser reconstrufda por uma opera
t:;ao srntetica, a partir das estruturas essenciais de todas as lingua
gens possfveis, que a envolviam em sua pura clareza. 0 pensamento
filos6fico aparecia como absolutamente autonomo, capaz, e 0 uni
co capaz, de obter 0 verdadeiro conhecimento mediante recurso a
essencias que forneciam a chave das coisas.

De urn modo geral, e toda a experiencia hist6rica da rela~ao

social que e entao posta em duvida em proveito da visao das essen
cias. Ela nos apresenta realmente "processos sociais", "forma~6es

culturais", fonnas do direito, da arte, da religiao, porem, enquanto
ficarmos no contato dessas realiza~oes empfricas, nem sequer sa
beremos 0 que querem dizer as rubricas nas quais as dispomos,
e muito menos ainda, por conseguinte, se 0 devir historico de tal
religiao, de tal forma de direito ou de arte prende-se realmente a
sua essencia ejulga de seu valor, ou se peIo contrario esse direito,

1. Logische Untersuchungen, II, 4te Unters., p. 339.

.,

essa arte, essareligiao encerram ainda outras possibilidades. A his
toria, dizia entao Husserl, nao pode julgar uma ideia, e, quando
o faz, essa hist6ria "que avalia" (wertende) extrai sub~repticiamente
da "esfera ideal" as conexoes necessarias que pretende fazer emergir
d 't 2 Qt'" -d d" .os la os. uan 0 as concepc;oes 0 mun 0 que se resignam
a ser apenas 0 balan~o, a cada momento, daquilo que e permitido
pensar tendo em conta aquisi~6esdo saber efetivo, Husser! admite
realrnente que colocam urn verdadeiro problema, mas em terrnos
tais que se abstem de resolve-Io seriamente. 0 verdadeiro proble
ma prende~seao fato de que a filosofia perderia 0 sentido se renun
ciasse a julgar do presente. Exatamente como uma moralidade que
Fosse "intenninavel e transfinita por principio" deixaria de ser uma
moralidade, uma filosofia que renunciasse por principio a qualquer
tomada de posi~ao no presente deixaria de ser filosofia3. Porem a
ve~dade e que, querendo fazer frente aos problemas atuais, "ter
o SIstema deIes, e a tempo para depois poder viver"4, os fil6sofos
da .Weltanschauung (visao do mundo) nada conseguem: nao podem
aphcar na solu~ao desses problemas mais rigor do que os outros
homens, ja que estao, como eles, na Weltanschauung e nao tern Welt
wissenschaft (ciencia do mundo), e, enquanto se esgotam em pensar
o presente subtraem averdadeira filosofia 0 devotamento incondi
cional que esta exige. Ora, uma vez constitufda, ela permitiria pen
sar 0 presente, bern como 0 passado e 0 eterno. Ir direto ao presen
te e portanto largar 0 solido peIo ilusorio ...

Quando Husserl, na segunda parte de sua carreira, retorna
aDs problemas da historia e sobretudo ao da linguagem, ja nao en
contramos a ideia de urn sujeito filosofo, senhor dos possfveis, que
deveria primeiro afastar de si mesmo a sua lingua para encontrar,
aquem de toda a atualidade, as formas ideais de uma lingua uni
versal. A primeira tarefa da filosofia, em relat:;ao alinguagem, pa
rece ser agora redescobrir a nossa inerencia a urn certo sistema de
palavra, que utilizamos com plena eficacia justamente por ele nos
ser tao imediatamente presente quanto 0 nosso corpo. A filosofia
da linguagemja nao se opee alingiHstica empfrica, como uma ten~

2. Die Philosophie als st7enge Wissenschafi, p. 325.
3. Ibid., p. 332.
4. Ibid., p. 338.
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tativa de objetiva«;ao total cia linguagem se opoe a urn saber sem
pre amea~ado pelos preconceitos cia lingua natal; pelo contrario,
ela ea redescoberta do sujeito falante em exerdcio em contraposi
«;ao a uma,ciencia cia linguagem que 0 trata inevitavelmente como
uma caisa. H. Pos5 mostrou muito bern como, opostamente aati
tude cientffica ou de observac;ao, que se volta para a lingua ja fei~

ta, que aconsidera no passado e a decomp6e em uma soma de fa
tos lingiifsticos na qual desaparece a sua unidade, a atitude feno
meno16gica e agora a que permite 0 acesso direto a lingua viva e
presente numa comunidade lingiiistica que a utiliza nao 56 para
conservar, mas tambem para fundar, para visar e definir urn futu
ro. Aqui a lfngua ja nao e portanto decomposta em elementos que
se adicionariam pouco a pouco, e Como que urn 6rgao cujos teci
dos concorrem todos para 0 funcionamento unico, por mais diver
sa que seja sua proveniencia, por mais fortuita que seja sua inser
-;;ao original no todo ... Ora, se realmente a particularidade da fe
nomenologia e abordar a lingua desta maneira, e porque ela dei
xou de ser a determina-;;ao sintetica de todos os possfveis; a refle
xao deixou de ser a volta a urn sujeito pre-empfrico detentor das
chaves do mundo; ja nao possui os elementos constitutivos do ob
jeto atual, ja nao Ihe faz urn exame completo. Cumpre-Ihe tomar
consciencia dele num contato ou num convfvio que de infcio exce
dem 0 seu poder de compreender. 0 fJl6sofo e principalmente aquele
que se apercebe de que esta situado na linguagem, de quefala; e
a reflexao fenomenoI6gica ja nao se limitara a enumerar com toda
a clareza as "condi-;;oes sem as quais" nao haveria linguagem; de
ve revelar 0 que faz com que haja palavra, 0 paradoxo de urn su
jeito que fala e compreende, voltado para 0 futuro, apesar de tudo
o que sabemos dos acasos e dos desvios de sentido que formaram
a lingua. Logo, ha na atualidade da palavra uma luz que nao se
encontra em nenhuma expressao simpiesmente "possfvel", ha no
nosso "campo de presen-;;a" lingiifstico uma opera-;;ao que nos ser
ve de modelo para conceber outros sistemas de expressao possfveis"
em vez de ser eia urn caso particular deles. A reflexao ja nao e a
passagem para uma outra ordem que reabsorve a das coisas atuais,

s. H. Pos, "Phenomenologie et Linguistique", Revue InternationaLe de PhiLoso
phic, janeiro de 1939.

e sobretudo uma consciencia mais aguda de nosso enraizamento
nestas. A passagem peIo atual e doravante condi-;;ao absoluta de
uma fiIosofia vilida.

Para dizer a verdade, nao ha necessidade de esperar 0 reconhe
cimento do Lebenswelt como primeiro tema fenomenologico para ve
rificar em Hussed a desaprova-;;ao de uma reflexao formal. 0 leiter
das Idem I ja tera notado que a intui-;;ao eidetica sempre foi uma "cons
tata-;;ao" , a fenomenoIogia uma "experiencia" (uma fenomenoIogia
da visao, dizia Hussed, deve ser construfda com base em uma Sich
tigkeit [visibiIidade] de que primeiro fazemos a prova efetiva, e ele
rejeitava em geral a possibiIidade de uma "matematica dos fencme
nos", de uma "geometria da vivencia' '). Simpiesmente, 0 movimento
ascendente nao era salientado. Era raro 0 pensamento apoiar-se em
suas estruturas de fato para extrair-Ihes as estruturas possfveis: uma
varia-;;ao inteiramente imaginaria tirava de uma experiencia fnfima
urn tesouro de afirma-;;oes eideticas. Quando 0 reconhecimento do
mundo vivido, e portanto tambem da Iinguagem vivida, torna-se,
como nos wtimos escritos, caractenstica da fenomenologia, isso e ape
nas uma maneira mais resoIuta de expressar que a filosofia nao esta
imediatamente de posse da verdade da linguagem e do mundo, que
e antes a recupera-;;ao e a primeira formula-;;ao de urn Logos esparso
em nosso mundo e em nossa vida, ligado a suas estruturas concretas
- esse "Logos do mundo estetico" de que ja falava a Logicaformal
e transcendental. Hussed apenas conclui 0 movimento de todo 0 seu
pensamento anterior quando escreve num fragrnento postumo que
a encarna-;;ao lingiifstica faz 0 fenomeno interior transit6rio passar
para a existencia ideal6• A existencia ideal, que no ponto inicial de
via fundar a possibilidade da linguagem, e agora a sua possibilidade
mais peculiar... Mas entao, se a filosofia ja nao e passagem para a
infinidade dos possfveis ou salto para a objetividade absoluta, se e
principalmente contato com 0 atual, compreende-se que certas pes
quisas lingi.ifsticas antecipem as suas e que ceItos lingiiistas, sem 0

saber, pisemja no terreno da fenomenoIogia. Hussed nao 0 diz, nem
H. Pos, mas e diffcil nao pensar em Saussure quando este pede que
se retorne da lingua-objeto para a palavra.

6. "Ursprung der Geometrie", Revue lntemationale de PhiLosophic, janeiro de 1939,
p.21O.
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Na realidade, tada a relac;ao cia filosofia com a hist6ria se trans
forma durante 0 proprio movimento de reflexao que procurava li
hertar a filosofia cia hist6ria. A medida que vai avan(ando a sua
reflexao sabre a relac;ao entre verclades eternas e verdacles de fato,
Husser! eobrigado a substituir as suas delimitac;oes iniciais por uma
relac;ao muito menos simples. Suas meditac;6es sabre a reflexao
transcendental e sabre a sua possibilidade, prosseguidas durante
vinte e cinco anos pelo menos, mostram bern que a seus olhos essa
palavra nao designava como que uma faculdade distinta, que Fosse
passIve! circunscrever, mostrar com 0 dedo, isolar realmente, ao
lado das outras modalidades cia experiencia. Apesar de todas as f6r
mulas concludentes que reafirmam sempre a distinc;ao radical en
tre a atitude natural e a atitude transcendental, Husser! bern sabe,
desde 0 inicio, que na verdade elas se invadem mutuamente e que
todo Jato da consciencia traz em si mesmo 0 transcendental. Em todo
caso, no tocante a relac;ao entre 0 fato e a essencia, urn texto tao
antigo como Die Philosophie als strenge Wissenschajt (A filosofia como
ciencia rigorosa), depois de distinguir, como ha pouco lembrava
mos, a "esfera ideal" e os fatos hist6ricos, previa expressamente
a imbricaC;ao das duas ordens, dizendo que, se a crftica hist6rica
mostra verdadeiramente que tal ordem de instituic;5es nao possui
realidade substancial e nao passa de urn nome comum para desig
nar uma massa de fatos sem relac;ao interna, e porque a hist6ria
empfrica encerra instituic;5es confusas de essencia e a crftica e sem
pre 0 reverse ou a emergencia de uma afirmaC;ao positiva que ja
esra presente ... No mesmo artigo, Husser! ja admitia que a hist6
ria e preciosa para 0 fil6sofo, porque Ihe revela 0 Gemeingeist (espfrito
publico). Nao e tao diffcil passar dessas primeiras formulac;5es pa
ra as mais tardias. Dizer que a hist6ria ensina ao fil6sofo 0 que e
o Gemeingeist edizer que ela Ihe da a pensar a comunicac;ao dos su·
jeitos. Ela 0 obriga a compreender de que maneira nao ha somente
espfritos, cada urn deles titular de uma perspectiva sabre 0 mun
do, que 0 fil6sofo poderia investigar urn por urn sem que Ihe fosse
permitido, e muito menos prescrito, pensa-los conjuntamente, mas
uma comunidade de espfritos coexistindo uns para as outros e, por
isso, revestidos todos de urn exterior pelo qual se tornam visfveis.
De forma que 0 fil6sofo ja nao pode falar do espfrito em geral, tra
tar todos e cada urn par urn unico nome, nem se vangloriar de
constituf-los, e sim deve ver-se a si pr6prio no diaIogo dos espfri-

t?S,.situado como todos 0 sao, e reconhecer-Ihes a dignidade de cons
tltumtes no mesmo momento em que a reivindica parasi. Estamos
muito perto da formula-enigma a que Hussed chegara nos textos
da Krisis der europiiischen Wissenschaften (A crise das consciencias eu
ropeias), quando escrevera que "a subjetividade transcendental e
intersubjetividade". Ora, como evitar que as fronteiras do trans.
cendental e do empfrico se confundam se 0 transcendental einter
subjetividade? Pois, com 0 outro, e tudo quanta 0 outro ve de mim
e toda a minha facticidade que se encontra reintegrada asUbjetivi~
dade, au pe.!0 men?s colocada como urn elemento indispensavel de
sua defimc;ao. ASSlffi 0 transcendental desce a hist6ria ou se se
preferir, a hist6rico deixa de ser relaC;ao exterior de doi~ au 'varios
sujeitos absolutamente autonomos, tern urn interior adere adefi
nic;ao propria deles, ja nao e somente cada urn para'si, e tambem
urn para 0 Dutro que eles se sabem sujeitos.

Nos escritos ineditos do ultimo perfodo, a oposiC;ao entre 0 fa
to e_a esse?cia sera explicitamente mediada pela ideia de que a re
flexao mals pura descobre, imanente a seus objetos uma "genese
do sentido" (Sinngenesis), a exigencia de urn desen~olvimento, de
urn "antes" e de urn "depois" na manifestac;ao, de uma serie de
passo~ou de p~ocedi~entosque continuam urn ao outro, dos quais
~m nao pod~na ser ao mesmo tempo" que a outro e 0 sup5e a
titulo de honzonte de passado. Evidentemente, essa hist6ria inten
donal nao e a simples soma das manifestac;5es consideradas uma
a uma: retoma-as e ordena-as, reanima e retifica, na atualidade
de urn presente, uma genese que sem ela poderia abortar. Mas s6
o pode fazer no contato com 0 dado, procurando nele as seus moti
v?s. ja_nao e somente p.or urn acidente infeliz que 0 estudo das sig
m~cac;oe~ e 0 do: fatos mvadem-se mutuamente: uma significaC;ao
sena vaZla se nao condensasse urn certo devir da verdade.

Esperamos poder ler em breve, nas obras completas de Hus
ser!' '. a carta que escreveu a Levy-Bruhl em 11 de marc;o de 1935',
depOis de ler La mythologie pn"mitive. Parece admitir af que 0 fil6sofo

7. S.erao editadas em Haia, por Martinus Nijhof, sob a direcao de H. L. Van
~r;~a. Nao recebemos ne~h~m mandato dos editores para citar as poucas frases
medltas que se seguem. SohcJtamos portanto ao leitor que delas s6 espere urn ante
gosto dos texto~ cuja unica edicao autorizada esta sendo preparada pelos Arquivos
Husserl de Lovama.



nao poderia atingir imediatamente urn universal de simples refle
xao, que naD tern condi~oes de dispensar a experiencia antropo16
gica, nem deconstruir, por uma variac;ao simplesmente imagimi
ria de suas pr6prias experiencias, aquila que faz 0 sentido das DU

tras experiencias e das autras civilizac;6es. "E uma tarefa passIvel
e de alta importancia, escreve ele, euma grande tarefa nos proje
tar (einzufuhlen) numa humanidade fechada em sua socialidade vi
va e tradicional, e compreende-Ia na medida em que, na sua vida
social e a partir dela, essa humanidade possui a mundo, que naD
epara ela uma 'representac;ao do mundo', e siro 0 muncio que pa
ra ela e real." Ora, a acesso aos mundos arcaicos nos eobstruido
por nosso proprio mundo: os primitivos de Levy-Bruhl sao "sem
historia" (geschichtlos), entre eIes trata-se de "uma vida que e ape
nas presente que se escoa" (ein Leben, das nUT stromende GegenwaTt
ist). PeIo contrario, vivemos num mundo historico, isto e, que "tern
urn futuro em parte realizado (0 "passado" nacional) e urn futuro
em parte pOl' realizar". A analise intencional que reencontrasse c
reconstituisse as estruturas do mundo arcaico nao poderia limitar
se a explicitar as do nosso: pais 0 que da sentido a essas estruturas
c a rneio, 0 Umwelt, de que sao 0 exemplo dpico, e portanto nao
as podemos compreender a nao ser que cornpreendamos como 0

tempo se escoa e como 0 ser constitui-se nessas culturas. Hussed
chega a escrever que "no caminha dessa amllise intencionalja am
plamente desenvolvida, 0 relativismo historico tern a sua incontes
tavel justifica~ao, como fato antropologico... "

Para concluir, oude ele situa a filosofia? As ultimas linhas da
carta 0 indicam: a filosofia deve assumir 0 conjunto das aquisic;oes
da ciencia, que sao a primeira palavra do conhecimento, e com eIas,
portanto, 0 reIativismo historico. Mas, enquanto filosofia, ela nao
se contenta em registrar a variedade dos fatos antropologicos: "Mas
a antrapologia, como qualquer ciencia posit iva e como 0 conjur;~o

dessas ciencias, mesmo seudo a primeira palavra do conhecimen
to, nao e a iiltima." Haveria uma autonomia da filosofia depois
do saber positivo, nao antes. Ela nao dispensaria 0 filosofo de re..
colher tudo 0 que a antropologia pode dar-nos, isto e, no fundo
testar a nossa comunicac;ao efetiva com as outras culturas; nao po
deria subtrair acompetencia do cientista nada que Fosse acessiveI
aos seus procedimentos de pesquisa. Simplesmente, a filosofia se
estabeleceria numa dimensao em que nenhum saber ciendfico po
de contesta-Ia. Tentemos dizer qual.

Se 0 filosofo ja nao se~at~ibui 0 poder incondicional de pensar
~~ p~?nt~ a pon~~ 0 .se~ p:O~~lO pensamento - se adrnite que suas

ldelas ,s~as eVlde~clas sempre sao de certo modo ingenuas,
e que, extraldas" do tecldo da cultura aqual ele pertence, nao bas
t~, para conhece-Ias verdadeiramente, perscruta-Ias, e faze-las va
nar em pensamento, que e preciso confronta-Ias com outras for
mac;6:s cult~urais, ve-Ias contra urn fundo de outros preconceitos
--:-' ?-a? tera desde entao abdicado e remetido os seus direitos as
dlsclphnas positivas e ainvestigaC;ao empirica? Nao precisamente.
As mesmas dependencias hist6ricas que proibem ao fli6sofo arrogar
se urn ace~so}mediato ao universal ou ao eterno proibem ao socio
l<:.go ~UbS~tItUl-Io nes~a fun<;ao, e dar valor de ontologia aobjetiva
C;~o ~Cl~ntl~Ca~do social. 0 sentido mais profundo do conceito de
hlstona nao ~ encerrar 0 sujeito .pensante num ponto do tempo e
do espac;o: s~ p~de apar~cer aSSlm em relac;ao a urn pensamento
capaz, ele propno, de SaIl' de toda localidade e de toda temporali
dade para ~e-Io em seu lugar e em seu tempo. Ora, e justamente
o precon~elto ~e urn pensamento absoluto que 0 sentido historico
desacre~lta. Nao s~ tr~ta, como faz 0 historicismo, de simplesmente
tr~n.sfenrpara a clencla 0 magisterio que se recusa afilosofia siste
m~tlca. JUIg~s ~ensar~para ~empre e pOl' todos, diz a soci6logo ao
fil.?sofo, e ate n~sso so expnmes os preconceitos ou as pretensoes
d.e tua cultura. E verdade, mas esta verdade concerne tanto ao so
clologo dorna~ic~ quanto ao filosof? ~~e mesmo, que fala assim,
de onde fala. A ldela de urn tempo hlstonco que conteria as filoso
fias comQ uma caixa contem urn objeto, 0 sociologo apenas a pode
for~a~ :~locando-se pOI' sua vez fora da hist6ria e reivindicando
o pr~vIleglO de e~pectadorabsoluto. Na verdade, e a propria con
c~p~a? das relac;oes entre 0 espfrito e seu objeto que a Consciencia
hlstonca nos convida a remanejar. Justamente, a inerencia do meu
pensame~toa ,:rma c~r~a situac;ao social que e sua e, atraves dela,
a ?~tras Sltuac;O;s ~oClals que lhe interessam - porquanto eorigi
nana com referencla as relac;6es objetivas de que a ciencia nos faJa
- faz do conhecimento do social urn conhecimento de mim mes
mo.'"re~lama e autoriza uma vi~~o da intersubjetividade como minha que
a ClenCla esquece embora a utIhze, e que e a peculiaridade da filo
sofia. Se a historia nos envolve a todos, cabe a nos compreender
q~e~o .que po~emos tel' de verdade nao se obtem contra a inerencia
hlstonca, e Slm pOI' seu intermedio. Superficialmente pensada, a
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hist6ria destr6i qualquer verdade; pensada radicalmente, funcia uma
nova id6ia cia verdade. Enquanto conservo em meu intima 0 ideal
de urn espectador absoluto, de urn conhecimento sem ponto de vista,
DaD posso ver em minha situac;ao senao urn ~rinc~pio de erra. M~s
se urn dia reconheci que por meio dela sou msendo em tada a-;ao
e em todD conhecimento que possa ter urn interesse para mim, e
que ela cantero, graciualmente, tudo quanta pade :eT p~ra mim,
endio meu cantata com 0 social na finitude cia minha sltuac;ao revela
se para mim como 0 ponto de origem de tada verdade, inclusive
a cia ciencia e ja que tcmos uma ideia cia verdade, ja que estamos
na verdade ~ dela DaD podemos sair, 56 me resta definir uma ver
dade na situac;ao. 0 saber sera fundamentado no fato irrecus3vel
de que nao estamos na situac;ao comO u~ ~bjeto nO e.spac;o. obj:ti
YO, e que ela epara nOS prindpio de cunosldade, ~e mvestlgac;ao,
de interesse pelas outras situac;oes, enquanto vanantes cia nossa,
depois por nossa propria vida, esclarecida pelas outras, e ~est~ vez
considerada como variante das outras, enfim, 0 que nos hga a to
talidade da experieneia humana, assim com~ 0 que nos sel?ara ~~
lao Chamar-se-a ciencia e sociologia a tentatlva de constrUlr vana
veis ideais que objetivam e esquematizam 0 funcionamento dessa
comunicac;ao efetiva. Chamar-se~a filosofia a consciencia que noS
e preciso manter da comunidade aherta e sucessiva dos alter ego
que vivem, falam e pensam, uns em pres~~c;a dos outr~s e tod"os
em relac;ao com a natureza, tal comO a adlvmhamos atras de nos,
anossa volta e diante de nos, nos limites de nosso campo historico,
como a realidade ultima, cujo funcionamento eretrac;ado por nos
sas construc;oes teoricas que DaO a poderiam substituir. Portanto,
a filosofia nao edefinida por urn certo campo que the seja proprio:
como a sociologia, ela fala apenas do mundo, dos homens e do eS

. pfrito. Distingue-se por urn certo modo da consciencia que temoS
dos outros, da natureza ou de nos mesmos: e a natureza e 0 ho-
mem no presente, nao "achatados" (Hegel) numa objetividade que
e secundaria mas tais como se oferecern em nossa relac;ao atua1, ,
de conhecimento e de aC;ao com eles, e a natureza em nos, os ou
tros em n6s, enos neles. Sob esse aspecto, nao se deve dizer so
mente que a filosofia ecompatfvel com a sociologia; cumpre dizer
que the enecessaria como u~ constante ~hamamen:oa suas tare
fas, e que toda vez que 0 soclologo volta as fontes vivas de seu sa
ber, aquilo que nele opera como rneio de compreender as forma-

c;oes culturais mais afastadas dele, pratica espontaneamente flloso
fia ... A filosofia nao eurn ceIto saber, e a vigilancia que nao nos dei
xa esquecer a fonte de todo 0 saber.

Nao pretendemos que Husser! alguma vez tenha concordado com
um~ definic;ao desse genero, ja que, ate 0 fim, sempre considerou a
volta apalavra e ahistoria vivas, a volta ao Lebenswelt, como urn pro
cedimento preparatorio ao qual deveria suceder a tarefa propriamente
fllosofica de constituic;ao universal. Entretanto eurn fato que, na sua
ultima obra publicada, a racionalidade ja nao e senao urn dos dois
possfveis com os quais nos deparamos, sendo 0 outro a caos. E e jus
tamente na consciencia de uma especie de adversidade anonima que
a ameac;a que Hussed procura 0 que pode estimular a conhecimento
~ a ac;ao. A razao como apelo e como tarefa, a "razao latente" que
Importa transfc;mnar nela mesma e fazer vir a si, torna-se 0 criterio
?a filosofia. "E somente desse modo que se decide se 0 fim (Telos)
mato aconcepc;ao europeia do homem desde 0 nascimento da fUoso
fia grega: vontade de ser homem sobre a base da razao filosofica, in
capacidade de se-Io de outra maneira - num movimento indefinido
de razao latente para razao mariifesta e num esforc;o indefinido para
governar-se a si mesmo mediante a verdade e autenticidade huma
nas que the sao proprias -, se tudo isso nao passa de simples fato
historico de uma ilusao, a aquisiC;ao fortuita de uma humanidade for
tuita em meio a humanidades e historias totalmente diferentes. Ou
antes, e peIo contrario, se na concepc;ao grega do homem nao veio
ao mundo pda primeira vez 0 que esta inclufdo por essencia a titulo
de entelequia na qualidade do homem como tal. A qualidade de ho
mem considerada em si mesma consiste, por essencia, em ser homem
no interior de humanidades ligadas generativa e socialmente, e, se'
o homem e urn ser da razao, apenas pode se-Io na medida em que
toda a humanidade a qual pertence e humanidade de razao, disposta
arazao de maneira latente ou disposta abertamente aentelequia vin
da a si mesma, tomada manifesta para si mesma e dirigindo portan
to 0 clevir humano de maneira consciente e em toda necessiclade de
essencia. A filosofia, a ciencia seriam entao 0 movimento historieo
de revelac;ao da razao universal, 'inata' ahumanidade como tal. "8

8. Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die Iranszendentak Phiinomenologie
I, Philosophia, Belgrado, 1936, p. 92. '
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Assim a essencia do homem nao edada, nero a necessidade de es
sencia incondicional: apenas intervid. se a racionalidade cuja ideia
nos foi incutida pela Grecia, em vez de permanecer urn acidente,
provar-se essencial pelo conhecimento e pela a~ao que ela torna pos
siveis, e se se fizer reconhecer pelas humanidades irracionais. A
essencia husserliana e agora veiculada por uma "enteh~quia".

a papel cia filasafia como conscienda cla racionalidade na con
tingencia nao eurn saldo insignificante. Apenas a consciencia filo
sofica cia intersubjetividade nos permite, em ultima anilise, com
preender 0 saber cientlfico. Sem ela, ele permanece indefinidamente
adiado, sempre diferido ate 0 tim de discussoes de causalidade que,
tratando-se do homem, sao pela propria natureza intermimiveis.
Indaga-se, por exemplo, se as relac;6es sociais nao sao, como pre
tende uma sociologia psicanaHtica, senao a ampliaC;ao e a generali
zac;ao do drama sexual-agressivo, ou se pelo contd.rio esse proprio
drama, na forma em que a psicamilise 0 descreve, nao passa de
urn caso particulardas relac;6es institucionais nas sociedades oci
dentais. Tais discussoes tern 0 interesse de provocar as sociologos
aobservac;ao, de revelar fatos, de suscitar amilises e intuic;oes. Mas
nao comportarao conclusao enquanto fkarmos no terreno do pen·
samento causal e "objetivo", porquanto nao epossivel nem redu
zir a nada uma das cadeias causais, nem as pensar conjuntamente
como cadeias causais. Nao podemos considerar verdadeiras todas
essas visoes juntas, como 0 sao, a nao ser que passemos para urn
modo de pensamento acausal, que efilosofia: eprecise compreen
der ao mesmo tempo que 0 drama individual ocorre entre papiis
ja inscritos no conjunto institucional, que, portanto, a crianc;a pro
cede - pela simples percepC;ao dos cuidados que the dao e dos uten
siJios que a rodeiam - a uma decifraC;ao de significac;oes, que de
imediato generaliza 0 seu drama particular para drama de sua cul
tura - e que, no entanto, toda a consciencia simbolica elabora,
afinal de contas, 0 que a crianc;a vive au nao vive, sofre ou nao
sofre, sente ou nao sente, de sorte que nao existe urn detalhe de
sua historia mais individual que nao traga algo a essa significac;ao
propria que ela manifestara. quando, tendo primeiro pensado e vi
vido confonne julgava acertado faze-Io, e percebido segundo 0 ima·
gimirio de sua cultura, acaba afinal par inverter a relac;ao e por
introduzir nas significac;oes de sua palavra e de sua conduta, por
converter em cultura ate mesmo 0 mais Intimo de sua experiencia.

]

,

Que esse movimento centripeto e esse movimento centrifugo se·
jam possiveis conjuntamente, isso nao e pensavel do ponto de vista
da causalidade. Somente na atitude filosofica e que se tornam con
cebfveis au mesmo visiveis essas invers6es, essas "metamorfoses" ,
essa proximidade e essa distancia do passado e do presente, do ar
caico e do "moderno", esse enovelamento do tempo e do espac;.o
em si mesmos, essa perpetua superdeterminac;ao dos acontecimen
tos humanos que faz com que, seja qual for a singularidade das
condic;6es locais ou temporais, 0 fato social nos aparec;a sempre co
mo variante de uma (mica vida da qual a nossa tambem faz parte,
e que qualquer outro seja para nos urn outro nos mesmos.

A filosofia erealmente, esempre, ruptura com 0 objetivismo,
retorno das constructa avivencia, do mundo a nos mesmos. Entre
tanto esse procedimento indispensavel, e que a caracteriza, ja nao
a transporta para a atmosfera rarefeita da introspee<;:ao ou para urn
campo numericamente distinto daquele da ciencia, ja nao a coloca
em rivalidade com 0 saber, desde que reconhecemos que 0 "inte
rior" ao qual ela nos leva nao e uma "vida privada", e sim uma
intersubjetividade que, pouco a pouco, nos une ahistoria inteira.
Quando me apercebo de que 0 social nao e somente urn objeto,
mas em primeiro lugar a minha situac;.ao, e quando desperto em
mim a consciencia desse social-meu, etoda a minha sincronia que
se me torna presente, e todo 0 passado que, por meio dela, me tor
no capaz de pensar verdadeiramente como a sincronia que elc foi
em sua hora, etoda a aC;ao convergente e discordante da comuni
dade historica que me e dada efetivamente em meu presente vivo.
A renuncia ao aparelho explicativo do sistema nao rebaixa a filoso
fia a categoria de urn auxiliar ou de urn propagandista do saber
objetivo, porquanto ela dispoe de uma dimens~o propria, que e a
da coexistencia, nao como fato consumado e obJeto de contempla-'
c;.ao, mas como acontecimento perpetuo e meio da praxis universal.
A filosofia e insubstituivel porque nos revela 0 movimento pelo qual
vidas tornam-se verdades, e a circularidade desse ser singular que,
num certo sentido, ja i tudo quanto vier a pensar.



CAPiTULO IV

DE MAUSS A CLAUDE
LEVI-STRAUSS

Issa a que chamamos hoje antropologia social _ de urn ter
rna, usual fora cia Fran~a, que se esta difundindo na Fran~a _ e
o que vern a ser a sociologia quando admite que 0 social, como 0

proprio homem, tern dais polos ou duas faces: esignificante, pode
mos compreende-Io do interior, e ao mesmo tempo a inten~ao pes
soal esta generalizada nele, amortecida, ela tcurle para 0 processo,
e, segundo a [rase celebre, mediada pelas caisas. Ora, na Fran~a
ninguem antecipou como Marcel Mauss essa sociologia maleabili
zada. A antropologia social e, em muitos aspectos, a obra de Mauss
continuando a viver diante de nossos alhos.

Depois de vintc e cinco anos, 0 famosa Essai sur ie Don, forme
archafque de l'Echange (Ensaio sabre a Dadiva, fanna arcaica da Tro
ca) acaba de ser traduzido para os leitores anglo-sax6es com urn
prefacio de Evans-Pritchard. "Poucas pessoas, escreve Claude Levi
Strauss, puderam ler Essa£ sur Ie Don sem ter a certeza ainda indefi-.
nIvel, porem imperiosa, de assistir a urn evento decisivo da evolu
.;ao cientffica. ' , Vale a pena retra.;ar esse momento da sociologia
que deixou tais lembran.;as.

A nova ciencia pretendera, segundo as palavras bern conheci
das de Durkheim, tratar os fatos sociais "como coisas" , e nao mais
como "sistemas de ideias objetivadas". Mas, assim que procura
va precisar, nao conseguia definir 0 social senao como "parte do
psiquico". Eram, dizia-se, "representa.;6es"; simplesmente, em
vez de serem individuais, eram "coletivas". Dai a ide:ia tao discu
tida da "consciencia coletiva" compreendida como urn ser distin
to no amago da hist6ria. A rela.;ao entre ela e 0 individuo, como

..
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entre duas caisas, pennanecia exterior. Aquila ~ue se. clava a ~x
plica~ao socio16gica suprimia-se da explica~aopSlco16gtca ou fiSlO

logica, e reciprocamente.
Por Dutro lade Durkheim propunha, com 0 nome de marfola

gia social, uma genese ideal das socieda~e~mediante a combina
c;ao de socieclades elementares e a composlc;a.o dos composto~ entre
si. 0 simples era confundido com 0 essencial e com 0 anug~. A
ideia, concebida por Levy-Bruhl, de uma "mentalidad~pre-16~ca':
DaD nos abria mais 0 espfrito ao que .pode haver de lrredutlv~l a
nossa nas culturas ditas arcaicas, ja que as imobilizava Duma dIfe
renc;a insupenl.vel. Das duas farmas, faltava aescola francesa esse
acesso ao Dutro que ecantudo a defmic;ao da sociologia. Como com
preender 0 Dutro sem 0 sacrificar a nossa logica ou..sem a sac.ri~.car
a ele? Quer assimilando precipitadamente 0 real as ~oss~s Idelas,
quer ao contra.rio declarando-o impermeavel, a soclOlOgIa falava
sempre como se pudesse sobrevoar seu objeto, 0 s~ciologo era. urn
observador absoluto. Faltava-lhe a penetra~ao paclente do obJeto,
a comunica~ao com ele.

Marcel Mauss, pelo contd.rio, praticou-as por ins:int?. Nero
seu ensino nem sua obra estao em polemica com os prmClplOs da
escola fran~esa. Sobrinho e colaborador de Durkheim, tinha to~as
as razoes de Ihe fazer justi~a. Eem sua maneira particular de fa~er
contato com 0 social que ressalta a diferen~a. No estudo da magIa,
dizia e1e as varia~oes concomitantes e as correla~oes exteriores dei
xam un: residuo que emister descrever, pois enele que ~e encon~
tram as razoes profundas da cren~a. Portan~o" era precIso e~trar

no fenomeno pelo pensamento, le-lo ou declfra-Io. E essa .1eI~ura

consiste sempre em apreender 0 modo de troca que se conStI.tuI ~n

tre os homens mediante a institui~ao, as conexoes e as equlvalen
cias que ela. estabelece, a maneira sistematica pela qual re~a 0
emprego das ferramentas, dos produtos manufaturados ou allmen
tares, das formulas magicas, dos ornamentos, dos cantos, das dan
~as, dos elementos miticos, como a lingua regula 0 emprego dos
fonemas, dos morfemas, do vocabulario e da sintaxe. Esse fato so
cial, que ja nao e uma realidade mac~~a, ~as urn ~i~tem~ eficaz
de sfmbolos ou uma rede de valores sImbohcos, Val msenr-se no
mais profundo do individual. Mas a regula~ao que en.red.a .0 indi
vfduo nao 0 suprime.]a naO ha que escolher entre 0 mdlvldual e
o coletivo: "0 que e verdadeiro, escreve Mauss, nao e a ora~ao

ou 0 direito, mas 0 melanesio desta ou daquela ilha, Roma, Ate
nas." Assim tambem, ja nao ha simples absoluto nem pura soma,
mas por toda parte totalidade ou conjuntos articulados, mais ou
menos ricos. No pretense sincretismo da rnentalidade prirnitiva,
Mauss observa oposi~oes, tao importantes para e1e como as famo
sas "participa~oes". Ao conceber 0 social como urn simbolismo,
conseguira 0 meio de respeitar a realidade do indivfduo, a do so
cial, e a variedade das culturas sem as tornar impermeaveis umas
as outras. Uma razao mais ampla deveria ser capaz de penetrar
ate 0 irracional da magia e da dadiva: "R preciso antes de mais
nada, dizia e1e, estabelecer 0 maior catalogo possivel de categorias;
eprecise partir de todas aquelas de que se pode saber terem sido
utilizadas pelos homens. Veremos entao que ha ainda muitas luas
mortas, ou paJidas, ou obscuras no firmamento da razao... "

Mauss, por-em, tinha essa intui~ao do social antes de elaborar
a teoria. Talvez seja por isso que, no momento da conclusao, e1e
fica aquem da descoberta. Procura 0 principio da troca no mana,
como procurara 0 da magia no hau. No~oes enigmaticas, que mais
reproduzem a teoria indigena do que dao uma teoria do fato. Na
verdade designam apenas uma especie de cimento afetivo entre a
profusao dos fatos que se tratava de unir. Mas serao esses fatos de
infcio distintos para que procuremos reuni-los? A sIntese DaO ean
terior? 0 mana DaO eprecisamente a evidencia, para 0 individuo.
de certas relac;Oes de equivalencia entre 0 que da, recebe e devol
ve, a experiencia de urn cefto desvio entre si mesmo e 0 seu estado
de equilfbrio institucional com os outros, 0 fato primordial de uma
dupla referencia da cODduta a si e ao outro, a exigencia de uma
totalidade invisivel da qual ele mesmo e 0 outro sao a seus olhos'
elementos substituIveis? A troca DaO seria entao urn efeito da 50
ciedade, seria a pr6pria sociedade em ato. 0 que ha de numinoso
no mana proviria da essencia do simbolismo e se nos tornaria aces
sivel atraves dos paradoxos da palavra e da rela~ao com 0 outro
- amilogo ao "fonema zero" de que falam os lingiiistas, 0 qual,
sem ter por si 56 valor determinavel, op6e-se aausencia de fone
mas, ou ainda do "significante flutuante" que nada articula e, no
entanto, abre urn campo de significa~ao possIve!. .. Mas falando
assim seguimos 0 movimento de Mauss mais alem do que disse e
escreveu, vemo-Io retrospectivamente na perspectiva da antropo
logia social, ja transpusemos a fronteira de uma outra concep~ao
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e de uma outra abordagem do social, que Claude Levi-Strauss reM

presenta brilhantemente.

Essa concep~ao ira chamar de estrutura a maneira pela qual
a troea eorganizada Dum setor da sociedade ou na sociedade intei
ra. Os fatas sociais DaD sao nero caisas, nem id€:ias: sao estruturas.
o terma, hoje excessivamente utilizado, tinha no inicio urn senti
do preciso. Entre os psic61ogos servia para designar as configura
~5es do campo perceptivo, essas totalidades articuladas por certas
linhas de forc;a, e das quais todos as fenomenos recebem seu valor
local. Em lingiifstica tambem, a estrutura eurn sistema concreto,
encarnado. Quando dizia que 0 signa lingiifstico ediacntico - que
opera apenas por sua diferenc;a, por certa desvio entre elc e as ou
tros signos, e nao de inicio ao evocar uma significa~aopositiva-,
Saussure tornava sensivel a unidade da lfngua aqi..H~m da significa
~ao explfcita, uma sistematiza~aoque ocone nela antes que 0 seu
principio ideal seja conhecido. Para a antropologia social, ede sis
temas desse genero que e feita a sociedade: sistema do parentesco
e da filia~ao (com as regras convenientes do casamento), sistema
da troca lingiiistica, sistema da troca economica, da arte, do mito
e do ritual ... A propria sociedade e a totalidade desses sistemas em
intera~ao. Dizendo que se trata de estruturas, distinguimo-Ias das
"ideias cristalizadas" da antiga filosofia social. Os indivfduos que
vivem numa sociedade nao tern necessariamente 0 conhecimento
do prindpio de troca que os rege, assim como 0 indivfduo falante
nao precisa passar pela amilise lingiifstica da sua lfngua para falar.
A estrutura e antes praticada por eles como evidente. Se e que se
pode dizer, ela antes HOS possui" do que eles a possuem. Seca com
paramos com a linguagem, que 0 seja com 0 uso vivo da palavra,
au ainda com seu uso poetico, em que as palavras parecem falar
por si mesmas e tornar-se seres ...

A estrutura, como Jano, tern duas faces: de urn lado organiza
segundo urn prindpio interior os elementos que a compoem, e sen
tido. Mas esse sentido que traz e, por assim dizer, urn sentido pe
sado. Portanto, quando 0 cientista formula e fixa conceptualmente

estruturas e constroi modelos que 0 ajudarao a tentar compreen
der as sociedades existentes, para eIe nao.se trata de substituir 0

real peIo modelo. Por prindpio, a estrutura nao e uma ideia plato
nica. 1maginar arquetipos impereciveis que dominariam a vida de
todas as sociedades possfveis seria exatamente 0 erro da velha lin
giifstica, quando supunha num certo material sonora uma afinida
de natural para detenninado sentido. 1sso seria esquecer que os mes
mos tra~os de fisionomia podem ter urn sc;ntido diferente em dife
rentes sociedades, conforme 0 esquema em que sao considerados.
Se a sociedade americana em sua mitologia reencontra hoje urn ca
minho que foi seguido outrora ou em outro lugar, isso nao signifi
ca que urn arquetipo transcendente encarne-se tres vezes: nas sa
turnais romanas, nas katchinas do Mexico e no Christmas america
na. Eo por oferecer uma via para a resolu~ao de alguma tensao lo
cal e atual que essa estrutura mftica e recriada na dinamica do pre
sente. A estrutura nada tira da espessura ou do peso da sociedade.
Ela propria e uma estrutura das estruturas: como poderia deixar
de haver nela alguma re1a~ao entre 0 sistema lingii1stico, 0 sistema
economico e a sistema de parentesco que pratica? Mas tal reIa~ao

e sutil e variave1: par vezes e uma homologia. Outras vezes - co
mo no caso do mite e do ritual - uma estrutura e a contrapartida
e a antagonista da outra. A sociedade como estrutura permanece
uma realidade com facetas, passfvel de varios enfoques. Ate onde
podem ir as compara~6es? Acabaremos por encontrar, como pre
tendia a sociologia propriamente dita, invariantes universais? Ainda
nao se sabe. Nada limita nesse sentido a pesquisa estrutural- mas
tambem nada a obriga de infcio a postular que tais invariantes exis,
tam. 0 maior interesse dessa pesquisa e substituir em toda parte,
as antinomias por reIa~oes de complementaridade.

Portanto, ela vai irradiar-se em todos os sentidos, para 0 uni
versal e para a monografia, indo cada vez tao longe quanto possI
vel para avaliar exatamente 0 que pode faltar a cada urn dos enfo
ques tornado aparte. A busca da elementaridade nos sistemas de
parentesco vai orientar-se, atraves da variedade dos costumes, pa
ra urn esquema de estrutura do'qual estes possam ser considerados
como variantes. A partir do momenta em que a consangiiinidade
exclui a alian~a, em que 0 homem renuncia a casar-se dentro de
sua faroflia biol6gica ou dentro do seu grupo e cleve estabelecer fo
ra deles uma alian~a que exige, por razoes de equilibrio, uma con-
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trapartida imediata ou mediata, come~a urn fenomeno de troca que
se pode complicar indefinidamente quando a reciprocidade esubs
titufda pela troca generalizada. Cumpre, pais, construir modelos
que ponham em evidencia as diferentes constelac;oes posslveis e a
disposiC;ao intema dos diferentes tipos de casamento preferencial
e os diferentes sistemas de parentesco. Para desvelar essas estrutu
ras extremamente complexas e multidimensionais, nossa aparelha
gem mental usual e insuficiente, e pode seT necessaria recorrer a
uma expressao quase matematica, tanto mais utilizavel quanta as
matematicas atuais nao se limitam ao mensuravel e as relac;6es de
quantidade. Podemos ate sonhar com uma tabela peri6dica das es
truturas de parentesco companivel a tabela dos elementos qufmi
cos de Mendeleiev. Esensato propor ate 0 programa de urn c6digo
universal das estruturas, que nos possibilitaria deduzir umas das
outras, mediante transforrna~6esregulamentadas, bern como cons
truir, mais alem dos sistemas existentes, os diferentes sistemas pos
sfveis - ainda que fosse para orientar, como ja aconteceu, a ob
serva~ao emplrica para certas institui~6es existentes que, sem essa
antecipa~ao te6rica, passariam despercebidas. Assim aparece no
fundo dos sistemas sociais uma infra-estrutura formal, somos ten
tados a dizer urn pensamento inconsciente, uma antecipa~aodo es
Plrito humano, como se a nossa ciencia ja estivesse feita nas coisas,
e como se a ordem humana da cultura fosse uma segunda ordem
natural, dominada por outros invariantes. Mas mesmo que estes
existam, mesmo que, como a fonologia abaixo dos fonemas, a cien
cia encontrasse abaixo das estruturas uma metaestrutura aqual estas
se amoldam, 0 universal que assim se atingiria nao se substituiria
ao particular, assim' como a geometria generalizada nao anula' a
verdade local das rela~6es do espa~o euclidiano. Ha, tambem em
sociologia, considera~6es de escala, e a verdade da sociologia ge
neralizada nada suprimiria da verdade cia microssociologia. As im
plica~6es de uma estrutura formal podem realmente fazer apare
cer a necessidade interna de tal seqiiencia genetica. Nao san'elas
que fazem com que haja homens, uma sociedade. uma historia.
U m retrato formal das sociedades ou mesmo das articula~6es ge
rais de toda sociedade nao e uma metaffsica. Os modelos puros,
os diagramas tra~adospor urn metodo puramente objetivo sao ins
trumentos de conhecimento. 0 elementar buscado pela antropolo
gia social sao ainda estruturas elementares, isto e, os nos de urn

pensamento ramificado que nos reconduz por si s6 para a outra
face da estrutura e para a sua encarna~ao.

As surpreendentes opera~6es 16gicas atestadas pela estrutura
formal das sociedades tern realmente que ser de algum modo reali
zadas pelas popula(;oes que vivem tais sistemas de parentesco. Lo
go, cleve existir uma especie de equivalente vivido deles, que 0 an
trop610go cleve pesquisar, desta vez mediante urn trabalho que ja
nao e somente mental, acusta de seu conforto e ate de sua segu
ran~a. Essajun~ao da analise objetiva avivencia talvez seja a tare
fa mais peculiar da antropologia, aquela que a distingue das o~
tras ciencias sociais, como a ciencia economica e a demografia., 0
valor, a rentabilidade, a produtividade ou a popula~ao maxima sao
os objetos de urn pensamento que abrange 0 social. Nao podemos
exigir deles que se mostrem em estado puro na experiencia do in
divfduo. Pelo contrario, cedo ou tarde teremos de reencontrar as
variaveis da antropologia no nlvel em que os fenomenos tern uma
significa~aoimediatamente; humana. 0 que nos atrapalha nesse me
todo de convergencia sao os preconceitos antigos que opoem a in
du~ao adedu~ao, como se 0 exemplo de Galileu ja nao demons
trasse que 0 pensamento efetivo e urn vaivem entre a experiencia
e a constru~ao ou reconstru~ao intelectual. Ora, a experiencia e,
em antropologia, a nossa inser~ao de sujeitos sociais num todo em
que ja esta efetuada a sfntese que a nossa inteligencia procura la
boriosamente, porquanto vivemos na unidade de uma unica vida
todos os sistemas que compoem nossa cultura. Pode-se tirar algum
conhecimento dessa sintese que somas. Mais: 0 aparelho'do nosso
ser social pode ser desfeito e refeito pela viagem, assim como pode
mos aprender a falar outras Hnguas. Existe al urn segundo cami
nho para 0 universal: nao mais 0 universal proeminente de urn me-:
todo estritamente objetivo, mas como que urn universal lateral que
adquirimos pela experiencia etnol6gica, incessante coloc~aoaprova
de si pe10 outro e do outro par si. Trata-se de construir urn sistema
de referencia geral que possa comportar 0 ponto de vista do indf
gena, 0 ponto de vista do civilizado, e os erros d~ urn acerca do
outro; trata-se de constituir uma experiencia mais ampla que se
torne em prindpio acessfvel a homens de urn outro pals e de urn
outro tempo. A etnologia nao euma especialidade definida por urn
objeto particular, as sociedades "primitivas"; euma maneira de
pensar, aquela que se imp6e quando 0 objeto e "outro" e exige
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que nos mesmos noS transformemos. Assim nos torn~~os.etn6Io
gos cia nossa propria sociedade quan~o tomamos dlstan~la dela.
Faz algumas dccadas - desde que esta menos segura de 51 meSffi.a

_ que a sociedade americana abre aos etn61ogos a porta dos servl
t;OS de Estado e dos estados-maiores. Metoda singular: trata-se de
aprender a ver como estrangeiro 0 que e nosso, e como nosso 0

que nos era estrangeiro. E nero sequer podem~s confiaT em n~ssa

visao de desterrados: a propria vontade de partIr tern seus moUvos
pessoais, que podem alterar 0 testemunho. Esses motivQs.tambe:n
precisarao seT ditos, se quisermos justamente ser verdadel~o~; nao
porqiJ.e a etnologia seja literatura, mas porque, pe10 contra~lO, eia
56 deixa de ser incerta se 0 homem que fala do homem nao traz
por sua vez uma mascara. Verdade e erro moramjuntos na inter
seq;ao de duas culturas, seja porque a nossa forma-;ao nos esconda
o que ha para conhecer, seja porque, ao contrario, ela se torne,
na vida concreta, urn meio de entender as diferen-;as do outro.
Quando Frazer dizia, do trabalho in loco, "Deus me livre", na?
se privava somente de fatos, mas tambem de urn modo de conheCI
mento. It claro que nao e possivel nem necessario que 0 mesmo
homem conhe-;a por experiencia propria todas as sociedades de que
fala. Basta que tenha algumas vezes e por tempo su~ciente apren~

dido a deixar-se ensinar por uma outra cultura, pOlS a partir dal
dispoe de urn novo orgao' de conhecimento, retomou posse da re
giao selvagem de si mesmo que nao e investida em sua propria cul
tura e atraves da qual se comunica com as outras. Depois, mesmo
em sua mesa, e mesmo de longe, pode cotejar por uma verdadeira
percep-;ao as correla-;oes da mais objetiva amilise.

Suponhamos, por exemplo, que queiramos conhecer as estru
turas do mito. Sabe-se como foram decepcionantes as tentativas de
mitologia geral. Talvez 0 tivessem sido menos s~ tivessemos apr~n~

dido a escutar 0 mito como escutamos a narratIva de quem se 10

formou in loco: ou seja, 0 tom, 0 andamento, 0 ritmo, as recorren
cias, nao menos do que a conteudo manifesto. Querer compreen
der 0 mito como uma proposi-;ao, pelo que diz, e aplicar a uma
lingua estrangeira a nossa gramatica, 0 nosso vocabulario. Ele es
ta todo por decifrar, sem que ao menos possamos postular, como
fazem os deeifradores, que 0 c6digo a encontrar tern a mesma es
trutura que 0 nosso. Deixando de lado 0 que 0 mito nos ?iz a pri
meira vista e que antes nos afastaria do sentido verdadelro, estu-

demos-Ihe a articula-;ao interna, consideremos os epis6dios apenas
na medida em que tern, para falar comO Saussure, valor diacriti
co, e que poem em cena esta rela-;ao ou aquela oposi-;ao recorren
teo Ver-se-ia - seja dito para ilustrar 0 metodo e nao a titulo de
teoria - que a dificuldade de andar em linha reta reaparece tres
vezes no mite de Edipo, e duas vezes 0 assassinio de uma criatura
ctonica. Dois outros sistemas de oposi-;ao viriam confirmar estes.
Ter-se-ia a surpresa de reencontrar sistemas comparaveis na mito
logia norte-americana. E chegariamos, por cotejos Bue nao pode
mos reproduzir aqui, ahip6tese de que 0 mito de Edipo expressa
em sua estrutura 0 conflito entre a cren-;a na autoctonia do hornem
e a superestima das rela-;oes de parentesco. Desse ponto de vista,
podemos ordenar suas variantes conhecidas, engendrar umas a par
tir das outras por uma transforma-;ao regulada, ver nelas instru
mentos 16gicos, modos de media-;ao para arbitrar urna contradi
-;ao fundamental. Pusemo-nos aescuta do mito, e chegamos a urn
diagrama 16gico - poderiamos da mesma forma dizer ontol6gico:
determinado mito da costa canadense do Pacifico supoe, em ulti
ma amUise, que 0 ser aparece ao indigena como a nega-;ao do nao~

ser. Entre essas formulas abstratas e 0 metodo quase etnol6gico do
inicio ha em comum 0 fato de elas serem guiadas sempre pela es
trutura, sentida primeiro em suas recorrencias compulsivas, apreen
dida por fim em sua forma exata.

A antropologia entra aqui em contato com a psicologia. A ver
sao freudiana do mito de Edipo insere-se como urn caso particular
em sua versao estrutural. A rela-;ao do homem com a terra nao es
ta presente ai, mas 0 que, para Freud, produz a crise edipiana.e
realmente a dualidade dos genitores, 0 paradoxo da ordem huma-.
na do parentesco. A hermeneutica freudiana tambem, no que terri
de menos contestavel, e realmente a deeifra-;ao de uma linguagem
ohirica e reticente, ada mesma conduta. A neurose e urn mito in
dividual. E, como ela, 0 mito se esclarece quando vemos nele uma
serie de estratifica-;oes ou de camadas, em outras palavras, urn pen
samento em espiral que tenta continuamente mascarar a si mesmo
a sua contradi-;ao fundamental.

Mas a antropologia da uma nova profundidade as aquisi-;oes
da psicanaIise e da psicologia ao instala-Ias em sua dimensao pr6~

pria: Freud ou 0 psic610go de hoje nao sao observadores absolutos,
pertencem ahist6ria do pensamento ocidental. Portanto, nao tIeve-



mos acreditar que os complexQs, os sonhos ou as neuroses dos oci
dentais nos proporcionem com tada a clareza a verdade do mito,
da magia ou da feiti~aria. Conforrne a regra de dupla crftica que
ea do metoda etno16gico, trata-se tambem de vef a psicanaIise co
mo mito e 0 psicanalista como feiticeiro ou xama. Nossas pesqui
sas psicossomaticas fazem-nos compreender como 0 xama cura, co
mo, por exemplo, ajuda Dum parto dificil. Mas 0 xama tambern
nos faz compreender que a psicanaIise ea nossa feitic;aria. Mesmo
nas suas fannas mais canonicas e mais respeitosas, a psicanaIise
56 alcanc;a a verdade de uma vida atraves da relac;ao de duas vidas,
na atmosfera solene da transferencia que DaD e (se e que existe)
urn pum metoda objetivo. Com mais forte razao quando ela se torna
institui~o,quando eaplicada aos pr6prios sujeitos clitos "nonnais",
cessa totalmente de ser uma concep{:ao que se possa justificar ou
discutir por casos; ja nao cura, persuade; moIda ela mesma sujei
tos conformes a sua interpreta{:ao do homem, tern seus converti
dos, talvez seus refratarios, ja nao pode ter seus convictos. Para
alem do verdadeiro e do f3lso, e urn mito, e 0 freudismo assim de
gradado deixa de ser uma interpreta{:ao do mito de Edipo, euma
variante dele.

Mais profundamente: nao importa a uma antropologia pre
valecer sobre oprirnitivo ou faze-Io prevalecer contra nos, importa
Ihe instalar-se num terreno em que ambos sejamos inteligiveis, sem
redu~ao nem transposi~ao temeniria. Eisso que fazemos ao ver na
fun~ao simbolica a fonte de toda a razao e de toda a desrazao, por
que a quantidade e a riqueza das significac;oes de que 0 homem
dispoe sempre excedem 0 drculo dos objetos definidos que mere
cern 0 nome de significados, porque a func;ao simbolica sempre de
ve estar adiante de seu objeto e so encontra 0 real antecedendo-o
no imaginario. A tarefa consiste, pois, em alargar a nossa razao,
para torna-la capaz de compreender 0 que em nos enos outros pre
cede e excede a razao.

Esse esfor{:o une-se ao das outras ciencias "semioI6gicas" e,'
em geral, das outras ciencias. Niels Bohr escrevia: "As diferenc;:as
tradicionais (das culturas humanas)... assemelham-se em muitos
aspectos as maneiras diferentes e equivalentes pelas quais a expe
riencia ffsica pode ser descrita." Cada categoria tradicional recla
rna hoje uma visao complementar, isto e, incompatfvel e insepara
vel, e e nessas condic;:5es diffceis que buscamos aquilo que faz 0 ar-

cabouc;o do mundo. 0 tempo lingiHstico ja nao e aquela serie de
simultaneidades familiar ao pensamento cla.ssico, e na qual Saus
sure ainda pensava quando isolava claramente as duas perspecti
vas do simultaneo e do sucessivo: a sincronia, com Trubetskoy,
avanc;a, como 0 tempo legendario ou mftico, sobre a sucessao e so
bre a diacronia. Se a func;ao simbolica antecede 0 dado, ha inevita
velmente algo de confuso em toda a ordem da cultura que ela con
tern. A antftese da natureza e da cultura deixou de. ser nftida. A
antropologia reexarrjna urn importante conjunto de fatos de cul
tura que escapam a regra de proibic;:ao do incesto. A endogamia
indiana, a pratica iraniana au egipcia, au arabe do casamento con
sangiHneo au colateral, atestam que a cultura por vezes se entende
com a natureza. Ora, nesse caso trata-se justamente de formas de
cultura que tornaram possi'veis 0 saber cientffico e uma vida social
cumulativa e progressiva. A cultura, em suas formas, se nao as mais
belas, pelo menos as mais eficazes, seria antes uma transformac;:ao
da natureza, uma serie de mediac;oes em que a estrutura nunca
emerge de chofre como puro universal. Como chamar, a nao ser
de historia, esse meio em que uma forma onerada de contingencia
abre repentinamente urn cicio de futuro, eo rege com a autorida
de do institufdo? Nao decerto a historia que pretenderia compor
todo 0 campo humane de acontecimentos situados e datados no tem
po serial e de decisoes instantaneas, mas essa historia que sabe bern
que 0 mite, 0 tempo legendario perseguem sempre, com formas
diferentes, os empreendimentos humanos, que procura alem ou
aquem dos acontecimentos parcelares, e que se chama justamente
historia estrutural.

E todo urn regime de pensamento que se estabelece com essa
noc;ao d~ estrutura, cuja fortuna atual em todos os campos respon
de a uma necessidade do esp(rito. Para 0 filosofo, a estrutura, pre
sente fora de nos nos sistemas naturais e sociais, e em nos Como
func;:ao simbolica, indica urn caminho fora da correIac;ao sujeito
objeto que domina a filosofia de Descartes a Hegel. Faz compreen
der especialmente de que modo nos encontramos com 0 mundo his
torico numa especie de circuito, em que 0 homem e excentrico a
si mesmo e 0 social so encontra nele seu centro. Mas isso eexcesso
de filosofia, cujo peso nao'tem de ser arcado pela antropologia. 0
interesse dela ao filosofo eprecisamente considerar 0 homem como
ele e, em sua situac;:ao efetiva de vida e de conhecimento. 0 fil6so-
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fo a que ela interessa nao eaque1e que quer explicar au construir
o mundo, mas 0 que procura aprofundar a nossa inserc;ao no ser.
Sua recomendac;;ao aqui oao poderia partanto comprometer a an
trapologia, uma vez que eia se funda sabre a que ha de mais con
creto em seu metoda.

Os trabalhos atuais de Claude Levi-Strauss e os que esta pre
parando procedem evidentemente cia mesma inspira-;ao; mas, ao
mesma tempo, a pesquisa renova-se a si mesma, ganha novo im
pulsa de suas pr6prias aquisic;6es. In loco, ele tenciona coletar na
area melanesia uma documentac;;ao que permitiria, na teoria, a pas
sagem para as estruturas complexas do parentesco - au seja, para
aquelas de que depende em particular 0 nosso~stema matrimo
nial. Ora, parece-Ihe desde ja que isso nao sera uma mera exten
sao dos trabalhos anteriores, devendo ao contrario conferir-Ihes urn
novo alcance. Os sistemas modernos de parentesco - que aban
donam ao condicionamento demografico, economico ou psicol6gi
co a determina~ao do conjuge - deveriam ser definidos, nas pers
pectivas iniciais, como variantes "mais complexas" da troca. Mas
a plena inteligencia da troca complexa nao deixa intacto 0 sentido
do fenomeno central da troca, ela exige e torna possivel seu apro
fundamento decisivo. Claude Levi-Strauss nao tenciona assimilar
dedutiva e dogrnaticamente os sistemas complexos aos sistemas sim
ples. Pensa, ao contrario, que relativamente a eles e indispensavel
.0 tratamento hist6rico - atraves da Idade Media, atraves das ins
titui~5es indo-europeias e semfticas - e que a amilise historica im
pora a distin~ao entre uma cultura que proibe absolutamente 0 in
cesto, e e a nega~ao simples, direta ou imediata da natureza, e uma
outra cuItura - a que esta na origem dos sistemas contempora
neos de parentesco - que usa de astucia com a natureza e contor
na as vezes a proibi~ao do incesto. Foi precisamente este segundo
tipo de cultura que se mostrou capaz de travar urn "corpo a corpo
com a natureza", de criar a ciencia, a domina~ao tecnica do ho
mem e aquilo a que se chamou de historia cumulativa. Portanto,
do ponto de vista dos sistemas modernos de parentesco e das socie-

dades hist6ricas, a troca como nega~ao direta ou imediata da natu
reza surgiria como 0 caso limite de uma rela~aomais geral de alte
ridade. Somente at estara definitivamente assentado 0 sentido ulti
mo das primeiras pesquisas de Levi-Strauss, a natureza profunda
da troca e da fun~ao simb6lica. No nIvel das estruturas elementa
res, as leis da troca, que envolvem completamente a conduta, sao
suscetfveis de urn estudo estatico, e 0 homem, mesmo sem formula
las numa teoria indtgena, obedece-Ihes quase como 0 atomo obser
va a lei de distribui~aoque 0 define. Na outra extremidade do cam
po da antropologia, em certos sistemas complexos, as estruturas
rebentam e abrem-se, no tocante a determina~ao do conjuge, a mo
tiva~5es "hist6ricas". Ai a troca, a fun~ao simb61ica, a sociedade
ja nao intervem como uma segunda natureza, tao imperiosa como
a outra, e que a apaga. Cada qual e convidado a definir 0 seu pro
prio sistema de troca; par isso mesmo as fronteiras das culturas
esfumam-se, e decerto pela primeira vez uma civiliza~aomundial
esta na ordem do dia. A rela~ao dessa humanidade complexa com
a natureza e a vida nao e nem simples nem nftida: a psicologia ani
mal e a etnologia descobrem na animalidade, nao por certo a ori
gem da humanidade, mas esbo~os, prefigura~oesparciais, e como
que caricaturas antecipadas. 0 homem e a sociedade nao estao exa
tamente fora da natureza e do biol6gico: antes distinguem-se deles
ao reunir os "lances" da natureza e ao colocar todos eles em risco
conjuntamente. Essa subversao significa ganhos imensos, possibi
lidades inteiramente novas, como alias perdas que e preciso saber
avaliar, riscos que come~amos a constatar. A troca, a fun~ao sim
b6lica perdem sua rigidez, mas tambem sua beleza hieratica; a mi
tologia e 0 ritual sao substitutdos pela razao e pdo metodo, mas
tambern por urn uso inteiramente profano da vida, acompanhado
alias por pequenos mitos compensat6rios sem profundidade. Ele
vando tudo isso em conta que a antropologia social encaminha-se
para urn balan~o do espirito humano e para uma visao daquilo que
ele e e pode ser...

A pesquisa alimenta-se assim de fates que de infcio the pare
ciam ~heios, adquire ao progredir novas dimensoes, reinterpreta
seus primeiros resultados pelas novas investiga~5es que eles mes
mos suscitaram. A extensao do campo aberto e a inteligencia pre
cisa dos fatos aumentam ao mesma tempo. Epor esses sinais que
se reconhece uma grande tentativa intelectuaL



CAPiTULO V

POR TODA PARTE E
EM PARTE ALGUMAI

I. A fuosofia e 0 "exterior"

Compor uma obra coletiva sabre os mosafos celebres pede pa
recer empreendimento inocente. Nao 0 tentamos entretanto sem
escrUpulos: ele pOe em questao a ideia que se cleve fazer da hist6ria
da mosofia, e mesma da filosofia.

Pais, afinal, 0 leitar vai encontrar aqui, com rostes, anedotas,
a vida vislve1 dos fi1osafos, 0 esboc;o, em algumas paginas e por di
[creotes autores, daquilo que eIes tentaram dizer em muitos volu
mes. Mesma que a vida, a obra - melhor ainda: 0 todD de uma
obra e de uma vida - tivesse cada vez sidodecifrada perreitamen
te, teri'amos aqui apenas uma hist6ria dos filosafos ou das fUeso
fias, nae'uma historia da filosofia, e esta obra sabre os fi16sofos se
ria portanto iofiel aquila que foi a maior preocupa~aodeles: uma
verdade que va alem das opini6es.

Como poderia urn livro coletivo ter urn centro de perspecti~

va? Ora, para deixar transparecer fJ.1ia~6es, progressos, recuos, cum- ,
pre que uma mesma questao seja colocada a todos os fil6sofos e
que se va assinalando 0 desenvolvimento do problema. Portanto,
nao podemos ter aqui a genealogia dos filesofos, nem 0 devir da
verdade, e a filosofia corre 0 risco, em nossa obra, de nao ser mais
do que urn catalogo de "pontos de vista" ou de "teorias". Vma
serie de retratos deixara no leitor a impressao de uma tentativa va,
em que cada qual del. por verdade os caprichos que seu humor e

1. Paginas de introdw;ao a uma obra coletiva, Les philosophes cilihres, publica
da pelas edil;oes Lucien Mazenod.

..
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os acidentes da vida the inspiram, recomec;a as quest6es pelo infcio
e as deixa intactas aas seus sucessores, sem que, de urn universo
mental para Dutro, seja passive! uma comparac;ao. Uma vez que
as mesmas palavras - ideia, liberdade, saber - naD tern aqui e
ali 0 mesma sentido, e na falta de uma testemunha aniea que as
reduza ao mesma denominador, como verfamos creseer uma 56 fi
losofia atraves dos fil6sofos?

Em considerac;ao ao que buscaram e para discorrer sabre eles
com dignidade, DaD sena preciso, pele cootnirio, tamar as suas dou
trinas como momentos de uma unica doutrina em andamento, e
salva-las, a maneira hegeliana, dando-Ihes urn lugar oa unidade
de urn sistema?

Everdade que 0 sistema, a sua maneira, e desenvolto: uma
vez que os incorpora a uma filosofia integral, e porque pretende
conduzir melhor e mais longe do que eles 0 empreendimento filo
sofico. Para uma filosofia que quis expressar 0 Ser, ser salva nao
e sobreviver como momento do verdadeiro ou primeiro esboc;o de
urn sistema final que nao eela. Quando "ultrapassamos" uma fi
losofia "pelo interior" , roubamos-Ihe a alma, fazemos-Ihe a afronta
de conserva-la sem as suas "limitac;5es", das quais nos tornamos
juizes, isto e, sem suas palavras, sem seus conceitos, como se os
meandros do Parrn.enides ou 0 desenvolvimento das Meditafoes pu
dessem ser reduzidos sem perda a urn paragrafo do Sistema.

Na realidade, 0 Sistema os sup5e conhecidos, sendo por isso
que pode ir mais longe ... Mesmo que os conclua, nao os inclui.
E na escola dos outros que aprendemos todo 0 sentido da filosofia
hegeliana, a qual pretenderia ir mais alem. 0 movimento dos con
traditorios que passam urn para 0 outro, 0 positivo que irrompe
como negaC;ao e 0 negativo que se revela positivo, tudo isso come
c;a em Zen~o, no Sf/ista, na duvida de Descartes. 0 Sistema come
c;a neles. E 0 foco onde se COncentram os raios de luz de muitos
espelhos: cairia ao grau zero se eles cessassem urn so momento de
dardejar-Ihe as suas luzes. Ha transgressao, transcrescimento do
passado no presente, e a Verdade e urn sistema imaginario, con
temporaneo de todas as filosofias, que poderia conservar sem per
da a potencia significante <l.elas, e do qual uma filosofia existente
nao e evidentemente senao 0 esboc;o informe ...

Hegel sabia tambem isso. "A historia da filosofia, disse ele,
esta toda no presente." Isso significa que Platao, Descartes, Kant

nao sao verdadeiros somente no que viram, fazendo-se a ressalva
daquilo que nao viram. as caminhos sinuosos pelos quais se pre
parou a filosofia hegeliana nao pertencem apenas ao passado; con
tinuam permitidos, e mais: necessarios; sao 0 caminho, e a Verda
de e apenas a memoria de tudo quanta se encontrou pelo caminho.
Hegel fecha 0 seu sistema sobre a historia, mas as filosofias passa
das continuam a respirar e a movimentar-se nele; ele encerrou com
elas a inquietude, 0 movimento, 0 trabalho da contingencia. Dizer
que 0 Sistema ea verdade'daquilo que 0 precedeu e tambbn dizer
que as grandes filosofias sao "indestrutiveis"2, nao por terem vis
to em parte 0 que 0 sistema devia descobrir por inteiro, mas antes
por terem fincado os marcos - a reminiscencia, as "ideias" de
Platiio, a <1";01, (physis) de Arist6teles, 0 genio maligne de Descar
tes - por onde a posteridade deveria passar continuamente.

Sartre urn dia contrapos 0 Descartes que existiu, que viveu
esta vida, pronunciou estas palavras, escreveu estas obras - bloco
inabalavel, marco indestrutlvel - ao cartesianismo, "filosofia er
rante", inapreensivel porque muda sem cessar entre as maos dos
herdeiros. Tinha razao, com a ressalva de que nenhuma fronteira
indica ate onde vai Descartes e onde comec;am seus sucessores, e
que nao haveria mais sentido em inventariar os pensamentos que
estao em Descart~s e aqueles que estao nestes do que em fazer 0 inven~

tario de uma lingua. Com esta ressalva, 0 que conta e realmerite
a vida pensante chamada Descartes, cujas obras sao a sua esteira
felizmente conservada. A razao de Descartes estar presente eque,
rodeado de circunstancias hoje abolidas, obcecado por preocupa
c;5es e por algumas ilus5es de seu tempo, ele respondeu a tais aca·
50S de uma maneira que nos ensina a responder aos nossos, embo
ra estes sejam diferentes e diferente tambern a nossa resposta.,

Urn homem nao entra no panteao dos fil6sofos por ter-se apli,
cado a ter apenas ideias eternas, e 0 tom de verdade so vibra por
muito tempo quando 0 autor interpela a sua vida. As filosofias do
passado nao sobrevivem somente em seu espirito, como momentos
de urn sistema final. Seu acesso ao intemporal nao e a entrada ao
museu. Perduram com suas verdades e suas loucuras, como em
preendimentos totais, au nao perduram de modo algum. 0 pr6
prio Hegel, essa cabec;a que quis canter 0 Ser, vive hoje enos faz
pensar nao so par suas profundidades, mas tambem por suas rna-

2. M. Gueroult.



140 SIGNOS POR TODA PARTE E EM PARTE ALOUMA 141
..

nias e seus tiques. Nao ha uma filasafia que contenha todas as fIlo
sofias: a filasafia inteira esta, em certos momentos, em cada uma
delas. Repetindo a famasa expressao, seu centro esta em tada par
te e sua circunferencia em parte alguma.

Portanto, a verdade, 0 todo estao presentes desde 0 inicio 
mas como tarefa por cumprir, e portanto ainda nao estao presen
tes. Essa re1a~ao singular da fJ.Iosofia com seu passado esclarece em
geral suas rela~oes com 0 exterior e, por exemplo, com a hist6ria
pessoal e social.

Assim como das doutrinas passadas, eia vive de tudo quanta
sobrevem ao fJl6sofo e ao seu tempo, mas 0 descentraliza ou 0 trans
porta para a ordem dos sfmbolos e da verdade proferida, de ma
neira que nao hoi mais sentido em julgar a obra pela vida do que
a vida pela obra.

Nao temos de escolher entre aqueles que pensam que a histo
ria do individuo ou da sociedade detem a verdade das constru~oes

simbolicas do filosofo, e aqueles que, ao contrario, pensam que a
consciencia fllosofica possui por principio as chaves da historia so
cial e·pessoal. A alternativa e imaginaria, e a prova disso esta em
que aqueles que defendem uma dessas teses recorrem sub-repticia
mente a outra.

Nao podemos pensar em substituir 0 estudo interno das filo
sofias por uma explica~ao s6cio-historica senao referindo-nos a uma
historia cujo sentido e curso juigamos conhecer com evidencia.
Supoe-se, por exemplo, uma certa ideia do "homem total" ou urn
equiHbrio "natural" do homem com 0 homem e do homem com
a natureza. Entao, dado esse 'ttA.O~ (telos) historico, qualquer fIlo
sofia pode ser apresentada como diversao, aliena~ao, resistencia con
tra esse futuro necessario, ou, pelo contrario, como etapa e pro
gresso para e1e. Mas de onde vern e 0 que vale a ideia diretriz?
- A questao nao deve ser colocada: coloca-Iaja e "resistir" a uma
dialetica que esta nas coisas, e tomar partido contra ela. - Mas
como se sabe que ela esta nas coisas? Pela fIlosofia. Simplesmente,
e uma fllosofia secreta, disfar~ada em Processo. Isso que 'opomos
ao estudo interno das fllosofias nunca e a expIica~ao socio-historica,
e sempre uma outra fllosofia, oculta nela.

Mostram que Hegel concebeu a aliena~ao como 0 fez porque
tinha diante dos olhos a aliena~ao da sociedade capitalista e pensa
va de acordo com ela. Tal "explica~o" so ajustaria contas com
a aliena~ao hegeliana e a transformaria num episodio do capitalis-

mo se fosse possivel mostrar uma sociedade em que 0 homem se
objetive sem se alienar. Tal sociedade era para Marx apenas uma
ideia, e, mesmo para nos, 0 minimo que podemos dizer e que ela
nao e urn fato. a que se opoe a Hegel nao e urn fato, e uma ideia
da re1a~ao entre 0 homem e 0 todo social. Sob 0 nome de explica
~ao objetiva, e sempre urn pensamento que contesta urn outro pen
samento e 0 denuncia como ilusao. Se responderem que a ideia mar
xista, como hipotese historica, esclarece a historia do capitalismo
antes e depois de Marx, passamos para 0 terreno dos fatos e da
probabilidade historica. Mas, nesse terreno, sera preciso da mes
rna maneira "testar" a ideia hegeliana da aliena~ao, ever, por
exemplo, se eia nao ajuda a compreender ate as sociedades funda
das sobre a ideia marxista. Exclui-se precisamente tal investigac;ao
quando se declara doutamente que a ideia hege1iana da alienac;ao
e urn produto da sociedade em que vivia Hegel; nao se permanece
entao no terreno dos fatos e a "explicac;ao" historica e uma ma
neira de filosofar sem dar a impressao disso, de disfarc;ar ideias em
coisas e de pensar sem precisao. Vma concep~aoda historia so ex
plica as filosofias contanto que e1a mesma se torne filosofia, e fIlo
sofia impHcita.

Por sua vez, os filosofos mais apaixonados pela interioridade
faltam estranhamente aos seus prindpios quando convocam ao seu
tribunal as culturas, os regimes, e os julgam do exterior, como se
a interioridade deixasse de ser importante quando DaO e a deles.

Assim os partidarios da fllosofia "pura" e os da explicaC;ao
socioeconomica trocam de papel diante dos nossos olhos e nao de
vemos entrar em seu perpetuo debate, nao devemos tomar partido
entre uma falsa concepc;ao do "interior" e uma falsa concepC;ao
do "exterior". A filosofia esta em toda parte, mesmo nos "fatos"
- e nao possui em parte alguma urn campo em que esteja preser
vada do contagio da vida.

Temos muito que fazer para eliminar os mitos gemeos da fllo
sofia pura e da historia pura, e para encontrar suas relac;oes efeti
vas. Precisarfamos em primeiro lugar de uma teoria do conceito
ou da significac;ao que considerasse a ideia filosofica como ela e:
jamais desonerada dos custos historicos, e jamais redutivel a suas
origens. Assim como as novas formas da gramatica e da sintaxe,
nascidas dos destroc;os de urn antigo regime lingiiistico ou dos aca
sos da historia geral, organizam-se todavia de acordo com uma
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inten\:ao expressiva que faz deIas urn novo sistema, a ideia filos6fi
ca, nascida no fluxo e no refluxo da hist6ria pessoal e social, naD
e somente urn resultado e uma caisa; e urn come~o e urn instru
mento. Como discriminante num novo tipo de pensamento e num
novo simbolismo, ela constitui para si urn campo de aplicac;ao que
naD pode ser comparado com as suas origens e 56 pode ser com
preendido peIo interior. A origem naD e urn pecado e tampoliCO
urn merito, e e0 conjunto em sua maturidade que cleve ser julga
do, segundo as perspectivas e os meios de ac;ao que nos da sabre
a experiencia. Mais do que para" explicar" uma filasafia, a abor
dagem hist6rica serve para mostrar 0 excesso de sua significac;ao
sabre as circunstancias, e de que maneira, fato historico, ela transw
muda sua situac;ao inicial em meio de compreender essa mesma
situac;ao e de compreender outras. 0 universal filosofico reside no
momento e no ponto em que as limitac;oes de urn fJl6sofo se inves
tern numa outra historia que nao e paralela aquela dos fatos psico
16gicos ou sociais, mas que ora a cruza e ora afasta-se dela, ou me
lhor, que nao pertence a mesma dimensao.

Para compreendennos essa relac;ao, cumpriria mudar tambem
a nossa ideia da genese psicol6gica ou hist6rica. Cumpriria repen
sar a psicanaIise e 0 marxismo como experiencias em que os prinw
dpios, as medidas, estao sempre em questao diante do mensura
do. Nao se trata de classificar os homens ou as sociedades confor
me se aproximem do canone da sociedade sem classes ou do ho
mem sem conflitos: essas entidades negativas nao podem servir para
pensar uma sociedade ou urn hornem existentes. Cumpriria sobre:
tudo compreender 0 funcionamento de suas contradic;oes, 0 tipo
de equilfbrio em que bern ou mal se instalararn, se ele paralisa ou
se faz viver, e isso em todos os aspectos, levando-se em conta, em
psicanalise, tanto a profissao e 0 trabalho como a vida sexual, e,
no tocante ao marxismo, tanto relac;oes vividas como variaveis da
analise economica, tanto a qualidade hurnana das relac;oes como
a produc;ao, tanto os papeis sociais clandestinos como as regula
mentac;oes oficiais. Se comparac;oes desse genero podem fundamenw
tar uma preferenc'ia e uma escolha, elas nao dao uma serie geneti
ca ideal, e a relac;ao de uma formac;ao historica com outra, como
a de urn tipo de homem com outro, nunca sera a relac;ao simples
do verdadeiro com 0 falso. 0 homern "sadio" nao e tanto aquele
que elirninou de si mesmo as contradic;oes: e aquele que as utiliza

e as leva a seu trabalho vital. Cumpriria relativizar tambem a ideia
marxista de uma pre-hist6ria que vai ceder 0 lugar a histaria, de
uma iminencia da Sociedade total e verdadeira em que 0 homem
esta reconciliado com 0 homem e com a natureza, pois esta ereal
mente a exigencia da nossa crftica social, mas nao ha forc;a na his
taria que esteja destinada a produzi-Ia. A histaria humana nao e,
de agora em diante, fabricada de maneira a marcar urn dia, em
todos os seus quadrantes ao mesmo tempo, a plena maturidade da
identidade. 0 progresso da hist6ria socioeconomica, e ate as suas
revoluc;5es, nao e tanto uma passagem para a sociedade hornoge
nea ou sem classes quanto a busca, atraves de aparelhos de cultura
sempre ati'picos, de uma vida que nao seja invisivel para"a maio
ria. Entre essa hist6ria que caminha sempre do positivo para 0 po
sitivo e nunca se supera na negac;ao pura - e0 conceito fJlosofico
que nunca rompe seus vinculos com 0 mundo - as relac;oes serao
tao estreitas como se quiser, nao porque urn mesmo sentido sem
equivoco more no racional e no real, como Hegel e Marx, de dife
rentes maneiras, 0 pensavam, mas porque 0 "real" eo "racional"
sao talhados no mesmo tecido, que e a existencia hist6rica dos ho
mens, e porqut por ela 0 real 6, por assim dizer, prometido arazao.

Mesmo considerando urn s6 fil6sofo, verificamos que nele ha
uma profusao de diferenc;as interiores, sendo atraves dessas discor
dancias que se deve reencontrar 0 seu sentido "total". Se tenho
dificuldade em encontrar a "escolha fundamental" do Descartes
absoluto de que falava Sartre, daquele que viveu e escreveu de uma
vez por todas ha tres seculos, talvez seja porque 0 pr6prio Descar
tes, em nenhum momento, coincidiu com Descartes: 0 que os tex
tos nos mostram dele, ele so 0 foi pouco a pouco, por reac;ao de,
si mesmo a si mesmo, e a id6ia de apreende-Io inteiro em sua ori
gem talvez seja ilusoria se Descartes nao 6 alguma "intuic;ao cen
tral", urn carater eterno, urn individuo absoluto, mas esse discur
so de inicio hesitante, que se afirma pela experiencia e pelo exerd
cio, que vai conhecendo a si mesmo aos poucos, e nunca deixa to
talmente de visar mesmo aquilo que resolutamente excIuiu. Nao
se escolhe uma filosofia como urn objeto. A escolha DaO suprime
o que nao eescolhido, mas 0 mantem a margem. 0 proprio Des
cartes, que distingue tao bern 0 que se prende ao entendimento puro
eo que pertence ao uso da vida, trac;a ao mesmo tempo 0 progra-
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rna de uma filosofia que toroaria por tema principal a coesao das
ordens que ele distingue. A escolha filos6fica (e as outras, sem du
vida) nunea esimples. E epela que cantero de ambfguo que a filo
sofia e a historia se tocaro.

Eis 0 suficiente, DaD decerto para definir a filasefia, mas para
absolver uma obra como esta, mescla de filosofia, de historia e de
fates pitorescos. Tal desordem faz parte da fIlasafia; ne1a encontra
o meio de conseguir sua unidade, por digressao e volta ao centro.
E 0 genera de unidade de uma paisagem ou de urn discurso, oode
tudo esta ligado indiretamente por secreta referencia a urn centro
de interesse ou de perspectiva que a principia nenhum sinal indi
ca. Como a Europa ou a Africa, a historia da filasafia eurn todD,
conquanto tcnha golfos, cabos, relevo, deltas, estuarios. E, con
quanto esteja alojada num mundo mais amplo, podem-se ler nela
sinais de tudo quanta se passa. Como entao algum modo de abor
dagem seria proibido aos filosofos e indigno deles? Uma serie de
retratos nao e por si so urn atentado contra a filosofia.

E quanto a pluralidade das perspectivas e dos comentadores,
ela s6 romperia a unidade da filosofia se fosse uma unidade de jus
taposic;ao ou de acumulaC;ao. Mas ja que as filosofias sao lingua
gens que nao sao imediatamente traduziveis umas nas outras nem
sobreponiveis termo a termo, ja que e por sua maneira singular
que cada uma delas e necessaria as outras, a diversidade dos co
mentarios pouco aumenta a diversidade das filosofias. Mais ainda,
se pedirmos a cada urn deles, como 0 fizemos, antes a sua reac;ao
diante de urn fil6sofo do que uma apreciac;ao "objetiva", talvez,
nesse auge de subjetividade, encontremos uma especie de conver
gencia, e uma semelhanc;a entre as questoes que cada urn desses
contemporaneos coloca a seu fIlosofo celebre, numa conversa a dois.

Tais problemas nao sao resolvidos por urn prefacio, nem con
vern que 0 sejarn. Se a unidade da filosofia existe por diferenc;a au
desvio sucessivarnente reduzidos, e mister que encontremos a difi
culdade de pensa-la em cada momento deste livro. Quando tiver
mos de delimitar a filosofia com relac;ao ao pensarnento do Oriente
e ao cristianismo, deveremos nos perguntar se 0 nome de filosofia
pertence apenas a doutrinas que se traduzem par sua vez em con
ceitos, ou entao se 0 podemos estender a experiencias, a sabedo
rias, a disciplinas que nao chegam ate esse grau ou genero de cons
ciencia, sendo 0 problema do conceito filosofico e da sua natureza

que encontraremos. Toda vez que nos arriscarmos a trac;ar l~nh~s
de desenvolvimento que os proprios fil6sofos seguramente nao VI
ram e a ordena-las em torno de temas que nao eram expressamente
os d~les - numa palavra, com cada parte desta obra -, teremos
ainda de nos perguntar ate onde vai 0 nossO direito de colocar as
fIlosofias passadas numa luz que e a nossa, se podemos nos gabar,
como dizia Kant, de compreende-las melhor do que e~las mes~~s
se compreenderam, e enfim ate que ponto a fIlo~~fia e 0 dommlO
do sentido. Entre nos e 0 passado, entre nos e 0 Onente, entre filo
sofia e religiao, ser-nos-a preciso tod~ ve~ aprender ~e novo ~a trans
por 0 hiato e reencontrar a unidade mdireta, e 0 leI~OI: ~era r~apa

recer a interrogac;ao que acabamos de formular no InICIO: pOlS ela
nao e prefacio a filosofia, e a propria fllosofla.

II. 0 Oriente e a fllosofia

Essa imensa literatura pensante, que por si so exigiria urn vo-

l me fara realmente parte da "mosofia"? Sera possivel confronta-Ia
U , d 1 - ,
com 0 que 0 Ocidente cha~ou deste nome? ~ ver.da. e ne ~ nao e
compreendida como 0 honzonte de uma sequencIa m~ndavel de
buseas, nem como conquista e posse intelectual do ser. E antes ~m
tesouro esparso na vida humana antes de qualquer filosofia, e m
diviso entre as doutrinas. 0 pensamento nao se sente encarregado
de levar mais longe as tentativas antigas, nem sequer de optar en
tre elas e ainda menos de ultrapassa-Ias verdadeiramente forman
do um~ nova ideia do conjunto. Oferece-se como comentario e sin
cretismo eco e conciliac;ao. 0 antigo e 0 novo, as doutrinas opos
tas form~m urn bloco, e 0 leitor profane nao ve 0 que nele ha de
adquirido e de passado; sente-se num mundo magico on?e nada
nunea esta terminado, onde os pensamentos mortos persistem, e
onde aqueles que julgavamos incompativeis se mesclam. .

Por eerto, nesse ponto e precise levar em conta a no~sa IgnO
rancia: se vissemos 0 pensamento ocidental tao sobrancelramente
e de tao longe como 0 da India e cia China, talvez ele te:mbem n~s
desse a impressao de repetic;ao, de eterna reinterpretac;ao, de tral
c;ao hipocrita, de mudanc;a involuntaria e nao-dirigida. No entan
to esse sentimento a respeito do Oriente persiste nos conhecedo
res. Masson-Oursel dizia da India: "Lidamos aqui com urn mun-
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do imenso, sem unidade alguma, em que nada aparece em algum
mo~ento de uma forma inteiramente nova, em que nada daquilo
que Julgarfamos 'superadD' tampolico eabolido, caos de gropos hUM
manos, selva inextricavel de religioes dfspares, pululamento de dou
trinas. " Urn autar chines contemporaneo escreve3: ~'Em certos es
critos filos6ficos, tais como os de Mendo ou de Hsiin-Tse, encon
tramas urn raciodnio e alguns argumentos sistematices. Porern,
comparados aos escritos filos6ficos do Ocidente ainda nao sao su
ficientemente articulados. E verdade que os fii6sofos chineses ti
nham 0 habito de expressar-se por aforismos, apotegmas ou alu
soes e ap61ogos... As palavras e os escritos dos fJ16sofos chineses
sao tao inarticulados que seu pader de sugestao nao tern limites...
As breves senten~asdos Analectos de ConfUcio e da filosofia de Lao
Tse nao sao simplesmente conclusoes cujas premissas estao perdi
das ... Podemos reunir todas as ideias contidas no Lao- Tse e anota
las num nov~ livro de cinco mil ou mesmo de quinhentas mil pala
vras. Que seJa bern ou malfeito, tratar-se-a de urn novo livro. Po
deremo~ confro?ta-Io pagina por pagina com 0 Lao- Tse original;
t~v:z aJude ~UltO para compreende-Io, mas nunca 0 podera subs
tlt~lr. Kuo-Slan~.... e urn .do~ grandes comentadores de Chuang
Tse. Seu comentano constltUl por sua vez urn livro classico da lite
rat~ra taolsta. Tran~cr~v~ as alusoes e as metaforas de Chuang
Tse em forma de raClOClmos e de argumentos ... Mas entre 0 esti
10 sugestivo deste e 0 estilo articulado de Kuo-Siang: ainda pode
mos nos perguntar: qual e 0 melhor? Urn monge da escola budista
Tch'an ou Zen de urn perlodo posterior disse urn dia: 'Todos di
zem que K~o-Siange.screveu urn comentario sobre Chuang-Tse;
quanto a mlm, gostana de dizer que foi Chuang-Tse quem escre
veu u,.m comentario sobre Kuo-Siang.'"

E certo que os temas cristaos tem-se mantido durante os ulti
mos vinte seculos da filosofia ocidental. E talvez mais uma vez
seja preciso, como disseram4 , estar dentro de uma' civilizac;ao par~
perceber, sob a aparencia de estagnac;ao, 0 movimento e ci histo
ri~. ~n~retanto e diffcil fazer uma comparac;ao entre a durac;ao do
cnstIamsmo no Ocidente e a do confucionismo na China. ·0 cris-

3. Fang ,YEOU-LAN, Pricis d'histoire de fa philosophie chinoise, pp.. 32-35.
4. C. LEVI·STRAUSS.

tianismo que persiste entre nos nao euma filosofia; e a narrat;ao
e a meditac;ao de uma experiencia, de urn conjunto de aconteci
mentos enigmaticos que, por si 50S, reclamavam vcirias elaborac;oes
fllosoficas, e com efeito nao cessaram de suscitar algumas fIlosofias,
mesmo quando se reconhecia urn privilegio a uma delas. Os temas
cristaos sao fermentos, nao reHquias. Teremos algo comparavel a
profusao de apocrifos na tradic;ao confuciana, ao amaIgama dos te
mas no neotaolsmo dos seculos III e IV depois de Cristo, a esses
loucos empreendimentos de recenseamento integral e de concilia
c;ao aos quais se dedicaram gerac;oes de letrados chineses, a essa
ortodoxia fJ.1os6fica que durar" de Chu Hi (1130-1200) ate a su
pressao dos exames em 1905? E, se entrannos no conteudo das dou
trinas - como conviria, pois afinal as formas exteriores da fUoso
fia chinesa devem-se a relac;ao do homem com 0 mundo que ela
expressa .:....., porventura alguma doutrina ocidental ensinou uma
concordancia tao rigorosa entre 0 microcosmo e 0 macrocosmo, fi
xou para cada coisa e cada homem, sem sequer a escapatoria do
desprezo estoico, urn lugar e urn nome que sao os seus, definiu a
"correc;ao" como virtude cardeal? Temos a impressao de que os
fil6sofos chineses nao entendem do mesmo modo que os do Oci
dente a pr6pria ideia de compreender ou de conhecer, nao se pro
poem a genese intelectual do objeto, nao procuram apreende-lo, mas
apenas evoca-Io em sua perfeiC;ao primordial; e e par isso que su
gerem, e por isso que e imposslvel distinguir neles 0 comentario
eo comentado, 0 envolvente e 0 envolvido, 0 significante e 0 signi
ficado; e por isso que, neles, 0 conceito e tanto alusao ao aforismo
quanto 0 aforismo alusao ao conceito.

Se isso e verdade, como descobrir urn perfIl, urn devir, uma
hist6ria nessa ontologia e nesse tempo inarticulados? Como deli
mitar a contribuic;ao de cada m6sofo, quando gravitam todos em
torno do mesmo mundo imemorial que nao procuram pensar, mas
somente tornar presente? A relac;ao do fU6sofo chines com 0 mun
do e uma fascinac;ao e nao se pode entrar nela pela metade: au nos
iniciamos - por intermedio da hist6ria, dos costumes, da civiliza
c;ao - e a filosofia chinesa torna-se enta~ uma das superestrutu
ras, sem verdade interna, desse prodlgio hist6rico; ou devemos re
nunciar a compreender. Como tudo quanto 0 homem fabrica ou
institui, a india e a China tern urn imenso interesse. Porem, como
todas as instituic;oes, estas esperam de nos ° discernimento de seu
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sentldo verdadeiro; DaD 0 concedem a nos inteiramente. A China
e a India nao estao em plena posse do que dizem. Falta-Ihes, para
ter fUosofias, procurar apreender-se a si mesmas e a tudo 0 mais ...

Estas observaf:toes, hoje banais, nao dirimem cantudo a ques
tao. Vern-nos de Hegel. Foi ele quem inventou "ultrapassar" 0

Oriente I lcompreendendo-o' , ; [oi ele quem apos ao Oriente a ideia
ocidental da verdade, aquela do conceito como reconquista total
do mundo em sua variedade, e definiu 0 Oriente como urn fracas
so no mesmo empreentHmento. Vale a pena lembrar os termos da con
dena~ao antes de decidir se podemos adota-Ia.

o pensamento do Oriente e efetivamente filasafia para He
gel, no sentido em que nele 0 espfrito aprende a libertar-se da apa
rencia e da vaidade. Mas, .como muitas outras esquisitices do mundo
humano, COmo as Pid.mides, ele SOmente e filosofia em si, ou seja,
nele 0 filosofo Ie 0 prenuncio do espfrito, que nao esta af em seu
estado de consciencia ou de pureza. Pois 0 espfrito ainda nao e es
pfrito enquanto esta separado, colocado acima das aparencias: es
se pensamento abstrato tempor contrapartida 0 pululamento das
aparencias nao-dominadas. De urn lade, pois, temos uma intui~ao
"que nada ve", urn pensamento "que nada pensa", 0 Uno incor
poral, a substancia eterna, calma, imensa, urn recolhimento incom
paravel, 0 nOme mfstico de Deus, a silaba om, indefmidamente mur
murada - isto e, 0 inconsciente e 0 vazio. E, do outro lado, uma
massa de detalhes absurdos, de cerimBnias extravagantes, de in
ventarios infinitos, de enumera~oes desmedidas, uma tecnica as
tuciosa do corpo, da respira~ao e dos sentidos da qual se espera
tudo, a adivinha~ao dos pensamentos do outro, a for~a do elefan
te, a coragem do leaD e a velocidade do vento. Encontramos nos
faquires - Como nos cinicos da Grecia enos frades mendicantes
do cristianismo - uma "profunda abstra~aodas rela~oes exterio
res", mas ela mesma provocante, vistosa, pitoresca. Em parte al
guma ha media~ao, OU passagem do interior para 0 exte'rior e volta
para si do exterior. A india ignora "a irradia~aoda no~ao no fini
to", sendo por isso que esse pressentimento do espfrito termina em
"puerilidade"5.

5. HEGEL, Histdria da Filosojia.

Quanto it China, ela tern uma historiaj distingue a barbarie
da cultura e progride deliberadamente de uma para a Dutra, mas
e "uma cultura que se estabiliza no interior de seu p~incipio" e
nao se desenvolve mais alem. Num nive1 diferente do da India, man
tern 0 diaIogo imediato e paralisante entre 0 interior e 0 exterior,
entre 0 universal e uma sabedoria prosaica, e vemo-la procurar 0

segredo do mundo numa escama de tartaruga, praticar urn direito
fonnalista e sem cntica moral. "Nunca ocorrera ao espfrito de urn
europeu colocar tao perto da abstra~ao as coisas sensfveis. "6. a
pensamento passa sem proveito cia abstra~ao para 0 sensivel, e en
quanta isso nao evolui, nao amadurece.

Nem sequer digamos, acrescenta Hegel, que 0 pensamento
oriental e religiao; e tao alheio a religiao em nosso sentido quanto
a filosofia, e pelas mesmas razoes. A re1igiao do Ocidente supoe
"0 principio da liberdade e da individualidade"; passou pela ex
periencia da "subjetividade reflexiva", do espirito para 0 trabalho
sobre 0 mundo. a Ocidente aprendeu que e0 mesmo para 0 espf
rito apreender-se e sair de si, fazer-se e negar-se. a pensamento
oriental nem sequer entreve essa nega~ao que realiza; esta fora do
alcance das nossas categorias, nem teismo, nem atefsmo, nem reli
giao, nem filosofia. Brama, Vishnu, Xiva nao sao indivfduos, nem
o codigo e 0 emblema de situa~oeshumanas fundamentais, e 0 que
a india conta sobre eles nao tern a potencia de significa~ao inesgo
tavel dos mitos gregos ou das parabolas cristas. Sao quase entida
des ou filosofemas, e os chineses se gabam de ter a civiliza~ao me
nos religiosa e mais filosofica de todas. Na verdade, ela nao e mais
filosofica do que religiosa, por nao conhecer 0 trabalho do espirito
no contato do mundo imediato. 0 pensamento do Oriente epor
tanto original: entrega-se a nos apenas se esquecermos as formas
tenninais de nossa cultura. Mas temos meios de compreende-Io em
nosso passado individual au coletivo; e1e reside na regiao indecisa
onde ainda nao ha re1igiao e ainda nao ha filosofia; e a impasse do
espfrito imediato que soubemos evitar. Eassim que Hegel ultra
p~ssa-o incorporando-o, ·como pensamento aberrante ou atfpico,
no verdadeiro devir do espfrito.

6. Ibid.
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Essas idcHas de Hegel estao em tada parte: quando definimos

o Ocidente pela i~venc;aocia ciencia OU pela do capitalismo, esem
pre nele que nos mspiramos; pais 0 capitalismo e a ciencia s6 po
clem definir lima civilizac;ao quando sao compreendidos como "as
cese no mundo" au "trabalha do negativo", e a cenSura que se
faz ao Oriente e sernpre te-Ios ignorado.

Assim 0 problema esta clanssimo: Hegel e seus seguidores naD
reconh~cem ao pensamento oriental a dignidade filos6fica senao
tratando~ocomo lima remota aproxim~aodo conceito. Nessa ideia
do saber etao exigente que coloca qualquer Dutro tipo de pensa
mento na alternativa de submeter-se Como primeiro esboc;o do con
ccito, au desqualificar-se COmo irracional. Ora, a questao esta em
saber se podemos, Como Hegel, pretender esse saber absoluto es
se:, universal concreto cujo caminho 0 Oriente fechou para si~ Se
nao 0 possufmos efetivamente, e toda a nossa avaliac;:ao das outras
culturas que e preciso rever.

. Mesmo no tim de sua carreira, justamente quando expoe a
cnse do saber ocidental, Husserl escreve que "a China... a india...
sao especimes empfricos ou antropoI6gicos"7. Parece, pois, conti
nuar 0 caminho de Hegel. Porem, se mantem a filosotia ocidental
em seu priviIegio, nao eem virtude de urn direito que esta teria,
e como se possufsse numa evidenc~aabsoluta os prindpios de qual
quer cultura possfvel - e em nome de urn fato, e para assinalar
lhe uma tarefa. Husserl admitiu que todo pensamento faz parte de
urn conjunto hist6rico au de urn "mundo vivido"; em prindpio,
P?rt:mto, todos eles sao "especimes antropoI6gicos", e nenhum tern
~lreltos particulares. Admite tambem que as culturas ditas primi
Uvas desempenham importante papel na explorac;:ao do "mundo
vivido", ,oferecendo-nos variac;:oes desse mundo sem as quais per
~anecenamo.senleados em nossos preconceitos e nem sequ~r ve
namos 0 senudo da nossa pr6pria vida. Mas nao deixa de ser ver
dade 0 fato de que justamente a Ocidente inventou uma ideia da
verdade que 0 obriga e 0 autoriza a compreender as outras cultu-

7... Die Krisis tier euTopiiischen Wissenscho.ften und die transzendentale Phiinommologie.
TradUl;:ao francesa, Les etudes philosophUjues, abril-junho de 1949, p. 140.

ras, e portanto a recupera.-Ias como momentos de uma verdade to
tal. De fato, houve essa miraculosa reviravolta de uma formac;;ao
hist6ri_ca sobre si mesma, pela qual 0 pensamento ocidental emer
giu de sua particularidade e de sua "localidade". Presunc;;ao, in
tenc;ao que ainda esperam a sua realizac;;ao. Se 0 pensamento oci·
dental e 0 que pretende ser I e preciso que 0 prove compreendendo
todos os "mundos vividos", que ateste realmente a sua significa
c;:ao unica mais alem dos "especimes antropoI6gicos". A ideia da
mosofia como "ciencia rigorosa" - ou como saber absoluto - rea
parece entao aqui, mas doravante com urn ponto de interrogac;;ao.
Husserl dizia em seus ultimos anos: ItA filosotia como ciencia ri
garosa, 0 sonho esta realmente acabado.' '8 0 til6sofo ja n~o po
de, em consciencia, prevalecer-se de urn pensamento absolutamente
radical, nem se arrogar a posse intelectual do mundo e 0 rigor do
conceito. 0 controle de si e de todas as coisas continua a ser sua
tarefa, mas nunca a acaba completamente, pois doravante deve
prossegui-Ia atraves do campo dos fenomenos cujo domfnio nao lhe
e assegurado antecipadamente por nenhum a pn'on' formal.

HusserI 0 compreendera: 0 nosso problema filos6tico e abrir
o conceito sem 0 destruir.

Ha algo de insubstitufvel no pensamento ocidental: 0 esforc;;o
de conceber, 0 rigor do conceito permanecem exemplares, mesmo
que nunca esgotem 0 que existe. Uma cultura e julgada pelo grau
de sua transparencia, peia consciencia que tern de si mesma e das
outras. Nesse aspecto, 0 Ocidente (em sentido lato) continua siste
ma de referencia: foi ele que inventou os meios te6ricos e praticos
de uma tomada de consciencia, que abriu 0 caminho da verdade.

Mas essa posse de si mesmo e do verdadeiro, que s6 0 Oci
dente tomou por tema, apresenta-se contudo aos sonhos das ou
tras culturas, e, mesmo no Ocidente, nao esta consumada. Isso que
aprendemos sobre as relac;;oes hist6ricas entre a Grecia e 0 Orien
te, e, inversamente, tudo 0 que descobrimos de "ocidental" no pen
samento oriental (uma sofistica, urn ceticismo, elementos de diale
tica, de 16gica), nos profbe de trac;ar uma fronteira geografica entre

8. "Die Philosophie als strenge Wissenschaft, - tier Traum ist ausgetriiumt." Hus
serliana, tomo VI, p. 508.
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a filosofia e a nao-filosofia. A mosofia pura ou absoluta, em cujo
nome Hegel exclui 0 Oriente, exclui tambem boa parte do passado
ocidental. Talvez ate, aplicarlo rigorosarnente, 0 criteria 56 pou
passe Hegel.

E sobretudo, como dizia Husserl, ja que 0 Ocidente tern de
justificar seu valor de "enteIequia hist6rica" mediante novas cria
~5es, ja que tambem elc e uma cria~ao historica, mas prometida
a pesada tarefa de compreender as outras, seu proprio destino e
reexaminar ate. sua ideia cia verrlade e do conceito, e todas as insti
tuil';oes - ciencias, capitalismo e, por que naa, complexo de Edipo
- que, direta ou indiretamente, sao aparentadas a sua masafia.
Nao necessariamente para destruf-las, mas para enfrentar a crise
que atravessam, para reencontrar a origem de que derivarn e aqual
deveram sua longa prosperidade. Nessa perspectiva, as civilizac;.oes
que nao possuem nosso equipamento filosofico ou economico reas
sumem urn valor de ensino. Nao se trata de ir buscar a verdade
ou a salvac;.ao naquilo que esta aquem da ciencia ou da consciencia
filosofica, nem de transportar inalterados para a nossa fJ.losofia frag
mentos de mitologia; porem, diante dessas variantes de humani
dade de que estamos tao longe, de adquirir 0 sentido dos proble
mas teoricos e praticos com que se confrontam as nossas institui
c;.oes, de redescobrir 0 campo de existencia onde nasceram e que
seu lange sucesso nos fez esquecer. A "puerilidade" do Oriente
tern algo para nos ensinar, ainda que fosse-a estreiteza de nossas
ideias adultas. Entre 0 Oriente e 0 Ocidente, como entre a crianc;.a
e 0 adulto, a relac;.ao nao e a da ignorancia com 0 saber, da nao
filosofia com a fllosofia; ela e muito mais sutil, admite, da parte
do Oriente, todas as antecipac;.oes, todas as "prematurac;.oes". A
unidade do espirito humano nao se realizanl por adesao simples
e subordinac;.ao cia "nao-mosofia" a fJ.losofia verdadeira. RIa ja existe
nas relac;.oes Iaterais de cada cwtura com as outras, nos ecos que
uma desperta na outra.

Cumpriria aplicar ao problema da universalidade filosofica 0

que nos contam os viajantes de suas relac;.oes com as civilizac;.oes
estrangeiras. As fotografias da China dao-nos a impressao de urn
universo impenetravel, se nos detivermos no pitoresco - isto e,
justarnente em nossa visao, em nossa ideia da China. Se, em contra
partida, uma fotografia tenta simplesmente apreender os chineses
vivendo em conjunto, paradoxalmente eles comec;.am a viver para

nos, e os compreendemos. Se pudessemos apreender em seu movi
mento hist6rico e humano as doutrinas que parecem rebeldes ao
conceito, mesmo nelas encontrarlarnos uma variante das relac;.5es
do homem com 0 ser que nos eselareceria sobre nos mesmos, e co
mo que uma universalidade obHqua. As fJ.losofias da India e da Chi
na procuraram, mais do que dominar a existencia, ser 0 eco ou
o ressoador de nossa relac;.ao com 0 ser. A filosofia ocidental pade
aprender com elas a reencontrar a relac;.ao com 0 ser, a opc;.ao ini
cial de que nasceu, a medir as possibilidades para as quais nos fe
charnos tomando-nos nocidentais" e, talvez, reabri-Ias.

Epor isso que devemos fazer 0 Oriente comparecer ao museu
das filosofias celebres, e, nao podendo dar-Ihe todo 0 espac;.o que
urn estudo detalhado exigiria, preferimos as generalidades algumas
amostras uro tanto precisas, nas quais 0 leitor discernira talvez a
secreta, a surda contribuic;.ao do Oriente a filosofia.

III. Cristianismo e filosofia

A confrontac;.ao com 0 cristianismo euma das provas em que
a fJ.losofia melhor revela a sua essencia. Nao que haja, de urn lado,
o cristianismo unanime e, do outro, a filosofia unaniroe. Pelo con
trario, 0 que mais impressionou na famosa discussao travada so~

bre esse teroa hi vinte e cinco anos9 foi que se adivinhava atras
do debate sobre a noc;.ao de filosofia crista ou sobre a existencia de
filosofias cristas urn outro debate mais profundo sobre a natureza
da filosofia, e nesse ponto nero todos os cristaos estavam do mes
rno lado, nem os nao-cristaos.

E. Gilson e J. Maritain diziam que a filosofia nao ecrista em"
sua essencia, que 0 e somente em seu estado, pela mistura num mes
rno tempo e finalmente num mesmo homem do pensamento e da
vida religiosa, e, nesse sentido, nao estavam tao longe de E. Bre
hier, que separava a filosofia como sistema rigoroso de noc;.5es e
o cristianismo como revelac;.ao de uma historia sobrenatural do ho
mem, e coneluia, de sua parte, que nenhuma filosofia enquanto

9. "La notion de philosophie chretienne." Bulletin de fa Societe Franraise de Phi
losophie. Sessao de 21 de man;o de 1931.
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fLlosofla pade ser crista. Em contrapartida, quando L. Brunschvicg,
pensando em Pascal e em Malebranche, reservava a possibilidade
de uma filosofia que constatasse a discordancia entre a existencia
e a ideia, e assim sua propria insuficiencia, e por issa introduzis.se
ao cristianismo como interpretac;ao do homem e do mundo eXlS
tentes, ele DaD estava tao longe de M. Blondel, para quem a filoso
fia era 0 pensamento apercebendo-se de que DaD pode "conduir" ,
ohservando e tateando em nos e fora de nos uma realidacle cuja
fonte DaD ea consciencia masefica. Passado urn certo ponto de ma
turidade, de experiencia e de critica, 0 que separa ou reune as ho
mens naD etanto as terrnos ou a formula final de suas convicc;oes,
mas antes, cristaos ou nao, a maneira pela qual tratam sua propria
dualidade e organizam em si mesmos as reIal):oes entre 0 nocional
e 0 real.

A verdadeira questao, que esta no fundo do debate sobre a
filosofia crista, e aquela da relal):ao entre a essencia e a existencia.
Admitiremos uma essencia da filosofia, urn saber filosofico puro,
que no homem esta comprometido com a vida (aqui a vida religio
sa), mas permanece contudo 0 que e, estrita e diretamente comu
nicavel, verbo eterno que ilumina todos os homens que vern a este
mundo, ou entao diremos, pelo contra.rio, que a filosofia eradical
justamente porque aprofunda, sob 0 que parece ser imediatamen
te comunicavel, sob os pensamentos disponiveis e 0 conhecimento
por ideias, e revela entre os homens, assim como entre os homens
eo mundo, urn vinculo que e anterior aidealidade, e que a funda?

Verificar-se.,ia, seguindo minuciosamente a discussao de 1931,
que essa questao rege a da filosofia crista. V ns, tendo colocado,
na ordem dos prindpios, das nOl):oes e do possivel, a autonomia
da mosofia e ada religiao, admitem, quando se voltam para os fa
tos ou para a hist6ria, uma contribuil):ao religiosa em filosofia, seja
a ideia de cria.;ao, seja a de subjetividade infinita, seja a de desen
volvimento e de historia. Ha portanto, apesar das essencias, troca
entre a religiao e a razao, 0 que deixa a questao totalmente abe,r.ta ,
ja que afinal, se 0 que pertence a fe pode fazer pensar (a menos
que a fe seja aqui apenas a ocasiao de uma tomada de conscieneia
possivel sem ela), cumpre confessar que a fe desvela certos lados
do ser, que 0 pensamento, que os ignora, nao "conc1ui", e que
as "coisas nao-vistas" da fe e as evidencias da razao nao se dei
xam delimitar como dois dominios. Se, pelo contrario, com E. Bre-

hier, formos direto ahist6ria para mostrar que nao houve fIlosofia
que fosse crista, nao chegaremos a essa conclusao senao rejeitando
como alheias amosofia as no.;oes de origem crista que sao empeci
lho, ou procurando a qualquer pre.;o seus antecedentes fora do cris
tianismo, 0 que prova suficientemente que nos referimos aqui a uma
hist6ria preparada e fragmentada em pIanos, segundo a ideia da
imanencia filos6fica. Assim, ou coloca-se uma questao de fato 
mas, no terreno da historia "pura", a filosofia crista so pode ser
afinnada ou negada de uma maneira inteiramente nominal, e 0

pretenso juizo de fato apenas sera categ6rico se envolver uma con
cep.;ao da fIlosofia -, ou entao se coloca ahertamente a questao
em termos de essencias, e entao tudo devera ser recome.;ado quan
do se passar dai para a ordem dos mistos e das filosofias existentes.
Nos dois casos, nao atingimos 0 problema, que s6 existe para urn
pensamento hist6rico-sistematico, capaz de aprofundar sob as es
sencias, de fazer 0 vaivem entre elas e os fatos, de contestar as es
sencias pelos fatos e os "fatos" pelas essencias, e, em particular,
de questionar a sua propria imanencia.

Para esse pensamento "aberto", num certo sentido, mal a
questao e colocada, ela e resolvida. Vma vez que ele DaO cODsidera
as suas "essencias" exatamente como a medida de todas as coisas,
uma vez que nao ere tanto em esseneias quanto em nos de signifi
cac;5es que serao desfeitos e refeitos de outra maneira numa nova
rede do saber e da experiencia, e apenas subsistirao como seu pas
sado, nao se ve em nome de que esse pensamento de bases insta
veis recusaria 0 nome de ftlosofia a modos de expressao indiretos
au imaginativos, e 0 reservaria as doutrinas do Verbo intemporal
e imanente, elas mesmas postas acima de qualquer historia. Logo,
sem duvida alguma existe uma filosofia crista, como existe uma fi
losofia romantica au uma filosofia francesa,' e incomparavelmente
mais extensa, ja que contem, alem destas duas, tudo quanto se pen
sou no Ocidente desde ha vinte seculos. Como furtar ao cristianis
mo, para atribui-Ias a uma razao "universal" e sem terra natal,
ideias tais como as de historia, de subjetividade, de encarna.;ao,
de finitude positiva? ..

a que nao fica decidido com isso - e cria 0 verdadeiro pro
blema da filosofia crista - e a rela.;ao desse cristianismo institui
do, horizonte mental oumatriz de cultura, com 0 cristianismo efe
tivamente vivido e praticado numa fe positiva. Emuito diferente
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encontrar urn sentido e urn mento historico imenso para 0 cristia
nismo e assumi-lo em carMer pessoal. Dizer siro ao cristianismo
como fato de cultura ou de civiliza~aoedizer siro a Santo Tomas,
mas tamhem a Santo Agostinho, e a Occam, e a Nicolau de eusa,
e a Pascal e a Malebranche, e esse assentimento DaD nos custa urn
milesimo cia dificuldade que carla urn deles teve de enfrentar'para
ser impecavelmente ele mesrno. As lutas que travaram, por vezes
na solima e ate na marte, a consciencia filos6fica as transmuda no
universo benevolente cia cultura. Mas justamente porque os com
preende a todos, 0 fil6sofo ou 0 historiador DaD e urn ?eles: 0 hi~

toriador alias concede a mesma atenc;ao e os mesmos mfimtos CUl

clados a urn caco de cera.mica, a devaneios informes, a rituais ab
surdos. Para de trata-se apenas de saber de que 0 mundo e feito
e de que 0 hornern ecapaz, nao de se deixar queimar por tal pro
pos~ao ou degolar par tal verdade. a cristianismo de. q~e erep~e

ta a nossa filosofia e, para a fil6sofo, 0 emblema mats ImpresslO
nante da supera~ao desi -mesmo por si mesmo. Para .si m~sm~ 0

cristianismo nao e urn simbolo, e a verdade. Num sentldo, e malOr
a tensao (porque emenor a distancia) entre a mosofo quecompreen
de tudo a titulo de interroga~aohum~na, e a pratica estreita e pro
funda da propria religiaoque ele "compreende", do que entre urn
racionalismo que pretendia explicar a mundo e uma fe que a seus
olhos nao passava de contra-senso.

Ha portanto novo confUto entre filosofia e cristianismo, mas
e urn confUto que reencontramos no interior do mundo cristao e
de cada cristao como confUto entre 0 cristianismo "compreendi
do" e 0 cristianismo vivido, entre 0 universal e a op~ao. No inte
rior da filosofia tambem, quando ela trope~a no maniquelsmo do
engajamento. A relac;ao complexa entre ~ ~los.ofia e 0 cristianismo
s6 ficarla clara se companissemos urn cnstlamsmo e uma filosofia
interiormente atribulados pela mesma contradic;ao.., . " ..A "paz tomista" e a "paz carteslana ',a coexlstencla !nocen-
te da filosofia com 0 cristianismo considerados como duas ordens
positivas OU duas verdades, mascaram-nos ainda 0 c~nflito secreto
de cada qual consigo mesmo e com 0 outro e as relac;oes tormento
sas dai resultantes.

Se a filosofia e uma atividade que se basta a si mesma, que
comec;a e se conclui com a apreensao do conceito, e a fe urn assen
timento as coisas nao-vistas e dadas a crer pelos textos revelados,

a diferent;a entre elas e demasiado profunda para que possa mes
rno haver conflito. Haved. conflito quando a adequat;ao racional
se apresentar COmo exaustiva. Mas se entretanto a filosofia reco
nhecer, ~ais alern dos posslveis de que ejuiz, uma ordem do mundo
atual cUJo detalhe prende-se aexperiencia, e se tomarmos 0 dado
revelado par uma experiencia sobrenatural, nao hayed. rivalidade
~ntr~ a fe e a razao. a segredo de seu acordo esta no pensamento
mfimto, a mesmo quando concebe os possfveis e quando cria 0 mun
do atual ..Nao .temos acesso a tudo quanto e pensado por esse pen
s~ento lTIfimt~, e seus decretos s6 nos sao conhecidos por seus
efeltos. Logo, nao temos condic;6es de compreender a unidade da
razao e da fe. a certo e que ela se faz em Deus. A razao e a fe
estao assirn nurn estado de equilibria indiferente. Causou espanto
algumas vezes ver Descartes, depois de ter definido tao escrupulo
samente a luz natural, aceitar sem dificuldade uma outra luz, como
se, havendo duas, pelo menos urna delas nao se tornasse relativa
obscuridade. Mas a dificuldade nao e maior - e nao e resolvida
de outra maneira - do que a de admitir a distinc;ao que 0 entendi
rnen~o faz entre~ a alma e ? corpo, e, por outro lado, a uniao subs
tanClal deles: ha 0 entendlmento, e suas distin~6essoberanas e ha:
o ~ornem existente, 0 entendimento secundado pela imagin;c;ao e
umdo a urn corpo, que conhecemos pelo usa da vida porque SOmas
este hornern, e as duas ordens sao uma s6 porque 0 mesmo Deus
e ga~antia das essencias e fundamento da nossa existencia. Nossa
dualldade se.reflete e se supera nele como aquela de seu entendi
me~to ~ de sua vontade. Nao nos cabe compreender como. A trans
parencla absoluta de ?eus da:nos a certeza do fato, e podemos,
devernos, quanto a nos, respe1tar a diferenc;a das ordens e viver
em paz nos dois pIanos.

. Pon~m esse acordo einstavel. Se realmente 0 homem esta in
sendo nas duas ordens, a conexao delas faz-se nele tambem, e ele
deve saber algo sobre ela. Suas relac;6es filos6ficas com Deus e suas
relac;6es reli.gi~sas .deve~ ser do mesmo tipo. Epreciso que a filo
sofia e a rehglao slmbohzem. Tal e, a nosso ver, 0 significado da
f~osofiade.~ale~~anche.a hornem nao pode ser de urn lado "au
tomato esplntual ,de outro 0 sujeito religioso que recebe a luz so
brenatural. Em seu entendimento, reencontram-se as estruturas e
as descontinuidades da vida religiosa. a entendimento e na or
op-m natural, uma especie de contemplac;ao, e visao em De~s. Mes-
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rno na ordem do saber, DaD somas a nossa propria luz, nem a fC?nte
das nossas ideias. Somas a nossa alma, mas DaD temos a ideia de-.
la; tcmos com eia apenas 0 cDntata obscuro do sentimento. Tuda
quanta pade haver de luz e de ser intencional em n6s provem de
nossa participa!;ao em Deus; DaD temos 0 peder de cooceher, tada
a nossa iniciativa no conhecimento e dirigir - e 0 que se chama
"atenc;ao" - uma "orac;ao natural" ao Verbo, que somente se
obrigou a Qllvi-la sempre. ~ que enOSSQ eessa invocac;a~e a expe
riencia passiva dos aconteclmentos cognoscentes que cial resultam

" -"" I' I"_ nos termcs de Malebranche, a percepc;ao ,0 sen Imen 0 .
Nossa tambem eessa pressao atual e mais viva da extensao inteli
give! sabre a nossa alma, que faz com ':lue acredite;no.s v~r 0 m~n

do: de fato, nao vemos 0 mundo em 51, essa aparenCla e nossa Ig
norancia de nos mesmos, da nossa alma, da genese de suas moda
lidades, e tudo quanto ha de verdadeiro na experiencia que .temos
do mundo e a certeza de prindpio de urn mundo atual e eXIstente
para alem do que vemos, dependenteme~tedo ~ual :>eus .nos faz
ver aquilo que vemos. A menor percep~ao sensivel e, pOlS, uma
"revela~ao natural". 0 conhecimento natural e partilhado entre
a ideia e a percep~ao, como a vida religiosa; entre a luz da vida mIs
tica e 0 claro-escuro dos textos revelados. E somente porque tal co
nhecimento obedece a leis, e porque Deus, em outros termos, nao
intervem nele senao mediante vontades gerais, que podemos dizer
que e natural. Porem 0 criterio nao e absoluto. Se 0 ~o~hecimento

natural etecido de rela~5es religiosas, 0 sobrenaturalimita em con
trapartida a natureza. EpossIve! esbo~ar uma especi~ de dinamica
da Gr~a, entrever leis, uma Ordem segundo as q~aIs 0 Verbo en
camado exerce 0 mais das vezes a sua media~ao. A clivagem lon
gitudinal da filosofia, domInio do ente?di.mento ~uro, e do mundo
criado e existente, Malebranche subStttui uma clivagem transve~

sal e distribui entre a razao e a religiao as mesmas estruturas tIpI
ca; da luz e do sentimento, do ideal e do real. Os conceitos da filo
sofia natural invadem a teologia, os conceitos religiosos invadem
a filosofia natural. Nao nos restringimos a evocar 0 infinito, incom
preensIvel para nos, no qual se uni~cariam ordens para_nos distin
tas. As articul~5es da natureza Subsistem apenas pela a~ao de Deus;
quase todas as interven~oes da Gra~a sujeitam-se a regras. Deus
enquanto causa e necessario para cada ideia que pensamos, e Deus
enquanto luz manifesta em quase todas as suas vontades. Nunca

s~ ~~te;e tao pr6ximo do programa agostiniano: "A verdadeira re
hgIao e a verdadeira filosofia, e, por sua vez, a verdadeira filosofia
e a verdadeira religiao."

Assim Malebranche procura pensar a rela~ao entre a religiao
e.a filosofia, em vez de aceita-Ia Como urn fato de que nada ha a
dizer. Mas pode a identidade ser a formula dessa rela~ao? Consi
~eradas c?ntra~it6rias, razao e fe coexistem sem dificuldade. As
s~m t.ambem, e mversamente, tao logo as identificamos, entram em
nvahdade. Entre a revela~ao e a ora~ao naturais, que pertencem
a todos, e.a revela~ao e a cira~ao sobrenatural que inicialmente so
foram ensmadas a alguns, entre 0 Verbo etemo e 0 Verbo encar
nado, entre 0 Deus que vemos assim que abrimos os olhos e 0 Deus
d?s Sacramentos e da Igreja, que epreciso ganhar e merecer pela
VIda sobrenatural, entre 0 Arquiteto que adivinhamos em suas obras
e 0 De~s de arnor que 56 e alcan~ado na cegueira do sacrifi'cio a
c~mumda~e das categorias acentua a discordancia. Eessa mes~a
discordancia que sera precise tomar por tema se quisermos fazer
uma filo~ofia cris~a; e ~ela que sera preciso procurar a articula~ao
entre ~a fe e a. raz~o. ~ISSO nos afast.arfamos de Malebranche, mas
tambem nos I?Spiranarnos. n~le: po~s se ele transrnite areligiao al
go da luz racIOnal, e no hmIte as Identifica num unico universo
de pens~ento, se estende areligiao a positividade do entendimen~
to, .anunc~a tambem a invasao das inversoes religiosas no nosso ser
racIOnal; mtroduz nele 0 pensarnento paradoxal de uma loucura
que e sabedoria, de urn escandalo que e paz de uma da'd", h ,Ivaquee gao o.

Qual seri~ e~:ao a rela~ao entre filosofia e religiao? Maurice
Blondel escreVIa: A filosofia escava nela e diante dela urn vazio
pr~parado nao 56 para a,s sq;as descobertas posteriores e em seu pro
pno terre_no~ rna~ tambern. para luzes e contribui~oes das quais ela
me~m~ nao e e nao pode VIr a ser a origem real. " A filosofia revela
carenClas, urn ser descentrado, a expectativa de uma supera~ao'

~repara, s~m delas necessitar e.s~m as pressupor, op~oes positivas~
E 0 ~egatIvo de urn certo pOSItIVO, nao urn vazio qualquer mas
p~ecisamente ~ carencia daquilo que a fe proporcionara, e ~ao fe
disfar~ada, e Sim a premissa universalmente constatavel de uma
fe que permanece livre. Nao Se passa de uma para a outra nem
por ~rolongamentonem por simples adjun~ao, e sim por uma in
versao que a filosofia motiva sem a realizar.
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Estara resolvido 0 problema? Ou, antes, naD renascer~na su
tura cia masafia negativa e cia fe positiva? Se, CO~O p~etendla Blo~
del, a filasafia euniversal e autonoma, COID_O delxan.a a uma decI
sao absoluta a responsabilidade das conclusoes? .Aquila que esbol,;a
em pontilhado, em termos nocionais, na paz.Ul;lversal, apenas,ad
quire plena sentido no irreparavel e na parclahdade de uma vIda.
Mas como ela DaD haveria de querer ser testernunha dessa. passa-

>Como permaneceria no negativo e abandonana 0 po-gem mesma. -- - . 1
sitivo a uma instancia absolutamente diferente? Cum~re que e a
mesma reconhet;a no esp~o cheio 0 que desenhava ~t~clpadamente
em concavo e na pra.tica aD menos alga do que £01 VIsta pela teo
'a A rela....io cia filosofia com 0 cristianismo nao pode ser a rela-n. y . - ~

~ao simples da nega~ao com a posi~ao, da mter~og..a~ao com ~ .-
ma~ao: a interroga~ao fllosofica comporta por Sl_SO su~s. op~oes VI-

, rto sentido mantem-se na afirma~ao rehglOsa. 0 ne-talS e, numce, .'
gativo tern seu positivo, 0 positivo seu ne~~tlV?, e Ju~tamente por
que cada urn tern em si mesmo seu contrano e que sao capaze.s ~e
passar urn para 0 outro e desempenham .perpetuamente na hlStO
ria 0 papel de irmaos inimigos. Sera aSSlm para sempre? Entre .0

fllosofo e 0 cristao (quer se trate de dois homens, q~er desses d01S
homens que cada cristao sente em si) havera urn dla uma v~r?a
deira troca? Isso s6 seria possivel, em no~so e.nte~der, se 0 cr~st~o,
ressalvando-se as fontes ultimas de sua msplrac;ao,. da! q~als e 0

'!inico juiz, aceitasse sem restri~ao a tar~~ de..~ed~a~ao a qual ~
filosofia nao pode renunciar sem se supnmlr..E Ob~l? que e~tas h
nhas sao responsabilidade exclusiva de se~ .slgnatano, e nao dos
colaboradores cristaos que tiveram a amablhdade de dar-Ihe 0 seu
concurso. Seria mal reconhedHa criar 0 me~or equ~voco entre 0

sentimento deles e 0 do autor. Assim, estas bnhas nac: devem ser
consideradas uma introdu~ao ao pensamento deles. Sa~ antes re
flexoes e questoes que inserimos, para lhas submeter, a margem

de seus textos. ,,' d-
Estes pr6prios textos, e nisso decerto sere~o_s unanlmes;" ao-

nos urn viva ideia da diversidade das buscas cn~tas. Lembram que
o cristianismo alimentou mais de uma fllosofia, md~p:n~en~emente
do eventual privilegio de uma delas, que ele por prmclplO nao c?m
porta expressao fllos6fica unica e exaustiva, e q~e ~esse se~tld?,
sejam quais forem as suas aquisi~oes, a fllosofia cnsta nunca e cozsa

leita,

IV. 0 grande racionalismo

Cumpriria chamar de "pequeno racionalismo" aquele que se
professava ou se discutia em 1900, e que era a explica~ao do Ser
pda ciencia. Supunha uma imensa Ciencia ja feita nas coisas, a
qual a cieneia efetiva alcan~aria no dia de sua perfei~ao, e que na
da rnais nos deixaria parayerguntar, pois toda pergunta judiciosa
ja recebera sua resposta. E-nos muito dificil reviver esse estado do
pensamento, entretanto tao pr6ximo. Mas e urn fato que se sonhou
com urn momento em que 0 espirito, tendo encerrado numa rede
de relacoes "a totalidarle do real" , e como que em estado de reple
~ao, ficaria dal em diante em repouso, ou ja nao teria senao de ti
rar as conseqiiencias de urn saber definitivo, e de enfrentar, me
diante alguma aplicacao dos mesmos prindpios, os derradeiros 50
bressaltos do imprevisivel.

Tal "racionalismo·ll nOs parece repleto de mitos: mito das le£s
da natureza situadas vagamente a meio caminho das normas e dos
fatos, e segundo as quais, pensava-se, este mundo apesar de cego se
construiu; mito da explicafao c£entij£ca, como se 0 conhecimento das
rela~oes, mesmo estendido a todo 0 observave1, pudesse urn dia
transformar numa propo~ao identica e evidente a propria existencia
do mundo. A estes cumpriria acrescentar todos os mitos anexos que
proliferavam nos limites da cienda, por exemplo, em toma das no
coes de vida e de morte. Era 0 tempo em que se perguntava com
entusiasmo au com anglistia se a homem poderia criar a vida no
laboratoria, e em que as oradores racionalistas falavam de born gra~'

do do "nada", meio de vida diferente e mais calmo, que se gaba
vam de "atingir" , depais desta, como se atinge urn destino supra;'
sensivel.

Mas nao se pensava curvar-se a uma mitologia. Acreditava-se
falar em nome da razao. A razao se confundia com 0 conhecimento
das condicoes ou das causas: em tada a parte em que urn condido
namento era desvelado, pensava-se ter feito toda questao calar-se,
resolvido 0 problema da essencia com 0 da origem, recanduzido
o fato aobediencia de sua causa. A questao entre ciencia e metafi
sica estava somente em saber se 0 mundo e urn unico grande Pro
cesso submetido a urn unieo "axioma gerador", da qual bastaria,
no final dos tempos, repetir a mistica formula, ou se ha, por exem
plo, no ponto em que surge a vida, lacunas, deseontinuidades
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onde se pudesse alojar a patencia antagonista do ~spirito. Ca~a con
quista pu determinismo er~ uma ~:rr~t~~o sentIdo metafiSlCo, cu
ja vitoria exigia a "falencla da ClenCla .

Se tcmoS dificuldade de pensar esse racionalismo, eporque ele
era desfigurado, irreconhedvel, uma heranc;a, e porque, de. nossa
parte, estamos oCllpados com a tradic;~o que aos pouco~ 0 fOl cons
truindo. Era 0 fossil do grande racionahsmo, aquele do seculo XVII,
rico de uma ontologia viva, que ja definhara no seculo XVIIIlo,
e do qual DaD restavam, no racionalismo de 1900, senao algumas

farmas exteriores. .o seculo XVII e0 momento privilegiado em que 0 conhecI-
mento rla natureza e a metafisica julgaram encontrar urn f~nda
mento comuro. Criou a eiencia cia natureza e no entanto nao fez
do objeto de ciencia 0 canone da ontologia: Admite que uma ~19
sofia sobranceie a ciencia, sem ser uma nval para ela. 0 obJeto
de ciencia e urn aspecto ou urn grau do Ser; cab~-lhe 0 lugar que
ocupa, talvez ate seja por ele que aprendemos a c?nhecer 0 pod~r
da razao. Mas tal poder nao se esgota nele. De dlferentes manel
ras, Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche r~conhecem, sob
o encadeamento das relac;6es causais, urn outrO upo de ser, ~ue
lhe serve de base sem 0 romper. 0 Ser nao e inteiramente aba.tl?o
ou achatado no plano do Ser exterior. Hi tambem 0 s~r ?o sUJelto
ou da alma e 0 ser de suas ideias, e as relac;6es das ldelas entre
si, a relac;ao' interna de verdade, e este universo e tao ?rand~ como
o outro, ou melhor, envolve-o, uma vez que, por malS estn~o que
seja 0 vinculo dos fatos exteriores, nao existe urn que exphque a
razao Ultima do outro; eles partieipam juntos de urn "interior" q~e
a sua ligac;ao manifesta. Todos os problemas que uma on~ologIa
cientificista suprimini ao instalar-se sem critica no ser extenor co
mo meio universal sao, ao contra.no, incessantemente colo~c~dos pela
filosofia do seculo XVII. Como compreender que 0 esplnto opere
no corpo e 0 corpo no espirito, e mesmo 0 corpo no corpo,. ou 0

espirito noutro espirito ou em si mesmo, se afinal, por malsngoro-

10. 0 seculo XVIII e 0 maior exemplo de urn tempo que nao se expressa ~e~
em sua filosofia. Seus rneritos estao em outros pontos: em seu ardor, em sua palx,,:o
de viver, de saber e dejulgar, em seu "espi'rito". Como bern mostrou Hege~, ha,
por exemplo, urn segundo sentido de seu "rnaterialismo" que 0 converte numa epoca
do espi'rito humano, ernhora ele seja, ao pe da letr~, uma fraca filosofia.

sa que seja a conexao das coisas particulares em nos e fora de nos,
nenhuma delas nunca e em todos os aspectos a causa suficiente do
que dela sai? De onde provem a coesao do todo? Cada urn dos car
tesianos a concebe de modo inteiramente diferente. Mas, em to
dos, os seres e as relac;oes exteriores oferecem-se a uma investiga
c;ao de suas premissas profundas. A fJ.losofia nao e sufocada por elas,
nem obrigada, para conseguir urn lugar, a contestar-Ihes a solidez.

Essa extraordinaria harmonia entre 0 exterior e 0 interior so
e possivel pela mediac;ao de urn infinito positivo, ou infinitamente
infinito Ua que qualquer restric;ao a urn certo genero de infinidade
seria urn germe de negac;ao). Enele que se comunicam ou se unem
uma aoutra a existencia efetiva das coisas partes extra partes e a ex
tensao pensada por nos, que, pelo contra.rio, e continua e infinita.
Se ha, no centro e como que no nueleo do Ser, urn infinitamente
infinito, todo ser parcial direta ou indiretamente 0 pressup6e, e em
contrapartida esta real ou eminentemente contido nele. Todo tipo
de relac;5es que podemos ter com 0 Ser deve ser af simultaneamen
te fundado. Em primeiro lugar, nossa ideia da verdade, que justa
mente nos levou ao infinito e portanto nao pode ser questionada
por ele. Depois, todas as noc;oes vivas e confusas que os sentidos
nos dao das coisas existentes. Por mais diversos que possam ser es
ses dois generos de conhecimento, epreciso que tenham uma ori
gem unica, e que mesmo 0 mundo sensivel, descontinuo, parcial
e ~u~lado, seja final mente compreendido, a partir da nossa orga
mzac;ao corporal, como caso particular das relac;oes interiores de
que e feito 0 espac;o inteligiveL

A ideia do infinito positivo e portanto 0 segredo do grande ra
cionalismo, e este sO perdurara enquanto ela estiver em vigor. Des
cartes entrevira num lampejo a possibilidade de urn pensamento
negativo. Descrevera 0 espirito como urn ser que nao e nem uma
materia sutil, nem urn sopro, nem alguma coisa existente, e que per
manece ele proprio na ausencia de qualquer certeza positiva. Me
dira com 0 olhar esse poder de fazer e de nao fazer que, dizia ele,
nao comporta grau, sendo pois infinito tanto no homem quanta
em Deus, e infinito de negac;ao, ja que, numa liberdade que e tan
to fazer quan~o nao fazer, a posic;ao nunca podera ser senao nega
c;ao negada. E por isso que Descartes e mais moderno do que os
cartesianos, que antecipa as filosofias da subjetividade e do negati
vo. Mas, nele, isso e apenas urn comec;o, e ele supera a negatividade
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sem volta quando formula aflnal que a ideia do infinite precede
nele a do finito, e que todD pensamento negativQ euma sombra
nessa luz. Sejam quais forero as suas diferenc;as em Qutros pontos,
neste os cartesianos serao una-nimes. Malebranche dint. cern vezes
que 0 nada "nao tern propriedades" ou "nao evisfvel", e que as
siro DaD hi nada a dizer desse nada. Leibniz se perguntani por que
h:i "alguma caisa em vez de narla", por urn instante colocani 0

nada diantc do Ser, mas esse reellO aquem do Ser, essa evocac;ao
de urn nada passivel e, para ele, como que uma prova peIa absur
do; eapenas 0 fundo, 0 minima de sombra necessaria para ressal
tar a produc;ao soberana do Ser por si mesmo. Enfim, a determi
nac;ao que "e negac;ao" de Spinoza, compreendida mais tarde no
sentido de uma potencia determinante do negativo, nele nao pode
ser senao uma maneira de salientar'3. imanencia das coisas deter
minadas a substancia igual a si mesma e positiva.

]amais, desde entao, reencontraremos essa harmonia entre a
filosofia e a ciencia, esse desembarac;o em superar a cieneia sem
a destruir, em limitara metaffsiea sem a exc1uir. Mesmo alguns
de nossos eontemporaneos que se dizem e sao cartesianos dao ao
negativo uma funC;ao filos6fica totalmente diferente, sendo esta a
razao de nao conseguirem reeneontrar 0 equilibrio do seculo XVII.
Descartes dizia que Deus econcebido por n6s, nao compreendido,
e esse nao expressava uma privac;ao em nos e urn defeito. 0 earte
siano moderno l1 traduz: 0 infinito etanto ausencia quanto presenfa,
o que efazer 0 negativo entrar, e 0 homem como testemunha, na
definic;ao de Deus. Leon Brunschvicg admitia tudo de Spinoza, ex
eeto a ordem descendente da Etica: 0 primeiro livTo, dizia ele, nao
e mais primeiro do que 0 quinto; a Btica deve ser lida em drculo,
e Deus pressupoe 0 homem como 0 homem pressup5e Deus. Tal
vez isso seja, ou seguramente seja, tirar do eartesianismo a "sua
verdade". Mas uma verdade que ele mesmo nao possuiu. Ha uma
maneira inocente de pensar a partir do infinito, que fez 0 grande
racionalismo e que nada nos fad. reencontrar.

Que nao se veja nostalgia nestas palavras. A nao ser aquela,
preguic;osa, de urn tempo em que 0 universo mental nao estava di
laeerado, e em que 0 mesmo homem podia, sem concess5es nem

11. F. ALQUIE, La decouverte metaphysiqr.u tk l'homme chez Descarns.

a:tificio , dedicar-se a mos.ofi~, .a ciencia (e, se 0 desejasse, a teolo
gta). Mas es.sa paz, essa mdivisao so podiam perdurar enquanto
s~ permaneCla na entrada dos tres caminhos. Nao e uma decaden
c~a 0 que nos ~~pa:a do se~ulo XVII, e urn progresso de conscien
Cia e. de experlencla. Os seculos seguintes aprenderam que a har
~on~a :nt~e os .nossos pensamentos evidentes e 0 mundo existente
nao e tao Imedlata, nunca e irrecorri'vel, que as nossas evidencias
nu~ca podem vangloriar-se de reger todo 0 desenvolvimento pos
tenor do saber, que as conseqiiencias refluem para os "p' ~' "

~ , nnclplOs ,
que e pr~cIso nos prepararmos para refundir ate as noc;5es que po-
di~~s J~lgar "pr~meiras", que a verdade nao e obtida por com
poslc;ao, m_do do SImples ao eomplexo e da essencia as proprieda
des, qu~ nao podemos nem poderemos instalar-nos no centro dos
seres fislcos e mes~o matem~aticos, que e preciso investiga-Ios ta
teand~, pelo extenor, aborda-~os'p0r procedimentos obliquos, in
te:ro?a~los c?mo pessoas. A propna convicc;ao de apreender na evi
~enc~a mterlOr os prindpios segundo os quais urn entendimento
I~fimtoconcebeu ou concebe 0 mundo, que sustentara 0 empreen
dunento dos ca~:si~os e po~ muito tempo parecera justificada pelos
progre~sos da cleneia cartesiana, em dado momento deixou de ser
um~es.tlffiulant,: do saber para tornar-se a ameac;a de uma nova es
colastlca., En~ao era re~~ent~ preciso modificar os principios,
reconduzl-Ios a ordem ,de Ideallzac;oes", justificadas enquanto ani
mam a busca, desqualIficadas quando a paralisam; aprender a ade
quar 0 nosso pensamento a essa existencia que diria Kant -, dO d " nao
e ,urn pre Ica 0, ~emo,n:ar, para supera-Io, as origens do cartesia-
msmo, redescobnra hc;ao desse ato criador que com ele instituira
u~ lange periodo de pensamento fecundo, mas que esgotara sua
vlrtude no pseudoearte~ianismodos epigonos, exigindo por sua vez
ser reeomel;ado a partir daL Foi preciso aprender a historicidade
do saber, esse estranho movimento pelo qual 0 pensamento aban
~ona e salva ~s. su~s f6rmulas antigas ao integra-las como easos par
tlculares e pz:vilegtados num pensamento mais eompreensivo e mais
geral, qu~ ~a? se pode ?~eretar exaustivo. Esse ar de improvisaC;ao
e de provI~ono, esse feltlo urn tanto desvairado das pesquisas mo
dernas: seJam elas e~ cie~cia, sejam em filosofia, em literatura ou
art~s, e 0 prec;o que e preciso pagar para adquirir uma conseiencia
mals madura de nossas relac;oes Com 0 SeI.
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m~ntemo~ ~e~stro diario, de que anotamos as audacias, as fugas,
as mtermltenclas, as voltas, que experimentamos ou testamos co
~o urn desconhecido. Ha 0 Eu que pensa de Descartes e de Pascal
amda, aquele que alcanc;amos por urn so instant~, mas que eentao
tudo e~ sua ~parencia,etudo 0 que pensa ser e nada mais, aberto
a..,tu~o,ja~alS ~~o, se~ ~utro misterio alem dessa mesma transpa
renCla. Ha a ~ene SUbjetlva dos filosofos ingleses, as ideias que se
conhe~em a Sl mesmas num contato mudo, e como que por uma
propneda~e n..,atu.ral. Ha 0 eu de Rousseau, abismo de culpabili.
dade e de mocencla,. q.ue ?rganiza sozinho 0 complo em que se sente
preso, e contudo relvmdlca com todo 0 direito, diante desse desti
no, ~ sua incorruptivel bondade. Ha 0 sujeito transcendental dos
k~tIanos,. ta~ ~roximo e mais proximo do mundo do que da inti
ml~ade pSlcologIca, que os contempla a ambos depois de te-Ios cons
t~ldo, ~ ~ontud~ sabe tambem que e 0 "habitante" do mundo.
Ha 0 SUjelto de Blran que nao so sabe estar no mundo mas esta. ne
Ie, e nero ~equer poderi.a ~e~ sujeito se DaO tivesse urn corpo para
~ov_er.~Ha enfi~_a subjetIVldade no sentido de Kierkegaard, que
ja nao e uma reglao do ser, mas a unica maneira fundamental de
reportar-se ao s~r, 0 que faz com que sejamos algo em vez de sobre
voar todas as COlsas num pensamento "objetivo" que afinal na
d~ pensa verdadeiramente. Por qu~ fazer dessas ':subj~tividades"
dlscordantes momentos de uma unica descoberta?
. E por que "descoberta"? Deveremos acreditar que a subjeti

vI~ade est~va presente antes dos fil6sofos, exatamente tal como de
pOlS a devlam compreender? Vma vez sobrevinda a reflexao uma
epr 'd"" 'v z onuncla 00 eu penso ,0 pensamento de ser tornou-se de

tal modo nosso que, se tentarmos expressar 0 que 0 precedeu, todo
o nosso esforc;o conseguira apenas propor urn cogito pri-re.fl.eXcivo. Mas
o que eesse contato de si consigo antes de ser revelado? E,. diferente
de u~ outro exemplo da ilusao retrospectiva? 0 conhecimento que
adqUl;imos nele n~o e na verdade apenas volta ao que ja se sabia
atraves ?a n~ssa VIda? ~as eu nao me sabia em termos proprios.
Q~e ~era ent~o esse ~entImento de si que nao se possui e ainda nao
c?..,mc~de consl~o? Dlsseram que suprimir da subjetividade a cons
ClenCla era retlrar-Ihe 0 ser, que urn amor inconsciente nao e na
da, porquan;o ~ar eachar .alguem, ac;6es, gestos, urn rosto, urn
C?rpo agrada:els. Mas 0 cogzto antes da reflexao, 0 sentimento de
51 sem conheCimento ofereceJ)l a mesma dificuldade. Portanto, ou
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o secula XVII acreditou na harmonia imediata cia ciencia com
a metaffsica, e tambeID com a religiao. E nisso esta muito longe
de nos. 0 pensamento metafisico. de cinqiienta anos para ca, bus
ea seu caminho fora cia coordena\=ao fisico-materna-tiea do mundo,
e seu papel em rela~aoaciencia pareee ser despertar-nos no "fun
do nao-relacional"12 que a ciencia pensa e nao pensa. 0 pensa
menta religioso, no que tern de mais vivo, caminha no mesmo sen
tido, 0 que 0 poe em consonancia, mas tambeID em rivalidade, com
a metafIsica "ateia". 0 "atdsmo" de hoje DaD pretende, como
ode 1900, explicar 0 muncio "sem Deus": pretende que 0 muncie
e inexplicavel, e 0 racionalismo de 1900 ea seus elhos uma teelo
gia secularizada. Se os cartesianos ressurgissem entre nos, teriam
a triplice surpresa de encontrar uma mosofia e mesmo uma teolo
gia que tern por tema favorito a contingencia radical do mundo,
e que, mesmo nisso, sao rivais. Nossa situac;ao filosofica e total
mente oposta a do grande racionalismo.

E no entanto ele continua grande para nos e esta proximo de
nos pelo fato de ser 0 intermediario obrigatorio para as filo~o~as

que 0 recusam, porque elas 0 recusam em nome da ~esma e~~ge~

cia que 0 animou. No proprio momento em que cnava a clencl.a
da natureza, 0 grande racionalismo mostrou, com 0 ~esmo mOVl
mento, que ela nao era a medida do ser e levou ao malS alto ponto
a consciencia do problema ontol6gico. Nisso, ele nao epassado. Da
mesma forma que ele, procuramos, nao restringir ou desacreditar
as iniciativas da ciencia, mas situa-Ia como sistema intencional no
campo total das nossas relac;6es com 0 Ser, e se a passagem para
o infinitamente infinito nao nos parece ser a soluc;ao, e somente
porque retomamos mais radicalmente a tarefa que esse intrepido
seculo julgou ter efetuado para sempre.

Que ha em comum nessas fllosofias esparsas por tres seculos
que agrupamos sob a insignia da subjetividade? Ha 0 Eu que Mon
taigne amava acima de tudo, e que Pascal odiava, aquele de que
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a consciencia ignora as suas origens, OU, se quer atingi-las, parle
apenas projetar-se nelas. Em ambos os casos, DaD se cleve falar de
"descoberta". A reflexao DaD so desvelou 0 irrefletido, eia 0 trans
fannou, ainda que [asse em sua verdade. A subjetividade DaD es
tava esperando as fil6sofos como a America desconhecida esperava
nas brumas do oceano os seus exploradores. Eles a construi'ram,
a fizeram e de mais de uma maneira. E 0 que fizeram talvez cleva
seT desfei;o. Heidegger pensa que perderam 0 seT no dia em que
o fundaram sabre a consciencia de si.

Mesmo assim DaD renunciamos a falar de uma "descoberta"
rla "subjetividade". Estas dificuldades obrigam-nos apenas a di
zer em que sentido.

a parentesco das fJ.losofias cia subjetividade fica imed~atamen~e

evidente logo que as colocamos em face das outras. SeJam ~U~.IS

forem as suas discordancias, os modernos tern em comum a Idela
de que 0 ser da alma ou 0 ser-sujeito nao e urn ser menor, que tal
vez seja a forma absoluta do ser, sendo isso que 0 nosso t~t~lo quer
enfatizar. Muitos dos elementos de uma filosofia do sUJelto esta
yam presentes na filosofia grega: esta falou do "homem medida
de todas as coisas' '; reconheceu na alma 0 singular pode&- de igno
rar 0 que sabe com a pretensao de saber 0 que ignora, uma incom
preensivel capacidade de erro, ligada asua capacidade de verda
de, uma relac;ao com 0 nao-ser tao essencial nela como a sua rela
c;ao com 0 ser. Por outro lado, concebeu (Aristotel&s coloca-o n~

topo do mundo) urn pensamento que e somente pensamento de SI,
e uma liberdade radical, para alem de todos os graus da nossa po
'tencia, Logo-, conheceu a subjetividade como noite e como luz. Mas
ocorre que 0 ser do sujeito ou ·da alma nunca e para os gregos a
forma canonica do ser; para e1es 0 negativo nunca esta no centro
da filosofia, nem e encarregado de fazer aparecer, de assumir, de
transformar 0 positivo.

Pelo contril-io, de Montaigne a Kant e mais alem dele, e 0

mesmo ser-sujeito que esta em questao. A discordancia das 'filoso
fias e decorrente de a subjetividade nao ser coisa nem substancia,
mas a extremidade tanto do particular quanto do universal, decor
rente do fato de ela ser Proteu. As filosofias seguem de urn modo
ou de outro as suas metamorfoses, e, sob as suas divergencias, e
essa dialetica que se oculta. Nao ha, no fundo, senao duas ideias
da subjetividade: a cia subjetiviclade vazia, solta, universal, e ada

subjetividade plena, entranhada no mundo, sendo a mesma ideia,
COmo se ve bern em Sartre, a ideia do nada que "vern ao mundo",
que bebe 0 mundo, que tern necessidade do mundo para ser 0 que
quer que seja, mesmo nada, e que, no sacrificio que faz de si mes
mo ao ser, permanece estrangeiro ao mundo,

E por certo isso nao e uma descoberta no sentido em que se
descobriu a America ou mesmo 0 potassio. Nao obstante e uma
descoberta, no sentido de que, uma vez .introduzido na filosofia,
o pensamento do subjetivo. nao se deixa mais ignorar, Mesmo que
a fLlosofia venha por fim a elimina-lo, nunca mais sera 0 que foi
antes desse pensamento. 0 verdadeiro, por mais construido que
seja (e a America tambem euma construC;ao, tornada simplesmen
te inevitavel pela infinidade de testemunhos), torna-se em seguida
tao solido como urn fato, e 0 pensamento do subjetivo e urn desses
solidos que a fIlosofia devera digerir. Ou ainda, digamos que, uma
vez "infectada" por certos pensamentos, ja nao os pode anular;
eprecise que se cure deles inventando me1hores. 0 proprio fIloso
fo que hoje sente saudades de Parmenides e gostaria de tornar as
nossas relac;6es com 0 Ser tais como eram antes da consciencia de
si deve justamente aconsciencia de si 0 seu sentido e 0 seu gosto
pela ontologia primordial. A subjetividade eurn desses pensamen
tos aquem dos quais nao voltamos, meSmo e sobretudo se os su
perarnos.

VI. Existeoda e dialetica

Conhece-se 0 embarac;o do escritor quando the pedem que trace
a historia de seus pensamentos. 0 embarac;o epouco menor quan- :
do precisamos resumir nossos contemporaneos celebres. Nao con
seguimos separa.-Ios daquilo que aprendemos lendo-os, nem dos
"meios" que acolheram seus livros e os tornaram celebres. Seria
preciso adivinhar 0 que conta, agora que se calou esse rumor, 0

que contara amanha para os novos leitores, se os houver, para es
ses estrangeiros que virao, se apossarao dos meSmos livros, e deles
farao outra coisa. Ha talvez uma frase, escrita urn dia no silencio
de Passy, no silt~ncio piedoso de Aix, no silencio academico de Fri
burgo ou no barulho da rna de Rennes, ou em Napoles ou no Ve
sinet, que os primeiros leitores "passaram por cima" como urn
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trecho inutil, e no qual os de amanha vao deter-se: urn novo Berg
son, urn novo Blondel, urn novo Husserl, urn novo Alain, urn no
vo Croce, que DaD podemos imaginar. Seria distribuir as nossas
evidencias e nossas questoes, nossos concavos e nossos convexos
como serao distribufdos em nosses sobrinhos, seria fazer-nos QU·

tros nos rnesmos, e tada a "objetividade" do mundo 03.0 chega
ate aL Designando como essenciais, no meia seculo passado, os te
mas da existencia e da dialctiea, talvez digamos 0 que uma gera
~ao leu em sua filosofia, nao decerto 0 que a seguinte at led., e me
nos ainda 0 que os fi.losofos em questao tiveram eonsciencia de dizer.

Eentretanto umfato, para nOs, que todos eles trabalharam, mes
mo os que Ihe eram mais apegados, para superar 0 criticismo, e
para desvelar, mais alem das relat;oes, 0 que Brunschvicg denomi
nava 0 "incoordemivel", e que nos denominamos existencia. Quan
do Bergson fazia da percept;ao 0 modo fundamental da nossa rela
t;ao com 0 ser, quando Blondel se propunha desenvolver as impli
cat;6es de urn pensamento que, de fato, precede sempre a si mes
mo e esta sempre alem de si mesmo, quando Alain descrevia a li
berdade apoiada no cursa do munda como urn nadador na agua
que a retem e que e sua fort;a, quando Croce tarnava a colacar a
filosofia em contata com a historia, quando Hussed tomava para
tipo da evidencia a present;a carnal da coisa, questionavam todos
o narcisismo da consciencia de si, procuravam todos uma passa
gem para 0 real entre 0 possivel e 0 necessario, designavam todos
como uma nova dimensao de pesquisa a nossa existencia de fato
e a do mundo. Pois a filosofia da existencia nao e apenas, como
acreditaria urn leitor apressado que se ativesse ao manifesto de
Sartre13 , a filosofia que coloca no homem a liberdade antes da es
sencia. Isso nao passa de uma conseqiiencia de impacto e, sob a
ideia da escolha soberana, havia, mesmo em Sartre, como se ve
em 0 ser e 0 nada, a ideia diferente, e a bem dizer antagonista, de
uma liberdade que so e liberdade se incorporada no mundo, e co
mo trabalho realizado sobre uma situat;ao de fato. E por conseguin
te, mesmo em Sartre, existir nao e somente um termo antropol6gi
co: a existencia desvela, em face da liberdade, uma figura do mun
do totalmente nova, 0 mundo como promessa e ameat;a para ela,

13. L'txistencialisme tst un humanisrru.

o mundo que the arma ciladas, a seduz OU Ihe cede, nao mais 0

mundo uniforme dos objetos de ciencia kantianos, mas uma paisa
gem de obstaculas e de caminhos, enfim 0 mundo que nos "existi
mos" e nao somente 0 teatro do nosso conhecimento e do nosso
livre-arbitrio.

Talvez tenhamos maior dificuldade em convencer 0 leitor de
que 0 seculo, caminhando para a existencia, caminhava tambem
para a dialetica. Blondel, Alain falararo nisso e Croce natural
mente. Mas Bergson, mas Husserl? :E bern sabido que buscaram
a intuit;ao, e que, para eles, a dialetica era a filosofia dos argumen
tadores, a fIlosofia cega e tagarela, ou, como dizJ. Beaufret, "ven
triloqua". Relendo manuscritos antigos, Husserl as vezes escrevia
amargem: "Das habe ich angeschaut" (Isto intul eu). Que havera
em coroum entre esses ftlosofos dedicados ao que veem, positivos,
metodicamente ingenuos, e 0 ftlosofo matreiro, que escava sob a
intuit;ao para sempre encontrar outra intuit;ao, e que cada espeta
culo remete a ele mesmo?

Ea historia contempora.nea da dialetiea e a do renascimento
hegeliano que cooviria evocar para responder a tais questoes. A
dialetiea redescoberta pelos contemponlneos e, como ja dizia N.
von Hartmann, uma dialetica do real. 0 Hegel que reabilitaram
nao e aquele de que 0 seculo XIX se afastara, 0 detentor de urn
segredo maravilhoso para falar de todas as coisas sem pensar ne
las, aplicando-Ihes mecanicamente a ordem e a conexao dialeticas;
e aquele que nao quis escolher entre a 16gica e a antropologia, que
fazia a dialetica emergir da experiencia humana, mas definia 0 ho
mem como portador empirico do Logos, que punha no centro da
fllosofia essas duas perspectivas e a inversao que transforma uma
na outTa. Essa dialetica e a intuic;ao nao sao apenas compativeis:
ha urn momento em que confluem. Podemos seguir atraves tanto
do bergsonismo como da carreira de Hussed 0 trabalho que aos
poucos vai pondo em movimento a intuit;ao, convertendo a nota
positiva dos "dados imediatos" numa dialetica do tempo, a visao
das essencias numa "fenomenologia da genese", e ligando, numa
unidade viva, as dimensoes opostas de urn tempo que efinalmente
coextensivo ao ser. Este ser, entrevisto atraves do movimento do
t:mpo, sempre visado por nossa temporalidade, por nossa percep
c;ao -spar nosso ser carnal, mas para onde e impossivel transportar
se,,R}JTque a distancia suprimida the eliminaria sua consistencia de



ser, esse ser "das lonjuras", did. Heidegger, sempre proposto a
nossa transcendencia, e a ideia dialetica do ser tal como a definia
o Parmenides, mais alem da multiplicidade empirica das coisas que
sao, e por prindpio visado atraves de1as, uma vez que, separado
delas, seria apenas clarao ou naite. Quanto aface subjetiva da dia
letica, os modemos a reencontram assim que querem nos apreen
der em nossa relac;ao efetiva com 0 mundo. Pais reencontram entao
a primeira e mais profunda das oposic;6es, a fase inaugural e ja
mais liquidada da dialetica, 0 nascimento da reflexao que, por prin
dpio, separa-se e apenas separa-se para apreender 0 irrefletido. A
busca do '.'imediato" ou da "propria coisa", desde que suficiente
mente consciente, nao e 0 contrario da media.;ao: a media.;ao nao
esenao 0 reconhecimento resoluto de urn paradoxo a que a intui
.;ao, quer queira, quer nao, esta sujeita: para possuir a si mesmo,
e precise come.;ar por sair de si, para ver 0 proprio mundo, e pre
ciso antes afastar-se dele.

Se estas observa.;oes sao justas, apenas ficaria fora da filosofia
do seculo 0 positivismo logico dos paises anglo-saxoes e escandina
vos. Ha uma linguagem comum a todas as filosofias que acabamos
de mencionar; e, em contrapartida, todos os seus problemas con
juntamente sao, para 0 positivismo logico, sem sentido. 0 fato nao
pode ser encoberto nem atenuado. Podemos somente perguntar
nos se e duradouro. Se eliminarmos da filosofia todos os termos
que nao oferecern urn sentido imediatamente determinavel, essa
depura~ao, como todas as outras, nao revelara uma crise? Uma
vez posto em ordem 0 campo aparentemente claro das significa
~oes univocas, nao nos deixaremos tentar novamente pela proble
matica que esta em toda a volta? Sera que precisamente 0 contras
te entre urn universo mental transparente e urn universo vivido que
o e cada vez menos, a pressao do sem-sentido sobre 0 sentido nao
levara 0 positivismo 16gico a revisar seus criterios do claro edo obs
curo por urn procedimento que e, dizia Platao, 0 procedirnento pro
prio da filosofia? Se interviesse essa inversao dos valores, cumpri
ria apreciar 0 positivismo 16gico como a derradeira e mais energica
"resistencia" amosofia concreta que, de uma maneira ou de ou
tra, 0 infcio deste seculo nao cessou de procurar.

U rna mosofia concreta nao e uma mosofia feliz. Seria preciso
que se mantivesse perto da experiencia e que, nao obstante nao
se limitasse ao empirico, que restituisse em cada experien_~a 0

cunho ontol6giq) que a marca interiormente. Por mais diffcil que
seja, nessas condi~oes, imaginar 0 futuro da mosofia, duas coisas
parecem certas: eIa nunca recobrara a conviq:ao de deter, com seus
conceitos, as chaves da natureza ou da hist6ria, e nao renunciara
ao seu radicalismo, a essa busca dos pressupostos e dos fundamen
tos que produziu as grandes filosofias.

Tanto menos renunciara a isso na medida em que, enquanto
as sistemas perdiam 0 credito, as tecnicas superavam a si mesmas
e davam novo impulso amosofia. Nunca, como hoje, 0 saber cien
tffico subverteu seu proprio a pn'on', Nunca a literatura foi tao "fi
los6fica" como no seculo XX, refletindo tanto sobre a linguagem,
sobre a verdade, sobre a sentido do ato de escrever. Nunca, co
mo hoje, a vida politica mostrou suas raizes au sua trama, con
testou suas pr6prias certezas, primeiro as da conserva~ao, e hoje
as cia revolu~ao. Mesmo que os fil6sofos fraquejassem, estariam
presentes as outros para faze-los voltar a mosofia. A menos que
essa inquietude se devore, e que 0 mundo se destrua ao fazer a ex
periencia de si mesmo, podemos esperar muito de urn tempo que
ja nao ere na mosofia triunfante, mas, por suas dificuldades, e urn
apelo permanente ao rigor, acritica, auniversalidade, a filosofia
militante.

Talvez se perguntem 0 que resta da filosofia depois de perder
seus direitos ao a priori, ao sistema au aconstru~ao, quando ja nao
sobranceia a experiencia. Resta-lhe quase tudo. Pois 0 sistema, a
explica~ao, a deduc;ao nunca foram 0 essencial. Esses arranjos ex
pressavam - e ocultavam - uma rela~ao cam 0 ser, com os ou
tros, com 0 mundo. Apesar da aparencia, 0 sistema nunca passou
de uma linguagem (e era precioso a esse titulo) para traduzir uma
maneira cartesiana, spinozista ou leibniziana de situar-se em rela
~ao ao ser, e basta, para a mosofia perdurar, que essa rela~ao per
mane.;a problema, que nao seja tomada por evidente, que subsista
o diaIogo entre 0 ser e aquele que, em todos os sentidos da palavra,
sai dele, julsa-o, acolhe-o, repele-o, transforma-o e finalmente 0

abandona. E essa mesma rela.;ao que hoje se tenta formular dire
tamente, e por isso a mosofia sente-se em casa em toda a parte on
de tal rela.;ao ocorra, isto e, em toda a parte, tanto no testemunho
de urn ignorante que amou e viveu como parle, nos "truques" que
a ciencia inventa, sem vergonha especulativa, para contornar os
problemas, nas civiliza.;6es "ba.rbaras", nas regioes da nossa vida
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que outrora DaD tinham existencia oficial, quant? n~ literatu~a,na
vida sofisticada ou nas discussoes sabre a substancIa e 0 atnbuto.
A humanidade institufda sente-se problematica e a vida mais ime
diata tomou-se "fJ1os6fica". NaG conseguimos supor urn novo Leib
niz, urn novo Spinoza que nela entrassern hoje com sua conf~an~a

fundamental na propria racionalidade. Os fJ16sofos de amanha nao
I, ." ".. d" " to" a "subs-tedio a "linha anac astlca ,a mona a ,0 cona ,

tancia", os "atributos", 0 "modo infinito", mas con.tinuarao a
aprender em Leibniz e em Spinoza como os seculos fehzes pensa
ram amansar a esfinge, e a responder amaneira deles, menos fi~
rada e roais abrupta, aos enigmas multiplicados que ela Ihes propoe.

,
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CAPITULO VI

o FILOSOFO E SUA SOMBRA

A tradi~ao eesquecimento das origens, dizia 0 ultimo Hus
serlo ]ustamente se devemos muito a ele, nao estamos em condi
c;oes de ver exatamente 0 que the pertence. A respeito de urn fil6
sofa cujo empreendimento despertou tantos ecos, e aparentemente
tao longe do ponto em que ele mesmo se mantinha, qualquer co
memora~ao e tambern traic;ao, quer the prestemos a homenagem
muito superflua de nossos pensamentos, como para Ihes encontrar
urn fiador ao qual eles nao tern direito - quer, ao contrario, COm
urn respeito que nao deixa de ser distante, reduzamo-Io muito es
tritamente ao que ele meSmo quis e disse ... Mas tais dificuldades,
que sao as da comunicac;ao entre os "ego", eram justamente bern
conhecidas por Hussed, que nao nos deixa sem recursos diante de
las. Empresto-rne ao outro, fac;o-o de meus pr6prios pensamentos:
isso nao e urn fracasso da percepc;ao do outro, e a percepc;ao do
outro. Nao 0 sobrecarregarfamos com nossos comentarios impor
tunas, nao 0 reduziriamos avaramente ao que dele esm objetiva
mente atestado, se inicialmente ele nao estivesse presente para n6s,
nao decerto com a evidencia frontal de uma coisa, mas instalado
de lado a lado em nosso pensamento, detendo em n6s, como outro
nos mesmos, uma regiao que nao pertence a mais ninguem alem
dele. Entre uma historia da filosofia "objetiva", que mutilaria os
grandes fJ1osofos daquilo que deram por pensar aos outros, e uma
meditac;ao disfarc;ada em diaJogo, em que fariamos as perguntas
e as respostas, deve haver urn meio-termo, no qual 0 fil6sofo de
que se fala e aquele que fala estejam presentes juntos, embora se
ja, mesmo de direito, impossivel diferenc;ar a cada instante 0 que
pertence a cada urn.
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Se acreditamos que a interpretac;ao obrigatoriamente deforma
au repete literalmente, epor querermos que 0 significado de uma
obra seja inteiramente positivo, e de direito suscet(vel de urn inven
tario que delimite 0 que esta preseote nela e 0 que naD esta. Mas
isso eenganar-se sabre a obra e sabre 0 pensar. "Quando se trata
do pensar, escreve aproximadamente Heidegger, quanta maior for
a ohra feita - 0 que absolutamente naD coincide com a extensao
e a quantidade dos escritos -. mais rico sera, nessa obra, 0 impen
sado, au seja, aquilo que, atraves dessa obra e apenas por eIa, vern
para nos como Dunea ainda pensado."l Quando Husserl termina
a sua vida, ha urn impensado de Husserl, que pertence realmente
a ele e no entanto abre para outra coisa. Pensar nao e possuir obje
tos de pensamento, e circunscrever atraves deles urn domfnio por
pensar, que portanto ainda nao pensamos. Assim como 0 mundo
percebido so subsiste mediante os reflexos, as sombras, os nfveis,
os horizontes entre as coisas, que nao sao coisas e nao sao nada, que
ao contra.rio apenas delimitam os campos de variac;ao posslvel na
mesma coisa e no mesmo mundo - tambem a obra e 0 pensarnento
de urn filosofo sao feitos igualmente de certas articulac;6es entre as
coisas ditas, a cujo respeito nao ha dilema entre a interpretac;ao oh
jetiva e 0 arbitrario, ja que af nao se trata de objetos de pensamento,
ja que, como a somhra e °reflexo, seriam destrufdos se fossem suh
metidos aobservac;ao analftica ou ao pensamento isolante, e apenas
podemos ser-Ihes fieis e reencontra-los pensando-os outra vez.

Gostadamos de tentar evocar esse impensado de Husserl, a
margem de algumas paginas antigas. Isso pareced. temenirio da
parte de alguem que nao conheceu nem a conversa cotidiana nem
sequer 0 ensino de Husser!. Talvez, entretanto, este ensaio tenha
seu lugar ao lado de outras abordagens. Pois as dificuldades da co
municac;ao com uma obra acrescentam-se, para aqueles que conhe
ceram 0 Husserl vislvel, as da comunieac;ao com urn autor. Certas
recordac;6es apoiam-se aqui num incidente, num curto-eireuito da
eonversa. Porem outras antes dissimulariam 0 Husser! "transcen
dental", aquele que atualmente se instala solenemente na historia

1. ''je grosser das Dmkwerk e£rus Dmkm £st, lias s£ch ke£neswegs m£t tkm Umfang
und der Anzahl se£n" SchnJtm deckt, urn so rricher £st das £n d£esem Dmku)(f'k Ungedo.chte,
d. h. jenes, was mt und alle£n dUTCh dUses Denkwerk als das Noch-n£Cht-Gedtukte herauflcornmt. "
(Der Satz /10m Grund, pp. 123-124.)

da fUosofia - naO porq~e este seja uma ficc;ao, rpas porque e Hus
serlliberto de sua vida, entregue ao diaIogo com seus pares e asua
audacia onitemporal. Como todos os nossos proximos - e, ade
mais, com 0 peder de fascinac;ao e de decepc;ao do genio -, Hus
serl presente em pessoa nao podia, imagino, dar descanso aqueles
com quem convivia: por certo tempo toda a vida filosofica deles
deve ter consistido na ocupac;ao extraordinaria e desumana de as
sistir ao nascimento contfnuo de urn pensarnento, de espreita-lo dia
apos dia, de ajuda-Io a objetivar-se ou mesmo a existir como pen
samento eomunicavel. De que maneira depois, quando a morte de
Husserl e 0 proprio creseimento deles lanc;aram-nos na solidao adul
ta, poderiam eles reencontrar facilmente 0 sentido pleno de suas
meditac;oes de outrora - que decerto prosseguiam livremente, se
gundo Husserl ou contra Husserl, mas de qualquer modo a partir
dele? Juntam-se a ele atraves do seu passado. Sera esse caminho
mais curto que 0 da obra? Por terem colocado inicialmente toda
a filosofia na fenomenologia, nao se arriscam agora a ser demasia
do severos com ela ao mesmo tempo que com sua juventude, e a
recluzir ao que foram em sua contingencia original e em sua hu
mildade emplrica tais motivos fenomenologicos que, pelo contra
no, conservarn para 0 espectador alheio todo 0 seu relevo?

Vejamos 0 tema da reduc;ao fenomenologica - que se sabe
nunca deixou de ser uma possibilidade enigmatica para Husserl,
que sempre voltou a ela. Dizer que ele nunea conseguiu assegurar
as bases da fenomenologia seria enganar-se sobre 0 que ele procu
rava. as problemas da reduc;ao nao sao para ele urn preambulo
ou urn prefacio: sao 0 eomec;o da pesquisa, num certo sentido
constituem-lhe 0 todo, uma vez que a pesquisa e, ele 0 diz, comec;o
continuado. Nao devemos imaginar Husserl constrangido aqui por
obstaculos desastrosos: a localizac;ao dos obstaculos e 0 proprio sen
tido da sua pesquisa. Urn dos seus "resultados" e compreender
que 0 movimento de volta a nos mesrnos - de "retorno a nos mes
mos", dizia Santo Agostinho - fica como que dilacerado por urn
movimento inverso que ele suscita. Husserl redescobre essa identi-



2. Idun II, Husserliana, Bd IV, p. 180.
3. "Ein Widerspiei der Natur", ibid.
4. Ibid., p. 174: "Ais reiner Sinn der die naluriiche Einstellung ausmachmde Akte."
5. Ideen II, p. 297.

dade do "retorno a sin e do "gair de si" que, para Hegel, definia
o absoluto. Refletir - disse-o em Ideen 1- edesvelar urn irrefleti
do que esta adistancia, porquanto ja DaD somas ingenuamente es
se irrefletido - 0 qual pOreID naD podemos duvidar ser atingido
pda reflexao, ja. que epor ela mesma que temos no~ao dele. Logo,
naD e0 irrefletido que contesta a reflexao, ea reflexao que contesta
a si mesma, porgue seu esforc;o de retomada, de posse, de interio
rizac;ao ou de imanencia 56 tern por definic;ao sentido em re1ac;ao
a urn terma ja dado, e que se retira em sua transcendencia ante
o proprio olhar que vai busea-Io aL

NaG e partanto acaso ou ingenuidade se HusserI reconhece
caracteres contradit6rios na reduc;ao. Ele diz sabre issa 0 que quer
dizer, 0 que e imposto pela situac;ao de fato. Cabe a nos nao es
quecer uma metade da verdade. De urn lado, pois, a reduC;ao su
pera a atitude natural. Ela nao e "da natureza" (naturaI 2), 0 que
significa que 0 pensarnento reduzido ja DaO observa a Natureza das
ciencias da Natureza, mas num certo sentido 0 "contrario da Na
tureza"3, ou seja, a Natureza como "sentido puro dos atos que
comp6em a atitude natural"4 - a Natureza que voltou a ser a
noema que sempre foi, reintegrada na consciencia que sempre e
inteiramente a constituiu. Em regime de "reduC;ao", nada mais
ha alem da consciencia, de seus atos e do objeto intencional deles.
Isso permite a Husserl escrever que ha uma relatividade da Natu
reza ao espirito, que a Natureza e 0 relativo e 0 espirito 0 abso
lut05 .

Mas isso nao ea verdade inteira: que nao haja Natureza scm
espirito, ou que se possa suprimir em pensamento a Natureza scm
suprimir 0 esplrito, nao quer dizer que a Natureza seja uma pro
dUl;aO do esplrito, nem que alguma combinal,;ao, mesmo sutil, desses
dois conceitos baste para proporcionar a formula filosofica da nos
sa situal,;ao no ser. Pode-se pensar 0 esplrito sem a Natureza e nao
se pode pensar a Natureza sem 0 esplrito. Mas talvez nao seja se
gundo a bifurcaC;ao da Natureza e do esplrito que devamos pensar

6. Ibid., p. 26: "Zusammmhiinge sichtbar zu machen, die das Wissen vom erscheinen
den Sein fiirdem kannten."
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o mundo enos mesmos. a fato e que as mais celebres descril,;oes
cia fenomenologia vao numa diret;ao que nao e a mesma da "filo
sofia do espfrito". Quando Husser! diz que a reduC;ao supera a ati
tude natural, e para logo acrescentar que essa superat;aO conserva
"0 mundo inteiro da atitude natural". A propria transcendencia
desse mundo deve conservar urn sentido relativamente aconscien
cia "reduzida", e a imanertcia transcendental DaO pode ser-lhe a
simples antftese.]a nas Idem II parece claro que a reflexao nao nos
instala num meio:-fechado e transparente, nao nos faz passar, pelo
menos imediatamente, do "objetivo" para 0 "subjetivo", tendo
antes por funt;ao desvelar uma terceira dimensao em que essa dis·
tint;ao torna·se problematica. Ha realmente urn Eu que se faz "in
diferente", puro "conhecedor", para apreender por inteiro, ex
por asua frente, "objetivar" todas as coisas e adquirir-Ihes a pos
se intelectual - uma "atitude teorica" pura, que visa "toroar vi
slveis as relat;6es que podem propiciar 0 saber do ser em estado
nascente"6. Mas, precisamente, esse Eu nao e 0 filosofo, essa ati
tude nao e a filosofia: e a ciencia da Natureza - mais profunda·
mente, uma certa filosofia da qual nasceram as ciencias da Natu~

reza, que trazia de volta ao Eu puro e ao seu correlativo as "coisas
simpiesmente coisas" (blosze Sachen), d~spojadas de todo predicado
praxico e de todo predicado de valor. Janas Idem II a reflexiio hus
serliana esquiva-se desse diaIogo entre 0 sujeito puro e as puras coi
sas. Ela procura aqubn 0 fundamental. Nao basta dizer que 0 pen
samento de Husserl segue outro rumo: ele nao ignora a pura cor
relal,;ao entre 0 sujeito e 0 objeto, supera-a deliberadamente, por
quanto a apresenta como relativamente fundada, verdadeira de mo
do derivado, como urn resultado constitutivo que ele se empenha
em justificar no devido lugar e hora.

Mas a partir de que e diante de que instancia mais profunda?
o falso na ontologia das blosze Sachen e que eia absolutiza uma ati·
tude de pura teoria (ou de idealizal,;ao), e que omite ou considera
6bvia uma relat;aO com 0 ser que fundamenta essa relat;aO e lhe
mede 0 valor. Relativamente a esse naturalismo, a atitude natural com
porta uma verdade superior que cumpre reencontrar. Pois eia nao
ede forma alguma naturalista. Nao vivemos naturalmente no uni-
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verso das blosze Sachen. Antes de qualquer reflexao, na conversa·
~ao, no uso da vida, mantemos uma "atiturle personalista" que
o naturalismo DaD parle explicar, e as caisas sao entaD para nos nao
natureza em si, e siro 0 "n0550 ambiente"7. Nossa vida de homens
mais natural visa urn meia onto16gico que ediferente do em si, e
que portanto, na orrlem constitutiva, DaD pade ser derivado dele.
Mesmo no tocante as caisas, na atitude natural sabemos muito mais
a respeito delas do que a atitude teorica nos poderia revelar - e
sobretudo conhecemo-Ias de modo diferente. A reflexao fala de nossa
rela~ao natural com 0 mundo como de uma 'latitude", ista e, de
urn conjunto de "atas". Mas esta euma reflexao que se pressllp5e
nas caisas, que DaD ve mais longe que eia mesma. Ao mesmo tem
po que tenta a retomada universal, a reflexao de Husser! nota que
ha no irrefletido "sfnteses que residem aquem de toda tese"8. A
atitude natural nao se torna verdadeiramente uma atitude - urn
tecido de atos judicativos e proposicionais - senao quando se tor~

na tese naturalista. Ela mesma esta isenta das censuras que se po
dem fazer ao naturalismo, porque e "anterior a qualquer tese",
porque e 0 misrerio de uma Weltthesis (tese do Mundo) anterior a
todas as teses - de uma fe primordial, de uma opiniao originaria
(Urglaube, Urdoxa), diz noutra passagem HusserI, nao sendo por
tanto, mesmo de direito, traduzfveis em termos de saber claro e
distinto, e que, mais velhas do que qualquer "atitude", do 'que
qualquer "ponto de vista", dao-nos nao uma representa~ao do
mundo, mas 0 pr6prio mundo. A reflexao so pode "ultrapassar"
essa abertura ao .mundo utilizanclo poderes que the deve. Ha uma
clareza, uma evidencia propria da zona da Weltthesis que nao deri
va daquela de nossas teses, uma revela~ao do mundo exatamente
por sua dissimula~aono claro-escuro da doxa. Se Husserl diz com
insistencia que a reflexao fenomenologica come~a na atitude natu
ral - repete-o nas Idem II para remeter ao constitufdo a analise
que acaba de fazer das implica~6es corporal e intersubjetiva das
blosze Sachen9 -, isso nao e somente uma maneira de expressar que

7.Ideen 11, p. 183: "Unsm Umgebung."
8. Ibid., p. 22: "Synthesen, die vor aller Thesis liegen."
9. Ideen 11, p. 174.

realmente e necessario come~ar e passar pela opiniao antes de che
gar ao saber: a doxa da atitude natural e uma Urdoxa, opee ao ori
gimirio da consciencia teorica 0 originario de nossa existencia, seus
tftulos de prioridade sao definitivos e a consciencia recluzida cleve
leva-los em conta. A verdade e que' as rela~oes entre a atitude na
tural e a atitude transcendental nao sao simples, nao estao uma ao
lado da outra, ou uma depois da outra, como 0 falso ou 0 aparente
eo verdadeiro. Ha uma prepara~aoda fenomenologia na atitude
natural. Eo a atitude natural, reiterando os seus pr6prios procedi
mentos, que passa para a fenomenologia. Eela mesma que se su
pera na fenomenologia - e portanto nao se supera. Reciprocamen
te, a atitude transcendental continua a ser apesar de tudo "natu~

ral" (naturlt'ck)10. Hoi uma verclade da atitude natural - uma ver
dade mesmo, secund:iria e derivada, do nat;,uralismo. "A realicla
de da alma efundada na materia corporal, ,ft nao esta na alma. De
urn modo mais geral, 0 mundo material e, no interior,qo mundo
objetivo total a que chamamos Natureza, urn mundo fechado em
si e particular, que nao necessita do apoio de nenhuma outra reali
dade. Pelo contnirio, a existencia de realidades espirituais, de urn
mundo do espfrito real, esta vinculada aexistencia de uma nature
za no sentido primario, aquele da natureza material, e isso nao por
razoes contingentes, e sim por razees de prindpio. Enquanto a res
extensa, quando lhe interrogamos a essencia, nao contem nada que
dependa do espfrito, nem nada que exija mediatamente (uber sick
hinaus) uma conexao com urn espfrito real, descobrimos ao contra
rio que urn espfrito real, por essencia, es-ta necessariamente vincu
lado amaterialidade, como espirito real de urn corpo. "11 Citamos
estas linhas apenas como contrapartida daquelas que afirmavam
a relatividade da Natureza e a irrelatividade do espu-ito, e destrufam
a suficiencia da Natureza e a verdade da atitude natural aqui rea
firmadas. Afinal de contas, a fenomenologia nao enem urn mate
rialismo nern uma mosofia do espfrito. Sua operaC;ao peculiar e des
ve~ar a camada pre-teoretica em que as duas idealizac;6es encon
tram seu direito relativo e Sao superadas.

10. Ibid., p. 180: "Eine Einstellung... du in gewissen Sinn senr natii.rlich .. ist."
l1.Ideen III, Husserliana, Bd V, Beilage I. p. 117.



12. Ideen. II, p. 5: "VortheoTrlische Konstituierung."
13. Ibid.: "VoTgegebmhdten.."

De que modo essa infra-estrutura, segredo dos segredos, aquem
das nossas teses e cia nossa teoria, podera por sua vez repousar nos
atos cia consciencia absoluta? A descida ao campo de nossa "arqueo
logia" deixa intactos as nossos instrumentos de analise? NaG mo
difica em nada nossa concept;ao cla noese, cia noema, cia intencio
nalidade, nossa ontologia? Depois como antes, teremos 0 direito
de procurar numa anaHtica dos atas aquila que em ultima instan
cia mantem a nossa vida e a do muncio? Sabe-se que Husser! nun
ea se explicou muito a esse respeito. Algumas palavras se fazem
presentes, como Indices que indicam 0 problema - as quais assi
nalam urn impensado por pensar. Em primeiro lugar 0 de uma
"constituic;ao pre-teoretica"12, encarregada de justificar os "pre
dados"13, esses nucleos de significac;:ao em tomo dos quais gravi
tam 0 mundo e 0 homem, e dos quais e possfvel dizer indiferente
mente (como Husser! diz do corpo) que para nos estao sempre "ja
constitufdos" ou que nao estao "nunca completamente constituf
dos" - em suma, que em relac;:ao a eles a consciencia sempre esta
atrasada ou adiantada, nunca contemporanea. Por certo foi pen
sando nesses seres singulares que Husser! evocava em outra passa
gem uma constituic;:ao que nao procederia por apreensao de urn con
teudo como exemplar de urn sentido ou de uma essencia (Auffas
sungsinhalt-Auffassung als ... ), uma intencionalidade operante ou la
tente como a que anima 0 tempo, mais velha do que a intenciona~

lidade dos atos humanos. Eo preciso que haja para nos seres que ainda
nao sao levados ao ser pela atividade centrffuga da consciencia, sig
nificac;:5es que esta nao confere espontaneamente aos conteudos,
conteudos que participam obliquamente de urn sentido, que 0 in
dicam sem se juntar a ele, e sem que ele ainda seja legfvel neles
como 0 monograma e a chancela da consciencia tetica. Continua
a haver aqui agrupamentos de £ios intencionais em torno de certos
nos que os regem, mas a serie de retrorreferencias (Rii.ckdeutungen)
que nos leva sempre mais fundo nao poderia terminar-se pela pos
se intelectual de uma noema: ha uma seqiiencia ordenarla de proce
dimentos, mas esta nao tern £im nem comec;:o. Tanto quanto pelo

. turbilhao da consciencia absoluta, 0 pensamento de Hussed e atrai·

14. Idem III, Beilage I, p. 117.
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As Idem II revelam, sob a "coisa material objetiva", urn en
trelac;:amento de implicac;:5es no qual ja nao sentimos a pulsac;:ao
da consciencia constituinte. A relac;:ao entre os movimentos de meu
corpo e as "propriedades" da coisa que eles revelam e aquela do
"eu posso" com as maravilhas que esta em seu poder suscitar. No
entanto e realmente preciso que meu corpo por sua vez esteja en
trosado com 0 mundo visfvel: ele deve seu poder justamente ao fa
to de possuir urn lugar de on4e ve. Eo portanto uma coisa, mas uma
coisa onde resido. Esta, pode-se dizer, ao lado do sujeito, mas nao
ealheio a localidade das coisas: a relac;:ao entre ele e elas e a do
aqui absoluto com 0 la, da origem das distancias com a distancia.
E0 campo onde se localizaram os meus poderes perceptivos. Mas
qual eentao 0 vfnculo entre estes e ele, se nao for a co-variac;:ao
objetiva? Se uma consciencia, diz Hussed, sentisse saciedade quan
do 0 reservatorio de agua de uma locomotiva estivesse cheio, e ca
lor toda vez que a caldeira fosse acesa, nem por isso a locomotiva
seria 0 corpo dessa consciencia14. Que ha a mais, entre mim e meu
corpo, alem das regularidades da causalidade ocasional? Ha uma
rela':fao do meu corpo consigo mesmo que 0 converte no vinculum
entre 0 eu e as coisas. Quando minha mao direita toea minha mao
esquerda, sinto-a como uma "coisa fi'sica", mas no mesmo mo
mento, se eu quiser, ocorrera urn acontecimento extraordinano:
eis que a mao esquerda tambern comec;:ani a sentir a mao direita,

do pela ecceidade da Natureza. Na falta de teses explfcitas sobre
a relac;:ao de uma com a outra, nao nos resta senao interrogar as
amostras de "constituic;:ao pre-teoretica" que ele nos oferece, e for
mular - por nossa conta - 0 impensado que julgamos adivinhar
af. Ha incontestavelmente algo entre a Natureza transcendente, 0

em si do naturalismo, e a imanencia do espfrito, de seus atos e de
suas noemas. Eo nesse espac;:o que e preciso tentar avanc;:ar.
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es wird Leib, es empf£ndet15 . A caisa fisica anima~se - ou mais exata
mente perrnanece 0 que era, 0 acontecimento DaD a enriquece, mas
uma potencia exploradora vern assentar-se nela ou habita-Ia. Logo,
toco-me toeantc, IDeU carpo efetua "uma, especie de reflexao". Ne
Ie, por ele, DaD ha somente rel~ao em sentido tinieo daquele que
sente com aquila que sente: a rela~ao.inverte-se, a mao tacada toma
se tacantc, e sou obrigado a dizer que;; tato esta espalhado em meu
carpa, que 0 carpo e "caisa que sente", "sujeito-objeto"16.

Cumpre ver que esta descric;ao subverte tambcID a nossa ideia
da caisa e do mundo, e conduz a uma reabilitac;ao onto16gica do
senslvel. Pais a partir daf pade-se dizer ao pc cia Ietra que 0 pro
prio espac;o se conhcee atraves de meu carpo. Se a distinc;ao do su
jeito e do objeto esta confusa em meu corpo (e decerto a da noese
e da noema?), tambern esta confusa na coisa, que e 0 polo das ope
rac;:6es de meu corpo, 0 tenno em que tennina a sua explorac;:ao17 ,

portanto presa no mesmo tecido intencional que ele. Quando se
diz que a coisa percebida e apreendida "em pessoa" OU "na sua
carrie" (leibhaft), deve-se tomar isso ao pe da letra: a carne do sen
sivel, esse grao concentrado que detem a explorac;:ao, esse otimo
que a termina refletem a minha propria encarnac;:ao e sao a contra
partida dela. Ra ai urn genero do ser, urn universo com seu "su
jeito" e com seu "objeto" sem iguais, a articulac;:ao de urn no ou
tro e a definic;:ao de uma vez por todas de urn "irrelativo" de todas
as "relatividades" da experiencia sensivel, que e "fundamento de
direito" para todas as construc;:6es do conhecimento18 . Todo 0 co
nhecimento, todo 0 pensamento objetivo vivem desse fato inaugu
ral que eu senti, que tive, com essa cor ou qualquer que seja 0 sen
sivel em causa, uma existencia singular que tolhia repentinamente
o meu olhar, e contudo prometia-Ihe uma serie indefinida de expe
riencias, concrec;:ao de possiveis desde ja reais nos lados ocultos da
coisa, lapso de durac;:ao dado numa so vez. A intencionalidade que
liga os momentos da minha explorac;:ao, os aspectos da coisa, e as
duas series uma em relac;:ao aoutra, nao e a atividade de llgac;:ao

15. Idem II, p. 145.
16. Ibid.,p. 119: "EmpfindendesDing." Ibid., p. 124: "DassubjektiveObjekl."
17. Idem II, p. 60: "Die Erfahrungsltndtnz Inminierl in ihr, erfUllt sich in ihr."
18. Ibid., p. 76: "Rechtsgrund."

do sujeito espiritual, nem as puras conex6es do ob-jeto, e a transi
c;:ao que como sujeito carnal efetuo de uma fase do movimento pa
ra outra,por principio sempre possivel para mim porque sou esse
animal de percepc;6es e de movimentos que se chama corpo. Ecer
to que aqui ha urn problema: que sera entao a intencionalidade
se deixar de ser a apreensao pelo espirito de uma materia sensivel
como exemplar de uma essenda, a recognic;:ao nas coisas daquilo
que nelas colocamos? Tampouco ela porle ser 0 funcionamento pas
sivo de uma pre-ordenac;:ao ou de uma teleologia transcendentes,
ou, no sentido cartesiano, de uma "instituic;:ao da natureza" que
opera em nos sem nos: isso seria, no momento em que acahamos
de a distinguir dele, reintegrar a ordem do sensivel no mundo dos
projetos objetivos ou dos pIanos - seria esquecer que ela e 0 ser
adistancia, a prova fulgurante aqui e agora de uma riqueza inesgo
tavel, que as coisas estao apenas entreahertas anossa frente, des
cobertas e ocultas: nao percebemos isso bern, seja ao fazer do mundo
umfim, seja ao faze-Io idiia. A soluc;:ao - se e que ha soluc;:ao 
s6 pode ser interrogar essa camada do sensivel, ou nos acostumar
mos com seus enigmas.

Ainda estamos longe das blosze Sachen cartesianas. A coisa pa
r,a meu corpo e a coisa "solipsista". ainda nao e a propria coisa.
E considerada no contexto do meu corpo, que pertence, tambem
ele, aordem das coisas apenas por sua orIa ou por sua periferia.
o mundo ainda nao esta fechado sobre ele. As coisas que e1e per
cehe s6 seriam realrnente 0 ser se eu soubesse que sao vistas por
outros, que sao presuntivamente visiveis para todo espectador que
merec;a esse nome. Portanto 0 em si nao aparecera senao depois
da constituic;ao do outro. Mas os procedimentos constitutivos que
nos separam dele ainda sao do mesmo tipo que a revelac;ao do meu
corpo, utilizam, como vamos ver, urn universal que eleja fez apa
recer. Minha mao direita assistia ao advento do tato ativo em mi
nha mao esquerda. Nao e de modo diferente que 0 corpo do outro
anima-se diante de mim, quando aperto a mao de outro homem
ou quando simplesmente a 01ho19• Ao saber que meu corpo e "coi
sa que sente", que e excitave1 (reizbar) - ele, e nao apenas a mi
nha "consciencia" -, preparei-me para compreender que ha ou-

19. Idem II, pp. 165-166.



20. Ibid., p. 166: "ohne InlTojektion".
21. Idem II, "iibertTagene KompTiisenz".
22. Ibid., p. 181.

tras animalia e possivelmente outros homens. Eprecise atentar que
nisso DaD ha nero comparac;ao, nero analogia, nero projec;ao ou "in~

trojec;ao"20. Sc, ao apertar a mao de outro homem, tcnha a evi
dencia de seu estar~ali, e porque e1a se substitui aminha mao es
querda, porque meu carpo anexa 0 carpo do outra a essa lIespecie
de reflexao" da qual ele e paradoxalmente a serle. Minhas duas
maDS sao "co-presentes" ou "coexistem" porque sao as maos de
urn unico corpo: 0 outro aparece por extensao dessa co-presenc;a21 ,

ele e eu somos como que as 6rgaos de uma unica intercorporalida
de. A experiencia do outro para HusserI einicialmente l'estesioI6
gica" e cleve se-Ia, se 0 Qutro existe efetivamente, e DaD como 0

terma ideal, a quarta proporcional que viria completar as relac;oes
de minha consciencia com meu corpo objetivo e com a dele. Isso
que perc'~bo primeiramente e uma outra "sensibilidade" (Empfind
barkeit), e, somente a partir dai, urn outro homem e urn outro pen
samento. "Aquele homem ali ve e ouve; com base em suas percep
c;oes, faz estes e aqueles juizos, formula estas ou aquelas avaliac;oes
au volic;3es, conforme todas as diferentes formas possiveis. Que nele,
naquele homem ali, surja urn leu penso', e urn fato natural (Natur
falctum) fundamentado no corpo enos acontecimentos corporais, de
terminado pela conexao causal e substancial da Natureza ( ... ). "22

Talvez perguntem como posso estender aos espiritos a co
presenc;a dos corpos, e se nao e uma volta a mim que restabelece
a projec;ao ou a introjec;ao: nao e em mim que aprendo que uma
"Ernpfindbarkeit" , que campos·sensoriais pressupoem uma conscien
cia ou urn espirito? Mas de inicio a objec;ao postula que 0 outro
pode ser para mim espirito exatamente no sentido em que 0 sou
para mim mesmo, e afinal de contas nada e tao incerto: 0 pensa
mento dos outros nunca e para nos £nteiramente urn pensamento. Ade
mais, a objec;ao implicaria que 0 problema aqui e constituir urn
outro espirito, quando a proprio constituinte ainda eapenas carne
animada; nada impede reservar para 0 momento em que ele falar
e escutar a advento de urn outro que, tambem ele, fale e escute.
Mas sobretudo a objec;ao ignoraria exatamente 0 que Husser! quis

sianas.
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23. "Intmtionale Ueberschrtitm." A expressao eempregada nas Medil~ijescaru-

dizer: au seja, que nao lui const£tu£~ao de urn espzrito para urn espzr£to,
mas de urn homem para urn homem. Em decorrencia de uma eloqiien
cia singular do corpo visivel, a EinfiiJzlung vai do corpo para 0 espi
rito. Quando, por uma primeira "invasao intencional"23, urn ou
tro corpo explorador, urn outro comportamento se me aparece, e
o homem em bloco que me edado com todas as possibilidades, se
jam elas quais forem, das quais tenho em meu intimo, em meu ser
encarnado, a prova irrecusavel. Nunca poderei rigorosamente pen
sar 0 pensamento do outro: posso pensar que ele pensa, construir,
atras desse manequim, uma presenc;a para si a partir do modelo
da minha, mas ainda sou eu que coloco nele, e entao que ha verda
deiramente "introjec;ao". Em contrapartida, sei sem a menor du
vida que aquele homem ali ve, que 0 meu munq.o sensivel e tam
bern 0 seu, pois assisto asua v£sao, ela se ve no dominio de seus olhos
sobre 0 espetaculo, e quando digo: vejo que ele ve, ai ja nao ha 
como em: penso que ele pensa - imbricac;ao de duas proposic;6es
uma na outra, visao "principal" e visao "subordinada" descen
tralizam uma aoutra. Ali estava uma forma que se me assemelha,
porem ocupada em tarefas secretas, possuida por urn sonho desco
nhecido. De repente surgiu urn clarao urn pouco abaixo e na fren
te dos olhos, 0 olhar se ergue e se dirige as mesmas coisas que vejo.
Tudo quanto do meu lado esta apoiado no animal de percepc;oes
e de movimentos, tudo quanto eu poderia construir a partir dele
- e tambem meu "pensamento", mas como modalizac;ao da mi
nha presenc;a no mundo - cai subitamente no outro. Digo que ali
ha urn homem, e nao urn manequim, como vejo que a mesa esta
ali, e nao uma perspectiva ou uma apan~nciada mesa. Everdade:
eu nao 0 reconheceria se eu mesmo nao fosse homem; se eu nao ti
vesse (ou nao acreditasse ter comigo mesmo) 0 contato absoluto do
pensamento, urn outro cogito nao surgiria a minha frente; mas esses
indices de ausencia nao traduzem 0 que acaba de acontecer global
mente, registram interdependencias parciais que derivam do ad
vento do outro e nao 0 constituem. Tocla introjec;ao pressupoe 0

que se quereria explicar por ela. Se Fosse realmente 0 meu "pen
samento" que devesse ser colocado no outro, eu nunca 0 colo
caria: jamais aparencia alguma teria a virtude de me convencer
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de que hi ali urn cogito e conseguiria motivar a transferencia, quando
tada a fon;a convincente do meu cleve-se ao fato de eu ser eu. Se
o Dutro cleve existir para mim, epreciso que comeee a existir aquem
cia ordem do pensamento. 1sso e passivel aqui porque a abertura
perceptiva ao mundo, mais desapossamento do que posse, nao tern
pretensoes ao maDapolio do ser, e nao institui a lura de morte das
consciencias. Meu muncio percebido, as caisas entreabertas diante
de mim tern, em sua espessura, elementos para fornecer "estados
de consciencia" a mais de urn sujeito sensfvel, tern direito a fiui
tas outras testemunhas alt~m de mim. Urn comportamento desenhar
se nesse muncie senslvel que ja me ultrapassa eapenas uma dimen
sao a mais no ser primordial, que contem a todas. Logo, 0 outro
nao e impossive! ja. na camada "solipsista", porque a coisa sensi
vel e aberta. Ele se torna atual quando urn outro comportamento
e urn outro olhar tomam posse de minhas coisas, e mesmo isto, es
sa articulac;ao de uma outra corporalidade no meu mundo, efetua
se sem introjec;ao, porque os meus sensiveis, por seu aspecto, par
sua configurac;ao, por sua textura carnal, ja. realizavam 0 milagre
de coisas que sao coisas peIo fato de serem oferecidas a urn corpo,
faziam de minha corporalidade uma experimentac;ao do ser. a ho
mem pode fazer a alter ego que 0 "pensamento" nao pode, por
que esta. fora de si no mundo e porque urn ek-stase eco-possivel com
outros. E tal possibilidade efetiva-se na percepc;ao como vinculum
entre 0 ser bruto e urn corpo. Todo 0 enigma cia EinfUhlung esta
em sua fase inicial, "estesiologica", e ai eresolvido porque e uma
percepc;ao. Aquele que "coloca" 0 outro homem e sujeito perce
piente, 0 corpo do outro e coisa percebida, 0 outro por sua vez e
"colocado" como "percepiente". Trata-se sempre apenas de co
percepc;ao. Vejo que aquele homem ali ve, como toeo a minha mao
esquerda que esta. tocando a minha mao direita.

a problema da Einfuhlung, como 0 da minha encarnac;ao, de
semboca pois na meditac;ao do sensivel, ou, se se preferir, trans
porta-se para ela. a fato e que 0 sensivel, que se me a~uncia em
minha vida mais estritamente privada, interpela uela qualquer ou
tra corporalidade. Ele e0 ser que me atinge no que tenho de mais
secreto, mas que tambem atinjo no estado bruto ou se1vagem, num
absoluto de presenc;a que detem 0 segredo do mundo, dos outros
e do verdadeiro. Ha ai "objetos" "que nao estao somente presen
tes originariamente a urn sujeito, mas que, se 0 estao a urn sujeito,

24. Idem II, p. 163.
25. Ibid., p. 85.
26. Ibid.
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podem idealmente ser dados em presen<;a origimiria a todos os ou
tras sujeitos (assim que sao constitufdos). A totalidade dos objetos
que podem estar presentes originariamente, e que para todos os
sujeitos comunicantes constituem urn campo de presen<;a origina.
ria comum, e a Natureza no sentido primeiro e originario"24. Tal
vez nenhuma outra passagem mostre melhor do que estas linhas
a duplo sentido da reflexao husserliana, analftica das essencias e
analitica das existencias. Pois e"idealmente" (idealiter) que 0 que
e dado a urn sujeito 0 e por principia a qualquer outro, mas e da
"presenc;a originaria" do sensivel que provem a evidencia e a uni
versalidade que sao veiculadas por essas relac;oes de essencia. Se
houver duvidas a respeito, basta reler as paginas extraordinarias25
em que Husserl da a entender que, mesmo que se intencionasse
colocar 0 ser absoluto ou verdadeiro como correlativo de urn espf
rito absoluto, ele precisaria, para merecer seu nome, ter alguma
relac;ao com 0 que nos homens chamamos 0 ser - que 0 espfrito
absoluto enos deverfamos reconhecer-nos, como dois homens "so
podem, ao se compreender, reconhecer que as coisas que urn ve
e aquelas que 0 outro ve sao as mesmas' '26, que portanto 0 espirito
absoluto deveria ver as coisas "atraves das apareneias sensiveis que
possam ser trocadas entre eIe enos num ate de compreensao red
proca - ou peIo menos numa comunicac;ao em sentido unico _
como os nossos fenomenos podem ser trocados entre nos homens'"
e que enfim "eIe deveria ter tambem urn corpo, 0 que ;estabelece~
ria a dependencia para com 6rgaos dos sentidos". Por certo ha mais
coisas no mundo e em n6s alem do que esensivel no sentido estrito
cia palavra. A pr6pria vida do outro nao me edada com 0 seu com
po.rtamento. Seria preciso, para ter acesso a ela, que eu fosse 0 pr6
pno outro. Correlativamente, sejam quais forem minhas pretensoes
a apreender 0 pr6prio ser naquilo que percebo, estou aos olhos do
outro encerrado em minhas "representac;oes", fico aquem de seu
mundo sensivel e portanto transcendo-o. Mas isso e porque utili
zamos ai uma noc;ao mutilada do senslvel e da Natureza. Kant di
zia que ela e "0 conjunto dos objetos dos sentidos"27. HusserI

SIGNOS188

ill'
'Ii

t
~i
.11 ,I

IIII
:~I

'II,



Que resulta entao de tudo isso no que tange aconstituic;ao? Pas
sando para a ordem pre-teoretica, pre-tetica ou pre-objetiva, Hus
serI subverteu as relac;5es entre 0 constitufdo e 0 constituinte. 0 ser
em si, 0 ser para urn espfrito absoluto, extrai doravante a sua verda
de de uma "camada" onde nao ha nem espfrito absoluto, nem ima
nencia dos objetos intencionais a esse espfrito, mas apenas esp(ritos
encarnados que "pertencem" por seu corpo "ao mesmo mundo"29.

27. "Der Inbegriff dcr Gegenstiinde dcr Sinne." (Krit. der Urteilskraft·)
28. l,u," II, p. 163.
29. [dun II, p. 82: "A objetividade 16gica tambem e, eo ipso, objetividade no

sentido da intersubjetividade. 0 que urn sujeito cognoscente conhece em objetivi
dade 16gica (... ) todo sujeito cognoscente tambem podera. conhece-lo, na medida
em que preencher as condi~5es as quais deve satisfazer todo sujeito cognoscente de
tais objetos. Aqui isso quer dizer: deve ter a experiencia das coisas e das mesmas
coisas, deve pois, para ser capaz de reconhecer essa mesma identidade, encontrar-se
com os outros sujeitos cognoscentes numa relat;ao de EinjUhlung, e, para isso, ter
uma corporalidade e pertencer ao mesmo mundo (... )" ("zur selben Welt gehOren")

..
191oFlLOSOFO E SUA SOMBRA

Eclaro que isso nao quer dizer que tenhamos passado da ftlosofia
para a psicologia ou para a antropologia. A relaC;ao entre a objetivi
dade 16gica e a intersubjetividade carnal euma dessas rela~iies de Fun
dierung (fundaC;ao), com duplo sentido descritas alhures por Husser!.
A intercorporalidade culmina (e transforrna-se) no advento das blosze
Sathen, sem que se possa dizer que uma das duas ordens seja anterior
aoutra. A ordem do pre-objetivo nao e a primeira, porquanto ape-"
nas se fixa e, a bern dizer, s6 comec;a realmente a existir quando se
efetiva na instaurac;ao da objetividade logica; esta por-em nao basta
a si mesma, limita-se a consagrar 0 trabalho da camada pre-objetiva,
nao existe senao como resultado do 'ILogos do mundo estetico" e
s6 e valida sob 0 controle dele. Entre as camadas "profundas" e as
camadas superiores da constituic;ao, adivinha-se a singular relaC;ao
de Selbstvergessenheit (auto-esquecimento) que Husserl ja cita nas Ideen
/l30, e que mais tarde retomaria na teoria da sedimentac;ao. A obje
tividade 16gica deriva da intersubjetividade carnal desde que esta te
nha sido esquecida como tal, sendo ela propria que provoca tal es
quecimento ao encaminhar-se para a objetividade 16gica. As forc;as
do campo constitutivo nao caminham pois num unico sentido, voltam
se contra si mesmas; a intercorporalidade se supera e finalmente se
ignora como intercorporalidade, desloca e transforrna sua situac;ao
inicial, e 0 movel da constituic;ao ja nao pode ser encontrado nem
em seu infcio nem em seu tenno.

Essas relac;6es sao encontradas em cada urn de seus graus. A
coisa intuitiva repousa no pr6prio corpo. Isso nao quer dizer que a
coisa seja feita de cinestesias no sentido dos psic610gos. Pade-se igual
mente dizer que todo 0 funcionamento do proprio corpo ependente
da coisa intuitiva na qual se fecha 0 circuito do comportamento. 0
corpo nao e nada menos, mas tambem nada mais, do que a condic;ao
de possibilidade da coisa. Quando se vai dele a ela, nao se vai nem
do prindpio aconsequencia, nem do meio ao fim: assiste-se a uma
especie de propagaC;ao, de invasao au de imbricac;ao que prefigura
a passagem do salus ipse para 0 outro, da coisa "solipsista" para a
coisa intersubjetiva.

Pois Husserl nao considera nem a coisa "solipsista", nem 0 so
Ius ipse, prirruin·os. 0 solipsismo e uma "experiencia em pensamen-

30. Ibid., p. 55.
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redescobre 0 senslvel como forma universal do ser bruto. 0 sensi
vel DaD e somente as coisas, e tambem tude quanta nele se dese
nha, mesmo em baixo-relevo, tudo quanta deixa nele 0 rastra, tu
do quanta nele figura, mesmo a titulo de desvio e como uma certa
ausencia: "0 que pode ser apreendido por experiencia no sentido
originario cia palavra, 0 ser que pode ser dado em presenc;a origi
milia (das urpriisentierbare Sein) DaD e todo 0 ser, e nem sequer todD
o ser de que ha experiencia. as animalia sao realidades que DaD po~

clem ser dadas em presenc;a origimiria a varios sujeitos: compor
tam subjetividades. Trata-se de especies de objetos muito particu
lares que sao clades originariamente de tal maneira que pressup5em
presenc;as originarias, sem que eles pr6prios possam ser dados em
presenc;a originaria28 ." As animalia e os homens sao isto: seres ab
solutamente presentes que tern uma esteira de negativo. Urn corpo
percepiente que vejo e tambem uma certa ausencia que 0 seu com
portamento escava e prepara atras de si. Mas a propria ausencia
esta enraizada na presenc;a, e por seu corpo que a alma do outro
e alma a meus olhos. As "negatividades" contam tambem no mun
do sensfvel, que e decididamente 0 universal.
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31. "Cedanker/.experimmt", Idem II, p. 81.
32. Idem II, p. 81: "Konstruierles Su.bjekt."
33. Ibid.

to"31, 0 solus ipse urn "sujeito construfdo"32. Esse metoda de pen
samenta isolante destina-se mais a revelar os lac;os do teciclo inten
cional do que a rampe-Ios. Se pudessemos rampe-Ios na realidade
ou somente em pensamento, cortar verdadeiramente 0 solus ipse dos
Qutros e cia Natureza (como Hussed, reconhec;amo-Io, fez algumas
vezes, quando imagina 0 espfrito aniquilado, depois a Natureza ani
quilada, e pergunta-se qual 0 resultado disso para a Natureza e ~ara

o espfrito), nesse fragmento do todo, 0 unico conservado, senam
conservadas integralmente as referencias ao todo de que e1e e [ei
to: continuariamos a nao ter 0 solus ipse. "( ... ) na verdade 0 solus
ipse nao merece seu nome. A abstrac;ao que r~ali~amos, porgue e
justificada intuitivamente, nao fornece 0 homem lsolado ou a pes
soa humana isolada. Ela nao consistiria, alias, em preparar urn as
sassinio coletivo dos homens e dos animais que nos rodeiam, em
que 0 unico poupado sena 0 sujeito humano que sou. 0 sujeito
que ficaria so, nesse caso, ainda seria sujeito humano, continuaria
a ser 0 objeto intersubjetivo apreendendo-se e colocando-se sem~

pre como tal. "33 .

Essa observac;ao vai longe. Dizer que 0 ego "antes" do outro
esta so ja e situa-Io em relac;ao a urn fantasma do outro, e ao me
nos conceber urn meio em que outros poderiam estar. A verdadei
ra e transcendental solidao nao eesta: apenas ocorre se 0 outro nem
sequer econcebivel, e isto exige que tampouco haja eu para reivin~

dica~la. Apenas estamos realmente sos com a condic;ao de nao 0

saber, e exatamente essa ignorancia que e nossa solidao. A "c~

mada" ou a "esfera" dita solipsista nao tern ego nem ipse. A soh
dao da qual emergimos para a vida intersubjetiva nao ea da mo
nada. Eapenas a bruma de uma vida anonima que nos separa do
ser, e a barreira entre nos e 0 outro eimpalpavel. Se corte ha, nao
e entre mim e 0 outro, e entre uma generalidade primordial em
que estamos confundidos e 0 sistema precise eu-os outros. 0 que
"precede" a vida intersubjetiva nao pode ser distinguido nurneri
camente dela, uma vez que, precisamente, nao ha nesse nivel nem
individuac;ao nem distinc;ao numerica. A constituic;ao do outro nao

* Em frances, on, pronorne indcfinido que substitui ou designa urn scr huma
no nao-cspecificado. (N.T.)

..193oFILOSOFO E SUA SOMBRA

vern depois da do corpo, 0 outro e meu corpo nascemjuntos do exta
se original. A corporalidade aqual pertence a coisa primordial ean
tes corporalidade em geral; como 0 egocentrismo da crianl,;a, a "ca
marla solipsista" eda mesma forma transitivismo e confusao do eu
e do outro. (Tudo isso, dirao por certo, representa 0 que a conscien~

cia solipsista pensaria e diria de si mesma se pudesse haver pensa
mento e palavra nesse nivel. Mas, qualquer que seja a ilusao de neu~

tralidade que ela possa ter, euma ilusao. 0 sensfvel se da como 0

ser para X ... , mas ainda assim sou eu e ninguem mais que vivo esta
cor e este som, a propria vida pre~pessoal ainda e uma visao minha
do mundo. A crianc;a que pede amae que a console das dores que
esta sofre, ainda assim esta. voltada para si.) Pelo menos e assim que
avaliamos a sua conduta, nos que aprendemos a distrihuir entre vi
das unicas 0 que ha de dor e de prazer no mundo. Mas a verdade
naD e tao simples: a crianl,;a que conta com a devoc;ao e 0 amor atesta
a realidade desse amor, e que este e compreendido por ela, e que a
sua maneira, fraca e passiva, desempenha nele seu papel. Ha no dia
logo do Fiireinander (urn para 0 outro) uma interac;ao entre 0 egoismo
eo arnor que lhes apaga os limites, uma identificac;ao que uhrapassa
o solipsismo, tanto naquele que reina quanto naquele que se devota.
Egoismo e altruismo tern par base 0 fato de pertencerem ao mesmo
mundo, e querer construir esse fenomeno a partir de uma camada
solipsista e torna-Io de uma vez por todas impossivel- e talvez seja
ignorar 0 que Husserl nos disse de mais profunda. Ha realmente em
princfpio, para todo homem que reflete sobre sua vida, a possibilida
de de ve-Ia como uma sene de estados de consciencia privacios, assim
como faz 0 adulto branco e civilizado. Mas ele so 0 faz na condic;ao
de esquecer, ou de reconstituir de uma maneira caricata, experien
cias que transpoem esse tempo cotidiano e serial. De: morre~se sozi
nho a: vive-se sozinho, nao e boa a consequencia, e se a dor e a mor
te sao as unicas consultadas quando se trata de definir a subjetivida~

de sera entao a vida com os outros e no mundo que ficara impossivel
pa~a ela. Portanto e preciso conceher - nao decerto uma alma do
mundo ou do grupo ou do casal, cujos instrumentos seriamos nos
- mas urn "a Gente" * primordial que tern sua autenticidade, que
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34. No entanto eassim que Eugen Fink (Probtemes actuels de la Phinomenologie,
pp. 80-81) parece compreender a prioridade absoluta do percebido em Husser!.

alias nunca cessa, sustenta as maiores paixoes do adulto, e cuja ex
periencia erenovada em nos por cada percepc;ao, j:i que, como vi
mos, a comunicac;ao 56 apresenta problema nesse nivel, e 56 se tor
na duvidosa se esquec;o 0 campo de percepc;ao para me reduzir ao
que a reflexao fad. de mim. A reduc;ao a"egologia" ou a "esfera
do pertencer", como tada reduc;ao, nao passa de uma prova dos"
vinculos primordiais, uma maneira de segui-Ios ate os seus derra
deiros prolongamentos. Se "a partir" do proprio corpo possa com
preender 0 corpo e a existencia do Dutro, se a co-presenc;a de mi
nha "consciencia" e de meu "corpo" se prolonga na co-presenc;a
do outro e de mim, eporque 0 "eu posso" e 0 ~'outro existe" per
tencem desde ja ao mesmo mundo, e porque 0 proprio corpo e pre
monic;ao do outro, 0 Einfiilzlung eco de minha encarnac;ao, e por
que urn lampejo de sentido os torna suhstitui'veis na presenc;a ab
soluta das origens.

Assim, toda a constituic;ao e antecipada na fulguraC;ao da
Urempfindung (sensaC;ao originaria). a aqui absoluto de meu corpo
eo "ali" da coisa sensi've1, a coisa proxima e a coisa longi'nqua,
a experiencia que tenho de meus sensi'veis e aquela que 0 outro de
ve ter dos seus, estao na relaC;ao do "originario" com 0 "modifica
do", nao porque 0 ali seja urn aqui degradado ou enfraquecido,
o outro urn ego projetado exteriormente34, mas porque, segundo
o prodi'gio da existencia carnal, com 0 "aqui", 0 "proximo", 0

"eu", e colocado acohi 0 sistema de suas "variantes". Cada
"aqui", cada coisa proxima, cada eu, vividos em presen~aabsolu
ta, atestam para alern de si rnesmos todos os outros que, para mirn,
nao sao co-possi'veis com eles, e que contudo, noutro lugar, neste mes
rno momento, sao vividos em presenc;a absoluta. Nern simples de
senvolvimento de urn futuro implicado por seu ini'cio, nem simples
efeito em nos de uma regula~aoexterior, a constituic;ao nao se pren
de aalternativa do conti'nuo e do desconti'nuo: desconti'nua, por
quanta cada carnada e feita do esquecimento das precedentes; con
ti'nua de uma ponta aoutra, porque tal esquecimento nao e mera
ausencia, como se 0 ini'cio nao houvesse existido, mas esquecimen
to do que foi literalmente em proveito do que se tornou rnais tarde,
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35. ldeen II, p. 80: "Verwickeln wir uns nickl in einen Zirkel, da doch die Menschert
auffassung die Leibesauffassung, und somit die Dingauffassung, voraussetzt?"

36. Ibid., p. 27.
37. "Wir geraten hier, scheint es, in e-inen bOsen Zirkel. Denn setztm w-ir zu Anfang

die NaJ,ur schlechthin, -in der Weise w-ie es jeder Naturforsclur undjetier naturalistisch Einges
/ellte sonst tut, undfassten wir die Menschen als Realilalen, die fiber ihre physische Leiblichkeit
ein plus haben, so waren die Personen untergeordnete Naturobjekte, Bestandstucke d.er Natur.
G-ingen wir aber dem Wesen der Personal-ilal nach, so slellte sich Natur als ez"n im intersubjekt-i
ven Verband tier Personen sich Konstituierendes, also ihn Voraussetzendt's dar." ldeen II, p. 210.

38. Marly BIEMEL, Husser/iana, Bd IV, Einleitung des Herausgebers. Eis
o texto de Husser!: "A Natureza e 0 corpo, e tambem, entrelal;ada com ele, a alma,
constituem-se numa relal;ao recfproca urn com a outra, de uma s6 yez." Husserlia
na, Bd V, p. 124: " ... 1st ein wichtiges Ergebnis unserer Betrachtung, dasz d-ie 'Natur' und
tier Leib, in ihrer Verflechtung mit dieser w-ieder die Seele, sich -in Wechselbezogenhez"t aufe-in
ander, in tins mite£rumder, Ironstituieren."

39. Umsturz der kopernikanischen Lehre -in tier gewohnl-ichen weltanschauHchen Inter
pretation. Die Ur-Arche Erde bewegt sich nicht, 7-9 de maio de 1934.

interiorizac;ao no sentido hegeliano, Erinnerung. Cada carnada par
te das precedentes e avanC;a nas seguintes, cada qual e anterior e
posterior as outras, e portanto a si mesma. Sem duvida e por isso
que Hussed nao parece espantar-se muito com os drculos a que
e conduzido no decorrer da analise: drculo da coisa e da experien
cia do outro, ja que a coisa plenamente objetiva e fundada na ex
periencia dos outros, esta na experiencia do corpo, que por sua vez
e de certo modo uma coisa35 . Ci'rculo tambem entre a Natureza
e as pessoas, ja que a Natureza no sentido das ciencias da Nature
za (mas tambem no sentido da Urpriisentierhare, que para Hussed
e a verdade do primeiro) e para comec;ar 0 todo do mundo (Welt
all)36, e por essa razao engloba as pessoas, que, por outro lado, di
retamente explicitadas, envolvem a Natureza como 0 objeto que
constituem em comum37 . Decerto e tambem por isso que, num
texto profetico de 1912, Husser! nao hesitava em falar de uma re
lac;ao redproca entre a Natureza, 0 corpo e a alma, e, como ja dis
seram com acerto, de sua "simultaneidade"38.

Essas aventuras da analise constitutiva - essas imbricac;oes,
esses desenvolvimentos imprevistos, esses circulos - nao parecem,
como dizi'amos, inquietar muito Husseri. Depois de mostrar nUID
escrito39 que 0 mundo de Copernico remete ao mundo vivido, e
o universo da fisica ao da vida - decerto, diz ele tranqiiilamente,
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40. "Aber nun wird man das argfinden, geradezu toll", ibid.
41. Por exemplo, Ideen II, pp. 179-180. Mesmo movimcnto no lim d<.: Umsturz.

acharao isso urn tanto forte, e mesma completamente loucow, Mas
basta, acrescenta ele, interrogar melhor a experiencia41 e seguir
mais de perto as suas implica.;6es intencionais: nada pode prevale
cef contra as evidencias cia analise constitutiva. Sera isso reivindi
cac;ao das essencias contra as verdades de fato, sera., pergunta-se
o proprio Husserl, "hybris filos6fica", sera. mais uma vez 0 direito
que se arroga a consciencia de limitar-se aos seus pensamentos, con
tra tudo e contra todos? Mas as vezes e a experiencia que Husser!
reeorre, como ao fundamento de direito ultimo. Entaa a ideia se
ria esta: ja. que estamos najune;;ao cia Natureza, do corpo, cia alma
e cia consciencia filos6fica, ja que a vivemos, eimpassive! ccnceber
urn problema cuja solu<;ao nao esteja esbo~adaem nos e no espeta
culo do mundo, deve haver urn meio de compor em nosso pensa~

mento 0 que vern em bloco em nossa vida. Se Husserl mantem-se
firme nas evidencias da constitui~ao, nao e por loucura da cons
ciencia, nem por ela ter 0 direito de substituir 'dependencias natu
rais que sao constatadas pelo que esta claro para ela; e porque 0

campo transcendental deixou de ser somente 0 dos nossos pensa
mentos para tornar-se 0 da experiencia total; e porque Husser! con
fia na verdade na qual estamos desde 0 nascimento, e que deve poder
conter as verdades da consciencia e as da Natureza. Se as "retror
referencias" da analise constitutiva nao tern de prevalecer contra
o principio de uma filosofia da consciencia, e porque esta ampliou
se ou transformou-se 0 bastante para ser capaz de tudo, ate mesmo
daquilo que a contesta.

Que a possibilidade da fenomenologia seja para ela mesma uma
questao, que haja uma "fenomenologia da fenomenologia" da qual
depende 0 sentido ultimo de todas as analises previas, que a feno
menologia integral ou fechada em si ou repousando em si perma
ne<;a problematica, Husserl ira dize-Io mais tarde, mas isso ja e
visfvel aleitura das Ideen II. Ele nao esconde que a anaHtica inten
Clonal nos leva conjuntamente a duas dire~oesopostas: de urn lado
desce para a Natureza, para a defesa da Urpriisentierbare, enquanto
do outro e arrastada para 0 mundo das pessoas e dos espiritos. "Isso
nao quer necessariamente dizer, continua ele, e nao deve querer
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42. Ideen II, p. 211, grifado por nos.
43. Ideen II, p. 180.

dizer que os dois mundo nada tenham a ver urn com 0 outro e
que 0 sentido deles nao manifeste rela<;6es de essencia entre 'si.
Conhecemos outras diferen<;as cardeais entre 'rnundos' que entre~

tanto sao mediadas por rela<;6es entre sentido e essencia. Por exem
pIa, a relat:;ao entre 0 mundo das ideias e 0 mundo da experiencia,
ou aquela entre 0 «mundoJ'da consciencia puraJfenomenologicamente redu
zida, e 0 mundo das unidades transcendentes constituidas nela. "42 Logo
hci problemas de mediat:;ao entre 0 mundo da Natureza e 0 mund~
das pessoas - mais: entre 0 mundo da consciencia constituinte e
os resultados do trabalho de constitui<;ao, e a tarefa ultima da fe
nomenologia enquanto filosofia cia consciencia e compreender a sua
rela<;ao com a nao-fenomenologia. Isso que resiste em nos afeno
menologia - 0 ser natural, 0 principio "barbaro" de que falava
Schelling - nao pode permanecer fora da fenomenologia e deve
ter seu luga~ nela. 0 filosofo carrega a sua sombra, que nao esim~

pIes ausenCla de fato da futura luz.]a e, diz Husserl, uma dificul
dade muito "excepcional" nao so "apreender", mas "compreender
pelo interior", a rela<;ao entre 0 "mundo da Natureza" eo "mun
do do espfrito". Pelo menos ela esuperada praticamente em nossa
vida, pois passamos sem dificuldade e constantemente da atitude
naturali~tapara a atitude personalista. Trata-se apenas de igualar
a reflexao ao que fazemos com toda a naturalidade ao passar de
uma atitude a outra, de descrever mudan<;as de apreens6es inten
cionais, articula<;6es de experiencia, rela<;5es essenciais entre mul
tiplicidades constituintes que dao conta das diferen~asde ser entre
os constituidos'. A fenomenologia pode aqui desemaranhar 0 que
estava emaranhado, dissipar mal-entendidos devidos justamente ao
fato de passarmos naturalmente e sem querer de uma atitude a ou
tra. Se entretanto existem esses mal-entendidos e essa transiyao "na
tural", e sem duvida porque ha uma dificuldade de principio em
desemaranhar 0 la<;o entre a Natureza e as pessoas. Que acontece
d quar:do for preciso compreender pelo interior a passagem da atitude
naturallsta ou personalista para a consciencia absoluta, dos pode~

res que nos sao naturais para uma atitude "artificial" (kunstlich)43
- que, a bern dizer, nao deve ser uma atitude igual as outras, mas
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a inteligencia de todas as atitudes, 0 proprio ser falando em nos?
Qual eessa "interioridade" que sera capaz das pr6prias rela-:;6es
entre 0 interior e 0 exterior? Uma vez que - ao menos implicita
mente e afortion· - Hussed colcca essa questao *, eporque a nao
filosofia, a seu ver, nao esta inc1uida desde logo na filosofia, nero
o "constitufdo" transcendente na imanencia do constituinte, epor
que ele entreve pelo menos, atras cia genese transcendental, urn
muncio onde tudo e simultaneo, OIlOD Tjv nclVta.

Sera tao surpreendente este ultimo problema? Desde 0 infcio
Husser! DaD advertira que tada reduc;ao transcendental e inevita
velmente eidetica? Era dizer que a reflexao apreende 0 constitufdo
apenas em sua essencia, que ela DaO ecoincidencia, que nao se re
coloca numa produ~aopura, mas somente re-produz 0 desenho da
vida intencional. Husserl apresenta sempre a "volta absoluta acons
ciencia" como um tItulo para uma infinidade de opera~oes que sao
aprendidas, efetuadas aos poucos, e nunca sao terminadas. Nunca
nos incorporamos a genese constitutiva, e e com dificuldade que
a acompanhamos em curtos segrnentos. a que e, pois (se estas pa-

44. Eis a texto que cornentarnos: "Ternos em vista aqui urna nova atitude,
que, nurn certo sentido, emuito natural (naturlich), mas nao e de natureza (natural).
Nao ser de natureza quer dizer que aquila de que nela temos experiencia nao e Na
tureza no sentido d<is ciencias da Natureza, mas, par assirn dizer, urn contririo da
Natureza. Eevidente que a dificuldade excepcionalfssima e nao se contentar em
apreender a oposil:;ao (dos mundos), e sim compreende-la pelo interior (von innm
her zu vtrSuhen): ela nao reside no proprio exerdcio das atitudes. Pois:- se deixa~os
de lado a atitude que visa a pura consciencia (Einstellung auf das reme Sewusstsezn),
esse residuo das diferentes redw;oes, que ealias superficial - passamos constante
mente e sem a menor dificuldade de urna atitude a outra, da atitude naturalista pa
ra a atitude personalista, e correlativarnente das ciencias da Natureza para as cien
cias do espirito. As dificuldades comel;am com a reflexao, com a compreensao feno
menol6gica da rnudanl;a das apreensoes intencionais e das experiencias, e dos cor
relatos constituidos atraves delas. Apenas no ambito da fenornenologia, e reportan
do as diferenl;as de ser dos objetos que se constituem as relal;Oes essenciais das mul
tiplicidades constituintes que lhes correspondem, eque essas diferenl:;as podern ser
mantidas fora de qualquer confusao (unverwirrt), numa separa.l;ao que oferece certe
za absoluta (in absolut sicherer Sonderung), livres de tooos as mal-entendidos que tern
origem nas mudanl:;as de atitude involuntarias, e que, na falta de reflexao pura, fi
cam despercebidos para nos. Somente voltando aconsciencia absoluta e a totalida
de das relal;oes de essencia eque poderemos prosseguir nela, que poderemos afinal
compreender segundo seu sentido as relal;oes de dependencia dos objetos que cor
respondem a urna au a outra atitudes, e as suas redprocas relal;oes de essencia."
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lavras tern urn sentido), que do outro lado das coisas responde a
nossa re-constitui~ao? Do nosso lade nao ha senao enfoques con
vergentes, mas descontfnuos, momentos de clareza. Quanto acons
ciencia constituinte, n6s a constitufmos a custa de esfon;os raros
e diffceis. Ela e 0 sujeito presuntivo ou suposto das nossas tentati
vas. a autor, dizia Valery, e 0 pensador instantaneo de uma obra
que;foi lenta e laboriosa - e esse pensador nao esta em lugar ne
nhuin. Assim como 0 autor e para Valery uma impostura do ho
mem escritor, a consciencia constituinte e a impostura profissional
do fiI6sofo ... De todo modo, para Husserl, ela e 0 artefato no qual
culmina a teleologia da vida intencional - e nao a atributo spino
zista de Pensamento.

Projeto de posse intelectual do mundo, a constitui~ao torna
se cada vez rnais, amedida que vai amadurecendo 0 pensamento
de Husserl, 0 meio de desvelar urn reverso das coisas que nao cons
titufmos. Era precise essa tentativa insensata de tudo submeter as
formalidades da "consciencia", ao jogo Ifmpido de suas atitudes,
de suas intenc;:6es, de suas imposic;:6es de sentido - era precise con
cluir 0 retrato de um mundo sabio que a filosofia chlssica nos dei
xou - para revelar todo 0 resto: esses seres, aquem de nossas idea
liza<;6es e de nossas objetiva~oes, que as alimentam secretamente,
e em que temos dificuldade de reconhecer noemas: a Terra, por
exemplo, que nao esta em movimento como os corpos objetivos,
mas tampouco em repouso, porquanto nao vemos a que ela estaria
"ftxada" - "solo" ou "cepa" de nosso pensamento como de nossa
vida, que, quando habitarmos outro planeta, poderemos deslocar
ou transportar; mas porque entao teremos ampliado a nossa pa
tria, nao a podemos suprimir. Como a Terra e, por definic;:ao, uni
ca, todo solo em que pisamos torna-se imediatamente uma provfn
cia sua, e as seres vivos com quem os filhos da Terra poderao
comunicar-se tornar-se-ao igualmente homens - ou, se se prefe
rir, os homens terrestres tornar-se-ao variantes de uma humanida
de mais geral que permanecera unica. A Terra e a matriz tanto
de nosso tempo como de nosso espa<;o: qualquer noc;:ao construfda
do tempo pressupoe a nossa proto-hist6ria de seres carnais co·
presentes num unico mundo. Qualquer evocac;:ao dos mundos pos
sfveis remete avisao do nosso (Welt-anschauung). Qualquer possibi
lidade-e variante da nossa realidade, e possibilidade de realidade efeti-
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45. Rcsumimos Umsturz ... , citado anteriormcnte.

va (Moglichkeit an Wirklichkeit) ... Estas analises do Husserl tardio45

nao sao nem escandalosas, nem sequer desconcertantes, se nos lem
brarmos de tudo 0 que as prenunciaja no infcio. Explicitam a "te
se do mundo" anterior a todas as teses e todas as tearias, aquem
das objetivac;6es do conhecimento, de que Hussed sempre falou,
e que simplesmente se tornou para ele 0 nosso unico recurso dian
te do impasse a que elas conduziram 0 saber ocidental.

Quer queira quer nao, contra seus pIanos e de acordo com a
sua aud.kia essencial, Husser! revela urn muncio selvagem e urn
espfrito se1vagem. As caisas estao presentes nao mais somente, co
mo na perspectiva do Renascimento, conforme sua aparencia pro
jetiva e conforme a exigencia do panorama, mas pelo contraxio em
pe, insistentes, incomodando a olhar com suas arestas, cada qual
reivindicando uma presenC;a absoluta que nao eco-possivel com a
das outras, e que no entanto todas possuem ao mesmo tempo, em
virtude de urn sentido de configurac;ao cuja ideia nao nos edada
peIo "sentido teoretico". as outros tambem estao presentes Ua es
tavam presentes com a simultaneidade das coisas), nao como espi
ritos, nem sequer como "psiquismos", mas tal, par exemplo, co
mo os encaramos na c6lera ou no amor, rostos, gestos, palavras,
aos quais, sem pensamento interposto, respondem os nossos - a
ponto de as vezes voltarmos contra eles as suas palavras antes mes
mo que estas nos tenham atingido, com tanta certeza, com mais
certeza do que se tivessemos compreendido -, cada qual pregnante
dos outros e confirmado por eles em seu corpo. Esse mundo estra
nho nao e uma concessao do espfrito a natureza: pois, se em toda
parte 0 sentido efigurado, em toda parte e de sentido que se trata.
Essa renovac;ao do mundo e tambern renovac;ao do espfrito, redes
coberta do espfrito bruto que nao e domado por nenhuma das cuI
turas, ao qual se pede criar de novo a cultura. a irrelativo, dora
vante, nao e a natureza em si, nem 0 sistema das apreensoes da
consciencia absoluta, e tampouco 0 hornern, e sirn essa "teleolo
gia" de que fala Hussed - que e escrita e pensada entre aspas
-, articulac;ao e conjunto de mernbros do Ser que se realiza atra
YeS do homern.

..

Ha mais de urn paradoxo no destino do bergsonismo. Esse fi
16sofo da liberdade, dizia Peguy em 1913, teve contra ele 0 partido
radical e a universidade; esse inimigo de Kant teve contra ele 0

partido actionfranfaise*, esse amigo do espirito teve contra eIe 0 par
tido devoto; nao s6, portanto, seus inimigos naturais, senao as ini
migos de seus inirnigos. Nos anos em que ele parece ter predilec;ao
par franco-atiradores como Peguy e Georges Sorel, quase poderia
mas descrever Bergson COmo urn fil6sofo maldito - se esquecesse
mas que, na mesma epoca, era acompanhado por urn audit6rio una
nime no College de France havia treze anos, era membro de uma
Academia havia doze e, pouco depois, membra da Academia.

A gerac;ao a que pertenc;o conheceu apenas 0 segundo Berg
son, ja retirado do ensino e quase silencioso durante a longa pre
parac;ao de Deux sources (As duas fontes da moral e da re1igiao, 1932),
ja considerado pelo catolicismo antes urn luminar do que urn peri
go, ja ensinado nas classes pelos professores racionalistas. Entre a
gerac;ao anterior, que ele formara, sem que jamais tivesse havido
uma escola bergsoniana, seu credito era imenso. Foi precise espe
rar pelo periodo recente para ver aparecer urn p6s-bergsonismo des
confiado, exclusivo, como se nao se honrasse melhor Bergson ad-
mitindo que pertence a todos... .

BERGSON FAZENDO-SEI

CAPITULO VII

1. Texto lido na sessao de homenagem a Bergson no encerramento do Con
grcsso Bergson (17-20 de maio de 1959) e publicado pelo Bulletin de la Societe Fran(ai
Sf de Philosophie.

- Movimento de inspirac;ao momirquica e antidemocratica, nascido em 1899,
partidario do nacionalismo integral. (N.T.)

SIGNOS200



Como foi que aquele que revolucionara a ftIosofia e as letras
parle tornar-se esse autar quase canonico? Sera. que foi ele quem
mudou? Veremos que quase nao mudou. Teni ele entao mudado
seu publico, 0 atralde a sua propria ousadia? A verdade e que hci
dais bergsonismos, 0 cia audacia, quando a filosofia de Bergson lu~

tava - e, diz Peguy, lutava bern - e aquele posterior a vitoria,
persuadido de antemao daquilo que Bergson levou muito tempo
para encontrar, ja. provido de conceitos, quando Bergson forrou
lou sozinho os seus. Identificadas a causa vaga do espiritualismo
ou de qualquer outra entidade, as intuit;oes bergsonianas perdem
a forc;a, sao generalizadas, minimizadas. Este naD passa de urn berg
sonismo retrospectivo ou do exterior. Encontrou sua formula quan
do 0 padre S~rtillangesescreveu que a Igreja hoje ja nao colocaria
Bergson no Index, nao por ela ter revisto seu jufzo de 1913, mas
porque sabe agora como a obra deveria acabar... Bergson, por sua
vez, nao esperou saber aonde seu caminho conduzia para envere
dar por ele, OU melhor, para faze-Io. Nao esperou as Deux sources
para permitir-se Matiere et mbnoire e Evolution. criatrice. Mesmo que
as Deux sources corrigissem as obras condenadas, nao teriam senti
do sem elas, nao seriam celebres sem elas. Epegar ou largar. Nao
se pode ter a verdade sem os riscos. Deixa de haver filosofia se olha·
mos primeiro as conclusoes; 0 filosofo nao procura os atalhos, per
corre todo 0 caminho. 0 bergsonismo estabelecido deforma Berg
son. Bergson inquietava, 0 bergsonismo tranqiiiliza. Bergson era
uma conquista, 0 bergsonismo defende, justifica Bergson. Bergson
era um contato- com as coisas, 0 bergsonismo e uma coletanea de
opinioes aprendidas. Nao seria conveniente que as conciliai,;6es, as
ceiebrac;;6es nos fizessem esquecer 0 caminho que Bergson trac;;ou
sozinho e nunca renegou, essa maneira direta, s6bria, imediata,
ins6lita, de refazer a filosofia, de buscar 0 profundo na aparenda
eo absoluto diante dos nossos olhos - enfim, sob 0 extremo deco
ro, 0 espfrito de descoberta que ea primeira fonte do bergsonismo.

Ele terminava seu curso de 1911 com estas palavras transcri
tas na revista Les Etudes: "Se 0 cientista, 0 artista, 0 fil6sofo aferram
se abusca da fama, e por faltar-Ihes a absoluta seguranc;;a de haver
criado algo viavel. Deem-lhes esta segurani,;a, e voces os verao ime
diatamente fazer pouco·caso do rumor que cerca seu nome. " A uni
ca coisa que Bergson afinal de contas almejou foi escrever livros
que vivessem. Ora, nao ha outra forma de dar testemunho

disso senao dizendo de que modo ele esta presente em nosso traba
lho, em quais paginas de sua obra, com nossas preferencias e nos
sas parcialidades, julgamos, como os ouvintes de 1900, senti-Io "em
contato com a coisa" .
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Ele e fil6sofo sobretudo por sua maneira de reencontrar toda
a filosofia como que sem querer, examinando urn dos prindpios
de mecanica que Spencer utilizava sem rigor. Eentao que se aper
cebe de que nao temos acesso ao tempo apertando-o, como por mei6
de pinc;;as, entre os pontos de referenda da medida; ao contra.rio,
para termos ideia dele, epreciso deixa-Io fazer-se livremente, acom
panhar 0 nascimento contfnuo que 0 torna sempre novo e, justa
mente por isso, sempre 0 mesmo.

Seu olhar de filosofo encontrou af outra coisa e mais do que
procurava. Pois se 0 tempo eisso, nao e algo que eu veja peio exte
rior. Pelo exterior, eu teria apenas 0 seu rastro, nao assistiria ao
fmpeto gerador. Logo, 0 tempo sou eu, sou a duraC;;ao que apreen
do, esta em mim a durac;;ao que se apreende a si propria. E a partir
desse momento estamos no absoluto. Estranho saber absoluto, ja
que Dao conhecemos nem todas as nossas lembrani,;as, nem sequer
toda a espessura de nosso presente, e meu contato comigo mesmo
e "coincidencia parcial" - conforme uma expressao que Bergson
empregara amiude e que, a bern dizer, cria problema. De todo mo
do, quando se trata de mim, epor ser parcial que 0 contato e abso
luto, e por estar preso em minha durac;;ao que a conhec;;o como nin
guem, e por e1a me exceder que a experiencia que tenho dela ea
mais estreita e a mais proxima que se ]>oderia conceber. 0 saber
absoluto nao e sobrev80, einerencia. E uma grande novidade em
1889, e que tera futuro, dar como prindpio a filosofia nao urn eu
pen.so e seus pensarnentos imanentes, mas urn Ser-si mesmo cuja
coesao e tambem separac;;ao.

Uma vez que aqui e com uma nao-coincidencia que coincido,
a experiencia e suscetfve1 de estender-se para alem do ser particu
lar que sou. A intuii,;ao de minha durac;;ao ea aprendizagem de uma
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maneira geral de ver, 0 principia de uma especie de "redUl;ao" berg
soniana que reconsidera tadas as caisas sub specie durationis - tanto
o que se chama sujeito quanta 0 que se chama objeto, e meSillO

o que se chama espac;o: pais ja se ve desenhar·se urn espafo do inte
rior, uma extensao, que e0 muncio por onde Aquiles caminha. Ha
seres, estruturas, como a melodia (Bergson diz: organizar;6es), que
nada mais sao do que uma certa maneira de durar. A durac;ao naG
e somente mudanr;a, devir, mobilidade, e 0 ser no sentido vivo e
ativo cia palavra. 0 tempo nae ecolocado no lugar do ser, ecom
preendido como ser nascente, e agora e0 ser inteiro que epreciso
abordar junto com 0 tempo.

Perceberam isso bern quando [oi publicado Matiere et memoire,
ou pelo menos deveriam te-Io percebido. Mas 0 livro surpreendeu,
pareceu obscuro; ate hoje e 0 menos lido dos grandes livros de Berg
son. Eno entanto nele que 0 campo da durac;ao e a pratica da in
tuic;ao alargam-se de maneira decisiva. Esquecendo, como diz ele,
seu livro anterior, seguindo uma outra Iinha de fatos por eia mes
rna, tomando contato com 0 composto de alma e de corpo, Berg
son era reconduzido adurac;ao, mas nessa outra abordagem ela re
cebia novas dimens6es, e seria ignorar a lei de uma filosofia que
nao pretende 0 sistema mas a reflexao plena, e que quer fazer 0 ser
falar, censurar aqui a Bergson 0 que chamamos de urn desvio de
sentido, que e a propria investigac;ao. A partir da! a durac;ao e 0

meio no qual a alma e 0 corpo encontram sua articulac;ao, porque
o presente e 0 corpo, 0 passado e 0 espfrito, diferentes em nature
za, passam contudo urn para 0 outro. A intuic;ao ja nao e decidida
mente coincidencia simples ou fusao: estende-se a "limites", co
mo a percepc;ao pura e a memoria pura, e tambem ao que esta en
tre as duas, a urn ser que, diz Bergson, abre-se ao presente e ao
espac;o na exata medida em que visa urn futuro e disp6e de urn pas
sado. Hci uma vida, Maurice Blonde! diria uma "hibridac;ao", das
i;ltuic;6es, urn "duplo impulso" para a materia e para a memoria.
E tomando os opostos em sua diferenc;a extrema que a intuic;ao os
ve reumr-se.

Por exemplo, deformariamos muitfssimo Bergson minimizando
a espantosa descriC;ao do ser percebido feita em Matiere et memoire.
De forma alguma ele diz que as coisas sao imagens no sentido res
tritivo, do "fisico" ou das almas - diz ser tal a sua plenitude pe~

rante meu olhar que e como se minha visao se fizesse mais nelas

d que em mim como se serem vistas fosse apenas uma degrada
0' "d"c;ao de seu ser eminente, comO se serem representa as - apa

recerem, diz Bergson, na "camara escura" do sujeito -, longe de
ser a sua definic;ao, resultasse de sua profusao natural. Nunca se
estabeleceu antes esse circuito entre 0 ser e eu, que faz c<:m que
o ser seja "para mim" espectador, maS que em compensac;ao 0 es~

pectador seja "para 0 ser" . N unca se des~reveu assH~ 0 ser bruto

d ndo Percebido. Desvelando-o depOls da durac;ao nascente,o mu . , , .
Bergson redescobre no coraC;ao do homem urn senudo pre-socratlCo

e "pre-humano" do mundo. . . '
Duree et simultaneite (Durac;ao e Slmultaneldade), que e, Berg-

n o repete urn livro de filosofia, se instalara mais resolutamente
so' h'" aIainda no mundo 'percebido. Hoje, como a tnnta e cmcO anos,. -

TIS fisicos criticarn Bergson por introduzir 0 obser:rador n~ fislca
~ativista, que, dizem eles, so torna 0 t;mpo relatlvo aos mstru~
mentos de medic;ao ou a sistema de referenCla. Mas 0 que Bergso~
guer mostrar eprecisamente que nao hci sim~1taneid:de entre C01

sas em si, que, por mais proximas que esteJam, es~a? cada qual
em si mesma. Apenas as coisas percebidas. podemyartlClpa: da mes
rna linha de presente - e em contrapartlda, assl~ que ha. percep
C;ao, hci imediatamente, e sem medida alguma, slmultaneldade de
simples visao, nao sO entre dois aconteciment~sdo mesmo campo,

as ate, mesmo entre todos os campos perceptlVOS, todos os obser
madores todas as durac;6es. Se consider<lssemos todos as observa-
v , . d I
dares ao mesmo tempo, e nao como sao VIStOS p~r urn e es, mas
como sao por si mesmos e no absoluto .de suas vldas, essas dura
oes solitarias, ja nao podendo ser aphcada.s uma sobre a outra,
~edidas uma pela outra, nao mais oferece~lam nenhuma defasa-

em e cessariam assim de fragmentar 0 UnIVerso do tempo. Ora,
g . -,' lern
eSsa restituic;ao de todas as dura~6esJuntas, que nao e passive
sua fonte interior, pois cada urn de nos apenas coincide com a sua,
ocorre, dizia Bergson, quando os sujeit~s encarnados se entreper
ebem quando os seus campos percepUvos se cruzam e se eovol-c , . b

vern, quando se veem urn ao outro em VIa,S d~ perce er 0 ~esm.o

mundo. A percepc;ao poe em sua ordem propna um.a durac;ao um
versal e as formulas que permitem passar de urn sistema de re~e
renci; para outro sao, como toda a fisica, objet~vac;6es secunda-nas
que nao podem decidir sobre 0 que tern senud? em nossa ~xpe

riencia de sujeitos encarnados, nem sobre 0 ser mtegral. Sena es-



bot;ar uma filosofia que fizesse 0 universal repousar no misterio cia
percepe;;:ao e se propusesse, como justamente disse Bergson, nao
examina-Ia superficialmente, mas mergulhar nela.

A percepc;ao em Bergson e0 conjunto dessas "potencias com
plementares do entendimento" que sao as unicas amedida do ser,
e que, abrindo-nos a ele, "percebem-se a si mesmas em al,;ao nag
operac;6es da natureza". Se entretanto soubermos perceber a vi~

da, 0 seT cia vida ira revelar-se do mesma tipo desses seres simples
e indivisos cujo modelo nos [oi oferecido pelas caisas que estao sob
nossos olhas, mais velhas que 0 todo fabricado, e a operac;ao cia
vida nos aparecera. como uma especie de percepc;ao. Quando cons
tatamos que ela manta mediante longos preparativos urn aparelho
visual numa linha de evolu~ao, e por vezes 0 mesmo aparelho em
linhas de evolu~ao divergentes, acreditamos ver urn gesto tinieo,
como 0 da minha mao para mim, atra.s dos detalhes convergentes,
e a "marcha para a visao" nas especies fica pendente do ate total
da visao tal como 0 dt;.screve Matiere et memoire. Bergson refere-se
expressamente a isso. E esse ato, diz, que desce mais ou menos nos
organismos. Isso nao quer dizer que 0 mundo da vida seja uma
representa~aohumana, nem alias que a percep~ao humana seja urn
produto cosmico: isso quer dizer que a percep~ao originaria que
encontramos em nos e aquela que transparece na evolu~ao como
o seu prindpio interior entrela~am-se,avan~am ou enredam~se uma
na outra. Quer encontremos em nos a abertura ao mundo, quer
apreendamos a vida pelo interior, trata-se sempre da mesma ten
sao entre uma dura~ao e uma outra dura~aoque a ladeia do exterior.

Ve-se pois claramente no Bergson de 1907 a intui~ao das in
tui~5es, a intui~ao central, e ela esta longe de ser, como disseram
injustamente, urn "nao sei que", urn fato de genialidade incon
trolavel. Por que a fonte de onde ele extrai e fixa 0 sentido de sua
filosofia nao seria simplesmente a articula~ao de sua paisagem in~

terior, a maneira pela qual seu olhar encontra as coisas ou a vida,
sua rela~ao vivida consigo mesmo, com a natureza e os viventes,
seu contato com 0 ser em nos e fora de nos? E a melhor "imagem
mediadora" para essa intui~ao inesgotavel nao sera a proprio mun
do visivel e existente, tal como 0 descreve Matiere et mimaire? Mes~

mo quando passar atranscendencia em geral, Bergson pensara po
der chegar a ela apenas par uma especie de "percep~ao".De qual
quer modo, a vida, que, abaixo de nos, resolve sempre os problemas

de modo diferente do que resolveriamos, assemelha-se menos a urn
espirito de homem do 9ue a essa visao i~ine.?te ou eminente"que
Bergson entreve nas COlsas. 0 ser percebldo e esse ser espontaneo
au natural que os cartesianos na? viram, porque ~,rocurava~0 s.er
num fundo de nada e porque, dlZ Bergson, para veneer a meXlS
tencia", era-Ihes preciso 0 necessario. Qua~to a ele, descreve urn
ser pre-constituido, sempre suposto n.o honzont~e ~e nossas ~efle
xoes, sempre ja presente para neutrahzar a angustla e a vertlgem

prestes a nascer. _. ~.

Erealmente dificil saber por que ele nao pensou a hlstorla pe-
10 interior, como pensara a vida pdo interior, por que nao se pos,
tambem ai, a procura dos atas simples e indivisos que, para cada pe
riodo au cada acontecimento, fazem a ordena~ao dos fatos parce
lares. Estabelecendo que cada periodo e tudo 0 que pode ser, urn
acantecimento inteiro, cornpletamente em ato, e que 0 pre
romantismo, por exemplo, e uma ilusao pos-ramantica, Ber~son
parece rejeitar de uma vez por todas essa historia das pro~un~lda
des. Peguy, no entanto, havia buscado descrever a emergenCla do
acontecimento, quando alguns come<;am e outros respondem - ~
tambem 0 remate historico, a resposta de uma gera~ao ao que fOi
come~ado por outra. Via a esseneia da historia nessa jun~ao dos
individuos e dos tempos que edifieil, ja que 0 ato, a obra, 0 passa
do sao inacessiveis em sua sirnplicidade aqueles que os veern do
exterior - ja que sao necessarios anos para fazer a historia de uma
revolu<;ao que foi feita num dia, urn comentario infinito nao esgo
ta uma pagina que foi escrita numa hora. As possibilidades de er
ra de desvio de fr:acasso sao enormes. Mas ea lei cruel daqueles
q~e escreve~, que agem, ou que m"vem publicamente - isto e, em
ultima anaI.ise, de todos os espiritos encarnados - esperar, dos ou
troS ou dos sucessores, urn outro remate do que fazem - um outro
eo mesmo, diz profundamente Peguy, porque se trata tambern de
homens exatamente: porque eles se tornam, nessa substitui~ao,
as semelhantes do iniciador. Ha nisso, dizia ele, uma especie de
escandalo, mas "esca.ndalo justificado" e, por conseguinte, "~is
terio" . 0 sentido se refaz com 0 risco de se desfazer, e urn sentldo
voluvel bern de acordo com a defini<;ao bergsoniana do sentido,
que e"~enos uma cois~ pensada do que urn ~o~in;~nto de pensa
mento, menos urn rnOVlrnento do que uma dlre~ao . Nesse entre
la~amento de chamamentos e de respostas, em que 0 come~o se
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angu.stia. A meditac;ao da historia alterou essa convicc;ao sem a ate
nuar. Na epoca de Evolution crlatrice, a intuil,;ao filosofica do ser na
tural bastava para reduzir os falsos problemas do nada. Em Deux
sources, "0 homem divino" tornou-se "inacessivel", mas e sempre
a partir dele que Bergson poe em perspectiva a hist6ria humana.
o cantato natural com 0 ser, a alegria, a serenidade - ° quietis
rno - permanecem essenciais em Bergson, sao apenas transporta
dos da experiencia de direito generalizavel do fil6sofo para a expe
riencia excepcional do mistico, que abre a uma outra natureza, a
uma segunda positividade, estas ilimitadas. E0 desdobramento da
natureza numa natureza naturante e numa natureza naturada ir
reconciliaveis que conclui em Deux sources a distinl,;ao de Deus e de
sua ac;ao sabre 0 mundo, deixada virtual nas obras anteriores. Por
certo Bergson nao diz Deus sive Natura, mas, se nao 0 diz, e porque
Deus e uma outra natureza. Mesmo no momento em que libera defi
nitivamente a "causa transcendente" de sua "delegac;ao terrestre",
eainda a palavra natureza que brota de sua pena. A partir dai
concentra-se em Deus tudo quanta havia de verdadeiramente ati
vo e criador no mundo, que finalmente nao e mais do que "inter
rUPl,;aO" au "coisa criada". Mas a relal,;ao do homem com essa
Supernatureza continua a ser a rela<;ao direta que as livros ante
riores encontravam entre a intuil,;ao e 0 ser natural. Ha 0 ato sim
ples que fez a especie humana; ha a al,;aO simples e simplificante
de Deus no mistico; nao ha ato simples que instaure a esfera da
hist6ria e do mal. Esta nao e realmente senao 0 entremeio. 0 ho
rnem, em vez de duplo, e antes feito de dois prindpios simples.
A hist6ria, oscilando entre natureza naturada e natureza naturan
te, nao possui substancia propria. Certamente ela nao e maldita,
o universo permanece uma "maquina de fazer deuses", e afinal
de contas isso nao e impossfvel, porquanto a natureza naturada tern
sua origem na natureza naturante. Mas se urn dia a maquina de
fazer deuses obtiver exito no que sempre malogrou, sera. como se
a criac;ao interrompida recomel,;asse seu curso. Nada anuncia essa
Grande Primavera. Nao lemos em lugar nenhum, nem sequer em
forma de enigma, algum sinal que relina as nossas duas naturezas.
a mal e 0 fracasso nao tern sentido. A criac;ao nao e urn drama
que se encaminha a urn futuro. Eantes urn esfon;o enleado, e a
historia humana urn expediente para recolocar a massa em mo
vimento.
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~etan;orfoseiae se conclui, ha: uma dura~ao que nao pertence a
n,mguem ~a~ a todos, uma "durac;ao publica", 0 "ritma e a vela.
cldade propna do acontecimento do mundo" que seriam dizia p".

I d" , eguy, 0 ema e ,uma soc1ologia verdadeira. Partanto ele provara
r~al~~nte com 1550 que e passive! uma intuic;ao bergsoniana cia
hlstona.

Mas Bergson, que em 1915 dizia que Peguy conhecera seu
"pe "a!"_ ns~mento essenCI , mesma assim nao 0 seguiu nesse ponto.
Na~ ha em Bergson valor proprio cia "inscric;ao historica", nem ge
rac;oes que ch~.mam ~ ge.rac;6es que respondem: hoi apenas urn cha
mam~n~o ~~rOlco do mdl~fduoao individua, uma mfstica sem "cor
po mlStl~o . ~ara ele nao ha urn uniee teciclo no qual 0 bern e 0
~al perslS:~ Juntos; ha sociedades naturais rompidas pelas irrup
l,;oes da ~lStlca. Durant~ os longos anos em que prepara as Deux
sources, nao parece estar Impregnado da hist6ria como estava im
pregnado da vida, nao encontrou, em al,;ao na hist6ria como ou
~ror~ ~a ~ida, "potencias complementares do entendi~ento" em
mtehgencla com a nossa du - '" C" ". . ral,;ao propna. ontmua exceSSlvamente
otlmlsta no que se re.fere ao individuo e ao seu poder de reencon
trar as fo~t.es, excesslvamente pessimista no tocante avida social
pa~~ admltIr, como definil,;ao da hist6ria, urn "escandalo justifica~
do . E~ talvez esse r~cuo dos opostos reformule toda a doutrina:
o fato e que La p~nsee et Ie mouvant (0 pensamento e 0 movente),
q~~se da ~e.sma epoca de Deux sources, retifica no sentido de uma
mtlda dehmltal,;ao - nao sem "invasoes" e' verdad I_ . . ,e-bre~

l,;?es de Imphcal,;ao que Introduction aLa metaphysique havia estabele
c~d.o entre filosofia e ciencia, .ir:tuil,;aO e inteligencia, espirito e ma
t~na. Se, para Bergson, decldldamente nao ha misterio da hist6
na, se ele n~o v~e, C0r;t0 p...eguy, os homens envolvidos uns com os
outros, ...se nao e senslvel a presenl,;a solkita dos simbolos a nossa
volta:. as trocas profund~s de que sao 0 veiculo - se, por exem
p.lo, nao encontra, nas ongens da democracia senao a sua "essen
cia evang~lica" e. 0 :ristianismo de Kant e de Rousseau -, essa
sua manelra de ehmmar certos possiveis e de tolher 0 sentido ulti
mo de sua obra deve expressar uma preferencia fundamental faz
parte de sua filosofia, e devemos tentar compreendtHa. '

. ~ I~so~ que nele se opoe a qualquer filosofia da medial,;ao e da
hlstona e urn d~do muito antigo de seu pensamento a certeza de
urn estado "semldivino" em que 0 homem ignoraria ~ vertigem e a
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Dai uma filosefia religiosa extraordinaria, muito pessoal, e em
certos aspectos pre-crista. A experiencia mfstica e 0 que resta cia
unidade primordial, rompida quando a caisa criada apareceu por
"simples interru~ao" do esfor~oenador. Como transpor esse muro
atnis de nos que ea nossa origem, como reencontrar trac;os do na
tUTante? Nao ea inteligencia que 0 conseguira: e impassive! refa
zer a criac;ao com alga criado. Mesmo a experiencia imediata de
nossa durac;ao nao pade anular a fissao que e sua origem, para
reunir-se ao proprio naturante. Eo por isso que Bergson diz que a
experiencia mfstica DaD tern de se perglintar se 0 prindpia com 0

qual nos poe em cantate e0 proprio Deus ou sua delegac;ao na Ter
ra. Ela experimenta a invasao consentida de urn ser que "pode
imensamente mais do que ela". Nao digamos sequer de urn ser
onipotente: a ideia do todo, diz Bergson, e tao vazia como a do
nada, e para ele 0 possivel permanece a sombra do real. a Deus
de Bergson e a:gtes imenso do que infinito, ou ainda, e urn infinito
de qualidade. E 0 elemento da alegria ou 0 elemento do arnor no
sentido em que a agua e 0 fogo sao elementos. Como os seres sen
siveis e os seres humanos, e uma irradiac;ao e flao uma essencia.
as atributos metafisicos, que parecem determimi-Io, sao, diz Berg
son, como todas as determinac;oes, negac;5es. Mesmo que por urn
acaso pouco provavel eles se tornassem visiveis, nenhum homem
religioso reconheceria neles 0 Deus a quem ora. a Deus de Berg
son e urn ser singular, como 0 universo, urn imenso ista, e Bergson
cumpriu ate em teologia a sua promessa de uma filosofia feita para
o ser atual, e que se aplica apenas a ele. Se entramos no computo
do imaginario, cumpre confessar, diz ele, que "0 conjunto pode
ria ter sido muito superior aD que e". Ninguem fara com que a
morte de alguem seja urn componente do melhor dos mundos pos.
slveis. Mas nao sao somente as soluc;6es da teodiceia chissica que
sao falsas, sao- os seus problemas que nao tern sentido na ordem
em que Bergson se coloca, que e a da contingencia radical. Aqui
nao se tratado mundo concebido ou do Deus concebidomas do
mundo existente e do Deus existente, e aquilo que em nos' conhece
esta ordem esta aquem das nossas opini6es e dos nossos enuncia
dos: Ni~guem fara com que os homens nao amem a sua vida, por
malS mlseravel que esta seja. Esse juizo vital coloca a vida e coloca
Deus aquem das acusac;6es como dasjustificac;6es. Ese quisessem
saber de que modo a natureza naturante pode produzir uma natu-

reza naturada em que ela nao se realizava verdadeiramente, por
que, pelo menos provisoriamente, 0 esforc;o criador foi interrom
pido, que obstaculo encontrou e de que maneira urn obstaculo po
dia ser intransponivel para ele, Bergson adrnitiria - com ressalva
dos outros planetas, onde a vida talvez tenha sido mais bem
sucedida - que sua fIlosofia nao responde a esse genero de ques
toes, mas tambem que nao cabe a ela formula-las, visto que e fi
nalmente nao uma genese do mundo - nem sequer, como esteve
prestes a ser, "integrac;ao e diferenciac;ao" do ser -, e sim a de
terminac;ao deliberadamente parcial, descontinua, quase empiri-·
ca, de varios focos de ser.
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No total, cumpre dar inteira razao a Peguy quando diz que
essa filosofia "pela primeira vez... chamou a atenc;ao ao que tinha
de especffico 0 proprio ser e a articulac;ao do presente". a ser nas
eeote, de que nenhuma representac;ao me separa, que contern an
tecipadamente os pontos de vista, mesmo discordantes, mesmo nao
co-possiveis, que podemos ter a seu respeito, ser nascente que se
rnantem em pe anossa frente, mais jovem e mais velho do que 0

possfvel e 0 necessario, e que, uma vez nascido, nunea podera ees
sar de ter sido, e continuara a ser no fundo dos outros presentes
- e compreensivel que no inicio do seeulo os livros que redesco
briam esse ser esquecido e seus poderes tenham sido sentidos como
urn renascimento, uma libertac;ao da filosofia, e sob esse aspecto
sua virtude esta intacta. Teria sido belo que 0 mesmo olhar para
as origens se aplicasse depois as paix6es, aos acontecimentos, as
tecnicas, ao direito, a linguagem, a literatura, para encontrar-Ihes
o espiritual peculiar, tomando-os como monumentos e profecias de
urn homem hieratico, sinais de urn espfrito interrogativo. Bergson
acreditava na constatac;ao e na invenc;ao, nao acreditava no pensa
mento interrogativo. Mas, mesmo nessa restric;ao de seu campo,
ele e exemplar pela fidelidade ao que viu. Nas conversas religiosas
dos ultimos anos, em que a sua filosofia se via enquadrada, enquan
to contribuir;ao experimental e auxiliar voluntario, no conjunto to-
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mista - como se nao [osse claro que alga de essencial se perrie quando
Ihe acrescentamos alga -, 0 que de minha parte me impressiona e
a tranq~i~idade com que Bergson, no proprio momento em que da
ao catohclsmo urn assentimento pessoal e uma adesao moral, man
tern seu metoda em filosofia. Apes haver conservado sua linha nas
tempestades, manteve-a nas reconciliac;5es finais. Seu empenho ,e

sua obra, que trouxeram a filasafia de novo ao presente e mostra
ram 0 que pade ser hoje uma abordagem do seT, ensinam tambem
Como urn homem de outrora permanecia irreduti'vel, que nada mais
se cleve dizer alem do que se pade "mostrar", que epreciso saber
esperar e fazer esperar, desagradar e mesma agradar, ser a gente
mesma, ser verdadeiro - e, alias, entre os homens essa firmeza
nem sequer e maldita, urn vez que, procurando 0 verdadeiro, Berg
Son teve de aerescimo 0 bergsonismo.
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CAPiTULO VIII

EINSTEIN E A CRISE DA RAZAO

A eiencia, no tempo de Auguste Comte, preparava-se para do
minar teoriea e pratieamente a existeneia. Quer se tratasse da a~ao

tecnica, quer da a~ao polftiea, pensava-se ter acesso as leis segun
do as quais natureza e sociedade saofeitas, e govermi-las de acordo
com seus prindpios. Foi algo totalmente diferente, quase 0 inver
so, que ocorreu: longe de, na ciencia, luz e efieacia terem erescido
juntas, apliea~6es que revolucionam 0 mundo nasceram de uma
ciencia altamente especulativa, sobre cujo sentido ultimo nao ha
acordo. E longe de a ciencia ter-se submetido ate a polftiea, tive
mos pelo contrario uma fisiea repleta de debates filosoficos e quase
politicos.

o proprio Einstein era urn espirito classico. Por mais eatego
ricamente que reivindique 0 direito de eonstruir, e sem respeito al
gum pe1as no~6es a priori que pretendem ser 0 arcabow;o invaria
vel do espirito1, ele nunea deixou de pensar que essa cria~ao vai
ao eneontro de uma verdade depositada no mundo. "Acredito num
mundo em si, muncio regido por leis que tento apreender de uma
maneira selvagemente especulativa.' '2 Mas, justamente, e1e nao
Olisa fundamentar eategoricamente esse encontro da espeeula~ao

e do real, de nossa imagem do muncio e do mundo, a que chama
as vezes "harmonia preestabeleeida"3, numa infra-estrutura divi-

1. A ciencia "e uma criacao do espirito humano por meio de ideias e coned
tos livremente inventados". EINSTEIN e INFELD, L 'evolution des idees en physique,
p.286.

2. Carta a Max Born, 7 de novembro de 1944, citada par T. Kahan, La Philo
sophie d'Einstein.

3. EINSTEIN, Commentje IJois ie mondt, p. 155.
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4. Ibid., p. 35.
5. EINSTEIN e INFELD, L 'evolution des idees en physique, p. 289.
6. A Max Born, 3 de dezembro de 1947, citado par T. Kahan.

na, como a grande racionalismo cartesiano, nem, como 0 idealis
mo, no prindpia de que para nos 0 real nao poderia ser diferente
daquilo que podemos pensar. Einstein rcfere-se por vezes ao Deus
de Spinoza, mas em geral descreve a racionalidade como urn mig
teric e como 0 tema de uma "religiosidade cosmica"4. A caisa me
nos compreenslve1 do mundo, dizia ele, eque 0 muncio seja com
preensivel.

Se denominamos classico urn pensamento para 0 qual a racio
nalidade do muncio eevidente, 0 espfrito chl.ssico, em Einstein, es
ta portanto em seu limite extrema. Sabe-se que ele nunea pode se
resolver a considerar definitivas as formula~oes cia mecanica 00

dulat6ria, que nao se baseiam, como os conceitos cia ffsica classica,
nas "propriedades" 5 das coisas, dos indivfduos fisicos, mas des
crevem 0 comportamento e as probabilidades de certos fenomenos
coletivos no interior da materia. Nunca pode aderir it ideia de uma
"realidade" que, por si e em ultima analise, fosse urn tecido de
probabilidades. "Todavia, acrescentava ele, nao posso invocar ne
nhum argumento logico para defender minhas conviq:5es, a nao
ser meu dedinho, unica e fraca testemunha de uma opiniao pro
fundamente arraigada na minha pele."6 0 humor nao era uma pi
rueta para Einstein, ele 0 convertia num componente indispensa
vel de sua concep~aodo mundo, quase urn meio de conhecimento.
o humor era para ele 0 modo das certezas arriscadas. Seu "dedi
nho" era a consciencia, paradoxal e irreprimfvel no fisico criador,
de ter acesso a uma realidade mediante uma inven~ao contudo li
vre. Para esconder-se tao bern, pensa Einstein, eprecise que Deus
seja "sofisticado" ou refinado. Mas nao poderia haver Deus mal
doso. Mantinha, pois, as duas extremidades da corrente - 0 ideal
de conhecimento da ffsica classica e sua propria maneira "selvage
mente especulativa", revolucionaria. Os fisicos da gera~ao seguinte
soltaram, em sua maioria, a primeira extremidade.

o encontr'o da especula~aoe do real que Einstein postula, co
mo urn misthio lfmpido, e visto sem hesita~ao pelo publico como
urn milagre. Vma ciencia que confunde as evidencias do senso co-

7. Resposta a Bernard Shaw, citada par Antonina VALLENTIN, Le drame
d'Albert Einstein, p. 9.

8. A. VALLENTIN, ibid.
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nium, e e capaz ao mesmo tempo de mudar 0 mundo, suscita ine
vitavelmente uma especie de superstic;ao, rnesrno entre as testernu
nhas mais cultas. Einstein protesta: nao e urn deus, esses elogios
desmedidos nao se dirigem a ele, mas"a rneu homonimo mftico
que me torna a vida singularmente dura"? .. Nao acreditam nele,
ou melhor, sua simplicidade aumenta-Ihe ainda mais a lenda: ja
que esta tao espantado com sua gloria, e a preza tao pouco, e por
que seu genio nao e inteiramente ele. Einstein e antes 0 lugar con
sagrado, 0 tabernaculo de alguma operac;ao sobrenatural. "Esse
desprendimento e tao completo que as vezes e preciso, ao conviver
com ele, lembrar-se de que estamos realmente com ele. Julgamos
estar lidando com urn sosia... Ate ocorreu-me a inverossfmil sus
peita de que ele se julga igual aos outros."8 Lufs XIV dizia tran
qiiilamente: "Cumpre reconhecer que Racine e bern talentoso",
e jamais Viete', Descartes, Leibniz foram considerados super
homens por seus contemporaneos. Nurna epoca em que se acredi
tava numa origem eterna de todos os' nossos atos de expressao, 0

grande escritor ou 0 grande sabio nao passava do homem bastante
engenhoso para captar algumas das palavras ou das leis inscritas
nas coisas. Quando nao ha mais Razao universal, e precise que
sejam taumaturgos.

Hoje, como outrora, so ha contudo uma unica maravilha 
consideravel, e verdade -, que e 0 homem falar ou calcular, em
outras palavras, que ele tenha constitufdo para si esses prodigiosos
6rgaos, 0 algoritmo, a linguagem, que nao se desgastam, mas ao
contrario crescem com 0 uso, capazes de urn trabalho indefinido,
capazes de produzir mais do que lhes foi colocado, e no entanto
nao cessam de se reportar as coisas. Mas nao possufmos teoria ri
gorosa do simbolismo. Prefere-se, pois, evocar uma potencia ani
mal qualquer que, em Einstein, engendraria a teoria da relativida·
de como em nos produz a respirac;ao. Einstein protesta em VaG:
ele precisa ser feito de urn modo diferente de nos, precisa ter outro
corpo, outras percep~6es, e dentre elas, por sorte, a relatividade.
Medicos arnericanos deitarn-no numa cama, cobrern de detectores
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a fronte nobre e ordenam: "Pense na relatividade" , como se orde
na "Fa~a a" ou "Conte vinte e urn, vinte e dais" - como se a
re1atividade Fosse objeto de urn sexto sentido, de uma visao beatffi
ca, como se nao Fosse necessaria tanta energia nervosa, e conduzi
cia por circuitos igualmente sutis, para falar quando se e hebe quanta
para pensar a relatividade quando se eEinstein. Isso esta a urn passe
das extravagancias dos jornalistas que consultam 0 genic sabre as
questoes mais alheias aa seu campo: afinal de cantas, uma vez que
a ciencia etaumaturgia, por que nao faria ela urn milagre a mais?
E uma vez que Einstein mostrou justamente que, a grande distan
cia, urn presente econtempora.neo de urn futuro, por que nao Ihe
formular as perguntas que se formulavam a Pitia?

Tais desvarios nao sao exclusivos do jornalismo ocidental. Na
outra extremidade do mundo, as aprecia~6essovieticas sobre a obra
de Einstein (antes da recente reabilita~ao)prendem-se tambem ao
ocultismo. Condenar como "idealista" ou "burguesa" uma fisica
na qual nao se critica por outro lado nenhuma incoerencia, nenhum
desacordo com os fatos, e supor urn genio maligno errante nas infra
estruturas do capitalismo que sopra a Einstein pensamentos desta
vcz suspeitos - e, sob as aparencias de uma doutrina social racio
nal, renegar a razao precisamente onde ela brilha com evidencia.

De urn canto ao outro do mundo, quer a exaltem, quer a re
primam, a obra "selvagemente especulativa" de Einstein provoca
urn desenvolvimento da desrazao. Mais uma vez, ele nada fez pa
ra colocar seu pensamento nessa luz, permanecia urn classico. Mas
nao seria isso apenas a fado de urn homem bem-nascido, a for~a

de uma boa tradi~ao de cultura? E, quando estiver esgotada essa
tradi~ao, nao podent a nova ciencia ser, para aqueles que nao sao
fisicos, senao uma li~ao de irracionalismo?

Em 6 de abril de 1922, Einstein encontrava Bergson na Socie
dade de Filosofia de Paris. Bergson fora "para ouvir". Mas, como
acontece, a discussao esmorecia. Decidiu-se entao a apresentar al
gumas das ideias que estava defendendo em Duree et simultaneite 
e propos em suma a Einstein urn meio de desarmar a aparencia
paradoxal de sua teoria e de reconcilia-la com os homens simples
mente homens. Par exemplo, 0 famoso paradoxo dos tempos mul
tiplos, cada urn deles ligado ao ponto onde se encontra 0 observa
dor. Bergson propunha distinguir aqui verdade fisica e verdade pura
e simples. Se, nas equa~6es do fisico, uma certa variavel, que te-

mas a habito de chamar tempo porque marca tempos decorridos,
aparece solidaria do sistema de referencia em que nos colocamos,
ninguem recusara ao fisico 0 direito de dizer que 0 "tempo" se
dilata ou se retrai conforme e considerado daqui ou dali, havendo
portanto varios "tempos". Mas falara e~: entaD daqui~o a que os
outros homens dao esse nome? Essa vanavel, essa entldade, essa
expressao matematica designaria ainda 0 tempo se nos the atribuIs
semos as propriedades de urn Dutro tempo - a unico que e suces
sao, devir, dura~ao, em suma, 0 unico que e verdadeiramente tempo
_ do qual temos experiencia ou percep~ao antes de toda a fisica?

No campo da nossa percep~ao, ha acontecimentos simultaneos.
Par outro lado, vemos tambem nele Qutros observadores cujo campo
invade 0 nosso, imaginamos ainda outros cujo campo invade 0 dos
precedentes, e e assim que acabamos por estender a no.ssa ideia do
simultaneo a acontecimentos tao afastados quanta qUlser~os urn
do outro, e que nao se prendem ao mesmo observador. E assim
que ha urn tempo unico para todos, urn unico tempo universal. Esta
certeza nao e abalada, ela e mesmo subentendida, pelos calculos
do fisico. Quando ele diz que 0 tempo de Pedro esta dilatado ou
retrafdo no ponto onde se encontra Paulo, nao expressa de modo
algum 0 que e vivido por Paulo, que, por sua vez, percebe tod~s

as coisas de seu ponto de vista e assim nao tern nenhuma razao
para sentir a tempo que se escoa nele e a volta dele de forma dife
rente da que Pedro sente 0 seu. 0 fisico atribui abusivamente a
Paulo a imagem que Pedro se faz do tempo de Paulo. Leva ao ab
soluto os pontos de vista de Pedro, com quem faz causa comurn.
Sup6e-se espectador do mundo inteiro. Pratica 0 que tanto se cen
sura aos filosofos. E fala de urn tempo que nao e 0 de ninguem,
de urn mito. Aqui, diz Bergson, e precise ser mais einsteiniano do
que Einstein.

"Sou pintor, e tenho de representar duas personagens, J oao
eJose; urn deles esta a meu lado, enquanto 0 outro esta a duzentos
ou trezentos metros de mim. Desenharei 0 primeiro em tamanho
natural e reduzirei 0 outro adimensao de urn anao. Urn outro pin
tar, que estiver perto de Jose e quiser igualmente pintar os dois,
fara 0 inverso do que fa~o; mostrara Joao muito pequeno e Jose
em tamanho natural. Teremos ambos razao. Mas, pelo fato de nos
dais termos razao, ter-se-a 0 direito de conduir que Joao e Jose
nao tern nem a estatura normal, nem a de urn anao, ou que tern

"
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ambas ao mesma tempo, OU que ecomo se quiser? Evidentemente
que nao ... A multiplicidade dos tempos que obtenho assim nao im
pede a unidade do tempo real; antes a pressupoe, assim como a
diminuit;:ao do tamanho com a distancia, numa serie de telas onde
eu representaria Jase mais au menos afastado, indicaria que Jase
conserva 0 mesma tamanho."9

Ideia profunda: a racionalidade, 0 universal fundados de no
vo, e nao sabre 0 direito divino de uma ciencia dogmatica mas so·
bre a evidencia pre-cientffica de que ha urn uniee mundo, sabre
a razao antes cia razao que esta contida em nossa existencia, em
nossa rela~ao com 0 muncio percebido e com os outros. Falando
assim, Bergson ia alem do classicismo de Einstein. Poderlamos re
conciliar a relatividade com a razao de todos os homens, bastando
para tanto consentir em tratar os tempos multiplos como expres
soes matematicas, e em reconhecer, aquem ou aMm da imagem
fisico-matematica do mundo, uma visao filos6fica do mundo, que
e ao mesmo tempo ados homens existentes. Bastaria aceitar reen
contrar 0 mundo concreto de nossa percepc;:ao com seus horizon
tes, e situar nele as construc;:6es da fisica, para a fisica poder desen
volver livremente seus paradoxos sem autorizar a desrazao.

Que iria responder Einstein? Havia escutado muito bern, co
mo provam suas primeiras palavras: "A questao coloca-se entao
assim: 0 tempo do fil6sofo e 0 mesmo que 0 do fisico?"lO Porem
nao aprovou. Sem duvida, admitia que 0 tempo cuja experiencia
temos, 0 tempo percebido, esta no ponto inicial de nossas noc;:6es
sobre 0 tempo, e que ele nos conduz a ideia de urn tempo unieo
de urn canto ao outro do mundo. Mas a competencia desse tempo
vivido restringia-se ao que cada urn de nos ve, e nao autorizava
estender ao mundo inteiro a nossa no~ao intuitiva do simultaneo.
"Logo, nao ha tempo dos filosofos. " E apenas aciencia que se de_~

ve perguntar a verdade sobre 0 tempo, assim como sobre todo 0

resto. E a experiencia do mundo percebido com suas evidencias
nao passa de urn balbucio antes da clara palavra da ciencia.

Seja. Mas essa recusa volta a colocar-nos diante da crise da
razao. 0 cientista nao consente em reconhecer outra razao alem

9. BERGSON, Durie et simultaniiti, pp. 100-102.
10. Bulletin de fa Societe Frant;aise de Philosophie, 1922, p. 107.

da razao fisica, e e nela que confia, como no tempo da ciencia clas
sica. Ora, essa razao fisica, assim revestida de uma dignidade fllo
s6fica, abunda em paradoxos e destr6i-se, por exemplo, quando
ensina que meu presente e simultaneo do futuro de urn outro ob
servador bastante afastado de mim, arruinando assim 0 proprio sen
tido do futuro ...

Justamente por conservar 0 ideal cientifico classico e reivindi
car para a ffsiea 0 valor nao de uma expressao matematica e de
uma linguagem, e sim 0 de uma nota~ao direta do real, Einstein
como fil6sofo estava condenado ao paradoxo que nunca procurou
como fisico nem como homem. Nao e reclamando para a ciencia
urn genero de verdade metaffsiea ou absoluta que protegeremos os
valores da razao que a ciencia classica nos ensinou. 0 mundo, alem
dos neur6ticos, conta com born mlmero de "racionalistas" que sao
urn perigo para a razao viva. E, pelo contnirio, 0 vigor da razao
esta ligado ao renascimento de urn sentido filos6fieo, que, eerta
mente, justifica a expressao cientHica do mundo, porem em sua
ordem, em seu lugar no todo do mundo humano.



CAPITULO IX

LEITURA DE MONTAIGNEI

Envolvo-me difieilmente.
Essais, III, X

E preciso viver entre os vivos.
Essais, III, VIII

Acreditou-se ter dito tudo sabre ele ao se dizer que ecetica,
ou seja, que se interroga e nao responde, recusando-se ate a con
fessar que nada sabe, atencio-se ao celebre "que sei eu?". Tuda
isso nao leva a lugar nenhum. a ceticismo tern duas faces. Signifi
ca que nada everdade, mas tambem que nada efalso. Rejeita co
mo absurdas todas as opini6es e todas as condutas, mas nos tira com
isso 0 meio de rejeitar alguma como falsa. Destruindo a verdade
dogmatica, parcial au ahstrata, ele insinua a ideia de uma verdade
total, com tatlas as facetas e tadas as media~6es necessarias. Se mul
tiplica os contrastes e as contradic;;6es, eparque a verdade a exige.
Montaigne comec;;a por ensinar que toda verdade se contradiz, tal
vez acabe por reconhecer que a contradic;;ao e verdade. Contradigo
me realmente ao acaso) mas a verdade, com8 dizia Demades, nao contradigo.
A primeira e a mais fundamental das cantradic;;6es e aquela pela
qual a recusa de cada verdade descobre uma nova especie de ver
dade. Encontraremos, pais, tudo em Montaigne, uma infindavel
duvida assente em si mesma, a religiao, 0 estoicismo. Seria vao pre
tender que ele exclui ou eventualmente adota alguma dessas "posi
~6es". Mas, nesse si mesmo ambfguo, exposto a tudo, e que nunca

L Todas as cita~oes de Montaigne sao extrafdas do Livro III dos Esmis.
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acabou de explorar) talvez por fim encontre 0 lugar de todas as obs
curidades, 0 misterio de todos os misterios, e alga como uma ver
dade ultima.

A consciencia de si e sua constante, a sua medida de toclas as
doutrinas. Pocleriamos dizer que nUDea saiu de urn certa espanto
diantc de si que constitui tada a substancia de sua obra e de sua
sabedoria. NUDea cansou de experimentar 0 paradoxQ de urn ser
consciente. A eada instante, no arnor, na vida poli'tica, na vida silen
ciosa cla percep~ao, arlerimos a alguma caisa, tomamo-la nassa,
e entretanto retiramo-nos dela e a mantemos adistancia, sem 0 que
nada saberiamos dela. Descartes superara 0 paradoxQ e converte
ra a consciencia em espfrito: "Nao e0 olha que se ve a si mesmo...
mas siro 0 esp(rito, que e0 unico a conhecer... 0 olho e a si mes
mo. "2 A consciencia de Montaigne nao elogo aprimeira vista es
pirito, e presa e livre ao mesmo tempo, e, num unico ato ambfguo,
abre-se a objetos exteriores, e sente-se alheia a eles. Ele nao conhe

.ce 0 lugar de repouso, a posse de si que sera 0 entendimento carte
siano. a mundo nao e para ele urn sistema de objetos ,cuja ideia
possua em seu fntimo, 0 eu nao e para ele a pureza de uma cons
ciencia intelectual. Para ele - como mais tarde para Pascal -,
estamos interessados por urn mundo cuja chave nao temos, igual
mente incapazes de perrnanecer em nos mesmos e nas coisas, re
metidos delas para nos e de nos para elas. Cumpre corrigir 0 ora
culo de Delfos. Trata-se realmente de nos fazer voltar a nos mes
mos. Mas nao escapamos de nos mesmos, assim como nao escapa
mos das coisas. E sempre vaidade para ti, dentro eJora, mas ela e menos
vaidade quando emenos extensa. Com exceFio de h~ -d Iwmem, dizia esse Deus,
cada coisa comefa por se estudar e tem, eonJorme a sua neeessidade, limites

.aseus tmbalhos e deseJos. Nao hti nenhuma tao vazia e neeessitada como tu,
que abrafas 0 universo; es 0 eserutador scm conhecimento, 0 magistrado sem
jurisdi~iio e, finalmente, 0 palhllfo da farsa. Diante do mundo dos obje-

2. Leon BRUNSCHVICG, Descartes itt PasCallecttuTS de Montaigne.

tos ou mesmo dos animais que repousam em sua natureza, a cons
ciencia eoca e avida: e consciencia de todas as coisas porque ela
enada, prende-se a todas e nao se apega a nenhuma. Envolvidas
apesar de tudo nesse fluxo que querem ignorar, nossas ideias cla
ras correro 0 risco de ser antes mascaras sob as quais escondemos
DOSSO ser do que a verdade de nos mesmos. a conhecimento de
si em Montaigne e diaIogo consigo mesmo, e uma interroga~aodi
rigida a esse ser opaco que ele ee de quem espera resposta, e como
urn "ensaio"3 ou uma "experiencia" de si mesmo. Propi5e-se uma
investigaC;ao sem a qual a pureza da razao seria ilusoria e final
mente impura. Espanta-nos que ele tenha querido mostrar ate os
detalhes de seu humor e de seu temperamento. Eque para ele qual
quer doutrina, separada do que fazemos, corre 0 risco de ser men
tirosa, e ele imaginou urn livro onde, de uma vez por todas, se en
contrassem expressas nao so ideias, mas tambem a propria vida
em que surgem e que lhes modifica 0 sentido.

Sob a ideia clara e 0 pensamento, ele encontra portanto uma
espontaneidade que fervilha de opinioes, de sentimentos, de atos
injustificaveis. Mison, urn dos sete sdbios... , intmogado por que ria sozi
nho: HPeia propria razao de rir sozinho ", respondeu ele. Quantas toliees di
go e respondo todos os dias em minha opiniao; e naturalmente quao mais fre
qiientes na opiniao dos outros. Ha uma loucura essencial na conscien
cia, que e seu poder de se tomar seja 0 que for, de se fazer a si
mesma. Para rir sozinho, nao ha necessidade de causa exterior; bas
ta pensar que se pode rir sozinho e ser companhia para si mesmo,
basta ser duplo e ser consciencia. Aquilo que se nota como raro no rei
da Macedonia Perseu, 0 Jato de que seu esp{rito, nao se prendendo a nenhuma
condifiio, ia mante por todo genero de vida erepresentando costumes tao livres
e vagabundos que nem ele mais ningubn sabia que especie de homem era ele,
pareee-me conm'r quase a todo mundo. - Pensamos sempre noutro lugar, e
DaO poderia ser diferente: ser consciente e, entre outras coisas, es
tar noutro lugar.

Mesmo os poderes que se encontram no animal e que relacio
namos ao corpo sao transformados e desfigurados no homem por
que sao colhidos no movimento de uma consciencia. Vemos cachor-

3. "Se minh' alma pudesse tomar pe, nao me poria a prova, eu resolver-me-ia;
ela esta sempre em aprendizagem e em experiencia" (III, II).
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4. " .. considerando... esse rosto inflamado de furor e de erueldade no mo
mento mais doee do amor, e depois essa expressao grave, severa e extatica numa
ac;ao tao louea,-;. e que a suprema voluptuosidade tenha algo transido e plangente
como a dor...

ros que latem sonhando; logo, tern imagens. Mas 0 hornem nao
tern somente 311gumas imagens pintadas no cerebra. Pade viver no
imaginario. E urn espetaculo espantoso 0 dos comediantes tao en
volvidos num papel de tuto que choram ainda no camarim, ou 0 de urn ho
rnem sozinho que [orja a sua volta uma multidao, faz trejeitos,
espanta-se, ri, combate e triunfa nesse muncio invisivel, ou 0 prfn
cipe que manda matar 0 irmao bern-amado por causa de urn 50

nho mau, e 0 Dutro que se mata porque os cachorros uivaram. Con~
siderando apenas 0 corpo, 0 sexo nao deveria proporcionar senao
urn prazer preciso, comparavel ao das outras fun.;6es. Mas, na maior
parte do mundo) essa regiao do nosso corpo era deificada. Na mesma provln
cia, uns a escorchavam para oferecer e consagrar um peda(o, outros ofereciam
e consagravam sua semente. Numa outraJ as jovens afuravam publicamente
e a abriam em diversos lugares entre carne e couro, e atravessavam espetos
por essas aberturasJ os mais compridos egrossos que podiam aguentar; e com
esses espetos jaziam depois uma jogueira como oferenda aos deusesJ julgados
pouco vigorosos e pouco castos se viessem a espantar-se com ajorya dessa dor
cruel. Assim a vida lan.;a-se fora de si mesma, a extremidade do
prazer assemeIha-se ador4 . Natureza" a ela temoJ ela mesmafixa no ho
mem certo instinto para a inumanidade. E que nosso corpo e suas tran
qiiilas fun.;6es sao perpassados pela poder que temos de nos dedi
car a outra coisa e de nos proporcionar absolutos. Alias, nao ha
desejo que atenda apenas ao corpo, e nao procure fora dele urn ou
tro desejo ou urn consentimento. Assim estes dizem que ea vontade que
perseguem e tem raziio.. Tenho horror de imaginar meu um corpo privado
de afeifiio. 0 amor nao e apenas do corpo porquanto visa alguem,
e nao e apenas do esplrito porquanto visa-o em seu corpo. A pala
vra "estranho" e a que reaparece mais vezes quando Montaigne
[ala do homem. Ou "absurdo". au "monstro". Ou "milagre".
Que monstruoso animal que causa horror a si mesmo, a quem pesam seus pra
zeres, que se agarra ainfelicidade!

Descartes ira considerar rapidamente a uniao entre a alma e
a corpo, e preferira pensa-Ios separados porque entao ficam daros

para 0 entendimento. A "mistura" da alma com 0 corpo e, ao COn
tririo, °campo de Montaigne, ele so se interessa pela nossa condi
\;ao de fato, e seu livro descreve sem cessar esse fata paradoxal que
somos. 1sso significa que ele pensa na morte, contraprova de nossa
encarna.;ao. Em viagem, nunca se deteve numa casa sem se per
guntar se ali poderia ficar doente e morrer sem ser incomodado.
Sinlo a morte apertando-me continuamente a garganta ou os rins... Falou
muito bern contra a medita.;ao da morte. Esta deforma e nao al
can\;a seu objeto, ja que concerne a morte longlnqua, e a morte
Iongfnqua, estando em toda parte em nosso futuro, e mais dura
do que a morte presente, que se aproxima sob nossos olhos em for
ma de acontecimento. Nao se trata de corromper a vida pelo pen
samento da morte. a que interessa a Mantaigne nao e 0 patetico
da marte, sua feiura, os ultimos suspiros, 0 aparato funehre, moti
vos habituais dos discursos sobre a morte, imagens da morte para
o uso dos vivos. Estes nao consideram a morte em siJ nao a julgam: nao
eat que detem 0 pensamento; buscam, visam um ser novo. Aqueles que
ouvem as consola.;oes do padre, erguem os olhos e as maos ao ceu,
rezam em voz alta, fogem aluta, desviam da morte seu pensamento, como
dz'vertimos as crianyas quando lhes queremos dar uma lancetada. Montaig
ne quer que me.;amos 0 nao-ser com urn olhar seco e que conhe
cendo a morte inteiramente nua, conhe.;amos a vida intei;amente
nua. A morte e0 alo com uma unica personagem. Ela destaca na massa
confusa do ser essa zona particular que somos nos, poe numa evi
dencia sem-par essa fonte inesgotavel de opini6es, de sonhos e de
paixoes que animava secretamente 0 espetaculo do mundo, e as
siro nos ensina melhor do que nenhum outro episodio da vida 0

acaso fundamental que nos fez aparecer enos fara desaparecer.
Quando escreve: Estudo-me mais do que os outros temas. Eminha

metaj{slca, i minhaj{slca, e precise tomar essas palavras ao pe da le
tra. As explica.;oes do homem que nos podem ser dadas por uma
metafisica ou uma flsica, ele as recusa de antemao, porque eainda
a homem que "prova" as filosofias e as ciencias, e porque antes
elas se explicam por ele do que ele por elas. Se, por exemplo, qui
sessemos isolar 0 esplrito e 0 corpo relacionando-os a prindpios di
ferentes, fariamos desaparecer 0 que tern de ser compreendido: "0

monstro", 0 "milagre", 0 homem. Em toda a consciencia, e im
possivel, pois, querer resolver 0 problema do homem; trata-se ape~

nas de descrever 0 homem como problema. Dal essa ideia de uma

..

,
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** *

5. "Acontecem-me como sonhos. Sonhando, eu os confio aminha memoria
<pois sonho habitualment~que sonho) e no dia seguinte recordo-me bern da cor que
tmham, ou alegre, ou [rls[e ou es[ranha; mas quan[o mais me esfon.;:o por saber
como des eram no restan[e, mais os mergulho no esquecimemo. Assim tambern
desses discursos fortuitos que me caern na fantasia, nao me fica na memoria senao
uma va imagem."

6. L. Brunschvicg reuniu uma serie de fragmentos muito convincentes a esse
respeito (Dtscartts tt Pascalltcteurs dt Montaignt, pp. 56-78).

..
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Mas, se rejeitarmos a paixao religiosa, nao sera. precise tam
bern rejeitar todas as outras? Montaigne fala amiude dos est6icos,
e com considerac;ao. Ele, que tanto escreveu contra a razao e tao
b~m mostrou que em nenhuma circunstancia podemos sair da opi
mao para ver uma ideia frente a frente, recorre a semente da razao

vezes 0 faz, que as religi6es barbaras ja sao inspiradas - ou que
a nossa e ainda barbara. Como duvidar de sua resposta quando
censura ate Socrates por suas demonices e seus extases? Tanto na mo
ral como no conhecimento, Montaigne op5e a nossa inerencia ter
restre a toda relac;ao sobrenatural. Podemos, diz ele, nos arrepen
der de uma ac;ao, nao nos arrependemos de ser nos mesmos, e no
entanto e isso que curnpriria fazer segundo a religiao. Nao ha no·
vo nascimento. Nada podemos anular de nos: !a~o habitualmente por
inteiro 0 que !flfO e procedo por inteiro. Ressalva 0 caso de alguns ho
mens que ja vivem a eternidade, mas lanc;a a suspeita sobre eles
ao acrescentar: entre nos, sao coisas que sempre vi em singular acordo: as
opinioes supercelestes e os costumes subtemineos.

Do cristianismo conserva apenas 0 voto de ignorancia. Por que
supor hipocrisia nas passagens em que ele coloca a religiao acima
da crftica? A religiao e valida pelo fato de reservar 0 lugar do estra
nho e de saber que 0 nosso destino e enigmatico. Todas as soluc;oes
que ela oferece ao enigma sao incompatfveis COm a nossa condic;ao
monstruosa. Como interrogac;ao1 a reli&,iao te;m fundamento cpm
a condic;ao de continuar sem resposta. E urn dos modos da nossa
loucura e nossa Ioucura nos e essencial. Quando colocamos no cen
tro do homem nao 0 entendimento contente de si, mas uma cons
ciencia que se espanta de si mesma, nao podemos anular 0 sonho
de urn reverso das coisas, nem reprimir a invocac;ao sem palavras
desse alem. a certo, se alguma Razao do universo existe, e que
nao estamos a par de seus segredos, e temos de todo modo de go
vernar a nossa vida por nossa conta... Deixo-me ignorante e despreocu
padamente manejar pela lei geral do mundo. Eu a conhecerei 0 bastante quan
do a sentir. Quem ousaria censurar-nos 0 uso desta vida e deste mun
do que formam nosso horizonte?
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busca sem descoberta, de uma cac;ada sem presa, que naD e0 vide
de urn diletante, e si,m 0 unico metoda conveniente quando se tra
ta de descrever 0 homem. 0 mundo nao passa de uma escola de inquisi
~a.o. Dat tambem a aten~ao que presta ao jarro dos pensamentos
aespontaneidade dos sonhas, e que 0 faz antecipar em alguns mo~
mentes 0 tom de Prousts, como se ja para ele a unica vitoria so
bre 0 tempo fesse expressar 0 tempo.

Assim' partido, atento ao que ha de fortuito e de inacabaclo
no homem, Montaigne esta em oposic;ao com a religiao, se a reli
giao e uma explicac;ao e uma chave do mundo. Emhora a deixe
freqiientemente fora de sua busca e de suas expectativas, nada do
que diz prepara uma crenc;a6 . Estamos entre a turba e 0 excremento do
mundo, presos amais morta e estagnada parte do universo. a instinto dos
animais emais perfeito do que nossa razao. Nossa religiao e de cos
tume: somos enstaos assim como somos pengordinos ou alemaes. A circun
cisao, 0 jejum, a quaresma, a cruz, a confissao, 0 celibato dos pa
dres, 0 uso de uma lingua sagrada no cuIto, a encarnac;ao de Deus,
o purgatorio, todos esses elementos do cristianisrno encontram-se
nas religioes pagas. Em toda aldeia fabricarn-se rnilagres diante dos
nossos olhos pela ignorancia e 0 boato. U rna lenda platonica faz
Socrates nascer de uma virgem visitada por Apolo. Procuraram-se
e encontraram-se em Homero todos os ora.culos e todas as predi
c;oes de que se necessitava. A religiao revelada nao e em suma
muito diferente daquilo que a loucura dos homens faz ~parecer n~
Terra. Resta saber se disso devemos conduir, como Montaigne as



universal impressa em todo homem mio desnaturado. Assim como h:i nele
a invoca~ao de urn Deus desconhecido, ha tambem a de uma ra
zao impassivel. Mesma que nada esteja inteiramente "em nosso
pacier", mesma que nao sejamos capazes de autonomia, nao con
vern ao menos retirar-nos, fazermos para nos urn reduta de indife
renc;a de onde olharemos as nossas ac;6es e a nossa vida como' 'pa
peis" sem importancia?

Is50 se encontra em Montaigne, entre autras coisas. It preciso
emprestar-se ao Dutro e dar-se apenas a si mesmo. 0 casamento, por exem
plo, euma institui<;ao que tern suas leis e suas condic;6es de equiH
brio. Seria loucura mesclar-Ihe a paixao. a arnor que nos escraviza
ao Dutro nao eaceitavel senao como livre e voluntario exerdcio. Mon
taigne chega mesmo a falar dele como de uma funC;ao corporal re~

lativa a higiene, e a tratar 0 corpo como uma mecanica com a qual
temos de fazer causa comum. Com mais forte razao incluini 0 Es
tado no numero desses aparelhos exteriores aos quais nos encon
tramos ligados por acaso e de que devemos usar segundo sua lei,
sem Ihes introduzir nada de nos mesmos. A imaginaC;ao, 0 presti
gio reinam sempre nas relac;oes com 0 outro. Muito mais ainda na
vida publica. Ela nos associa a quem nao escolhemos, e a muitos
tolos. Ora, ! impossivel tratar de boa}! com um tolo. Nao so meu juizo
se corrompe na mao de um senhor tao impetuoso, mas tambim minha cons
ciencia. Na vida publica, fico louco com os loucos. Montaigne sente
vivamente que ha no social urn maleficio: aqui cada qual poe, no
lugar de seus pensamentos, 0 reflexo que eles produzem nos olhos
e nas palavras do outro. Ja nao ha verdade, ja nao ha, dira Pascal,
consentimento de si a si mesmo. Cada qual eliteralmente aliena
do. Retiremo-nos daf. 0 bem publico requer que se traia e que se minta
e que se ma~sacre; confiemos essa incumbencia a pessoas mais obedientes e
maledveis. E verdade que nem sempre e possivel abstermo-nos, 0

que alias edeixar-se levar, e afinal sao necessarios homens de Es
tado ou urn Prfncipe. Que podem eles? 0 prfncipe ted. de mentir,
de matar, de enganar. Que 0 fac;a, mas que saiba 0 que faz, e nao
disfarce 0 crime em virtude. Que remedio? Nao hd remidio; se ele ficou
realmente constrangido entre os dois extremos, era-lhe mister faze-lo; mas se
o fez sem remorsoJ se nao the pesou faze-lo, esinal de que sua consciencia
estd em mas condifoes. E nos, que estamos vendo? Nao nos resta, co
mo dirao mais tarde, senao obedecer desprezando. Epreciso des~

prezar, ja que 0 Estado esta contra tudo 0 que conta no mundo:

contra a liberdade, contra a consciencia. Mas e preciso obedecer,
ja que essa loucura e a lei cia vida em comum e seria uma outra
loucura nao tratar 0 Estado segundo as suas leis. Entretanto Pla
tao poe 0 filosofo no governo, imagina uma cidade justa, tenta
construI-la. Mas existird algum mal numa poUcia que merefa ser combatido
por droga tao mortal.? .. Platao... nao admite que se pratique violencia ao
repouso de seu pais para curd-lo e nao aceita a emenda que custe sangue e
rw'na aos cidadaos, pois 0 o/icio de um homem de bem estabelece nesse caso
deixar tudo como estd. . ' Eabsurdo querer regrar pela raza~ uma his~
taria que e feita de acasos ... no meu tempo vi as mais sabias cabefas
deste Reino reunidas, com grande cerimonia e publica despesa, para tratados
eacordosJ cuja verdadeira decisao dependia contudoJ em toda a soberania, dos
desrios do toucador das damas e da inclinafaO de alguma mulherzinha. Ja
mais a previsao e as leis podera.o igualar a variedade dos casos, ja
mais a razao podera pensar a vida publica. Num tempo em que
ela se cinde em mil conflitos particulares, Montaigne nem sequer
imagina que se the possa encontrar urn sentido. E impossivel
reconciliar-se com esse caos. Viver nos negocios publicos eviver se
gundo 0 outro. Montaigne inclina-se evidentemente a viver segundo
si mesmo...

Entretanto sera a sua ultima palavra? Sobre 0 amor, sobre a
amizade e mesmo sobre a poHtica, as vezes falou de outra forma.
Nao que nisso se tenha simplesmente contradito. Mas porque a di
visao estoica do exterior e do interior, da necessidade e da liberda
de, eabstrata, ou destroi-se a si mesma, e porque estamos indivisi
velmente dentro e fora. Nao se pode obedecer sempre se se despre~

za, desprezar sempre se se obedece. Ha ocasioes em que obedecer
eaceitar, e em que desprezar e recusar, em que a vida em parte
dupla cessa de ser possIvel, em que 0 interior e 0 exterior ja se dis
tinguem. Precisamos entao entrar na loucura do mundo, e temos
necessidade de uma regra para esse momento. Montaigne 0 sabia,
nao se furtou a isso. E como 0 teria feito? Descrevera a conscien
cia, mesmo solitaria, ja mesclada ao absurdo e louca por prind
pio. Como ele Ihe prescreveria permanecer em si, ja que pensa que
ela esta inteiramente fora de si? 0 estoicismo so pode ser uma pas
sagem. Ensina-nos a ser e a julgar cOntra 0 exterior; nao poderia
nos desembarac;ar dele. 0 mais caracterfstico de Montaigne talvez
esteja no pouco que nos diz sobre as condic;oes e os motivos dessa
volta ao mundo.

"
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Nao se trata de obter a qualquer pre~o uma conclusao tran
qiiilizad~ra, nero de esquecer no fim 0 que se encontrou pelo ca
minha. E cia duvida que vira. a certeza. Mais: ea propria d6vida
que se vai revelar certeza. Logo, cumpre medir-lhe a extensao. Re
petimos que tada crenc;a epaixao e nos poe fora de nos, que nao
podemos crer senao cessando de pensar, que a sabedoria e uma
resolUfao de irresolu{Qo, que ela candena a amizade, 0 arnor, a vida
publica. Eis-nos de volta a nos. E e para tambem ai encontrar 0

caDs, tendo no horizonte a morte, emblema de todas as desordens.
Apartado dos outros, apartada do mundo, incapaz de encontrar
em si, como 0 sabia est6ico, e numa re1ac;ao interior com Deus
o meio de justificar a comedia do mundo, ao sabia de Montaign~
nao resta, pensarfamos, senao 0 diaIogo com essa vida que por certo
tempo ainda sente brotar loucamente em si, outro recurso alem da
derrisaa mais geral, outro motivo alem do desprezo de si e de to
das as coisas. Por que, nessa desordem, nao renunciar? Par que
nao to~ar as animais por modelo - esses cavalos que relincham,
esses Cisnes que cantam ao morrer -, por que nao se reunir a eles
~a inconsciencia? 0 melhor seria reencontrar a seguranfa pueril, a
~gnorancia dos animais. Ou inventar, contra a sentimento da mar
te, alguma religiao da natureza: 0 definhar de uma vida ea passagem
para mil outras vidas.

Esse movimento se encontra em Montaigne. Mas tambem urn
outro, e com a mesma freqiiencia. Pois, ap6s todas as duvidas, se
justamente sabemos que toda tentativa de saber multiplica as ques
toes e obscurece 0 que quer esclarecer, e que, para uma cabet;a cor
tada, a Hidra da ignora.ncia faz tres novas brotarem -, resta ex
plicar que haja opinioes, que de infeio julgassemos possuir verda
des, que a duvida precise ser aprendida. Conhefo melhor 0 que eho
mem do que conhefo 0 que eanimal ou mortal ou racional. Descartes se
lembrara dessa frase. Ela quer dizer que a movimento e a irresolu
~ao do espfrito sao apenas a metade da verdade. A outra metade
e a maravilha de a nossa volubilidade ter-se detida e, a todo mo
mento, deter-se ainda em aparencias que bern podemos mostrar
nao suportarem 0 exame, mas que pelo menos tinham a ar da ver-
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dade enos deram a sua ideia. a pensamento, quando se interro
ga, nunca cessa de continuar-se e de contradizer-se,. ~as ha u~
pensamenta em ate que nao e0 nada, e temos de exphca-Io. A cn
tica do saber humano s6 0 arrufna se conservamos a ideia de urn
saber inteiro ou absoluto; se, pelo contnirio, liberta-nos dessa ideia,
entao, somente possfvel, 0 saber torna-se a medida de todas as coi
sas e 0 equivalente de urn absoluto. A erftica das paix6es nao lhes
tira 0 valor se consegue mostrar que nunca estamos na posse de
nos mesmos, e que a paixao somos nos. Nesse momento, as raz6es
de duvidar tornam-se razoes de erer, 0 unieo efeito de toda a nossa
crftica e tornar mais preciosas nossas opini6es e nossas paix6es,
fazendo-nos ver que elas sao a nosso unico recurso, e que imagi
nando outra caisa nao nos entendemos a nos mesmos. 0 ponto fi
xo de que necessitamos, se quisermos deter a nossa versatilidade,
e entao eneontrado nao na amarga religiao da natureza, nessa som
bria divindade que multiplica por nada suas obras, mas no fato de
haver opiniao, de haver aparencia de verdade e de bern. Reencon
trar 0 natural, a ingenuidade, a ignora.ncia, e entao reeneontrar
a gra~a das primeiras eertezas, na duvida que as eerca e as torna
visfveis.

De fato, Montaigne nao se limitou a duvidar. Duvidar e uma
ac;;ao, a duvida nao pode portanto abater a nossa a~ao, a nosso fa
zer, que the vence a resistencia. 0 mesmo autor que queria viver
segundo si mesmo experimentou apaixonadamente que somas, entre
outras coisas, aquilo que somos para as outros, e que a opiniao de
les nos atinge no centro de nos mesmos. Voltaria de bom grado do ou
tro mundo, diz ele com repentina calera, para desmentir aquele que me
concebesse diferente do que eu era, ainda que para me glorificar. Sua amiza
de com La Boetie foi exatamente 0 genero de la~o que nos escraviza
aD Dutro. Ele nao pensava conhecer-se melhor do que La Boetie 0

conhecia, vivia perante os olhos dele; depois da morte dele, conti
nua: e para se conhecer como La Boetie 0 conhecia que Montaig
ne se interroga e se estuda, apenas ele usufruia a minha verdadeira ima
gem e a Levou consigo. Epor £Sso que me decifro a mim mesmo, tao cu.riosa
mente. Raramente se ve entrega tao completa. Longe de a amlzade
de La Boetie ter sido urn acidente em sua vida, conviria dizer que
Montaigne e 0 autor dos Essais nasceram dessa amizade, e q~e em
suma, para ele, existir e existir diante do olhar do amigo. E que
o verdadeiro ceticismo e movimento para a verdade, a crftica das
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paixoes e 0 odic das falsas paixoes, e que afinal, em algumas cir
cunstancias, Montaigne reconheceu fora de si homens e coisas aos
quais nem sequer pensou em recusar-se, porque eram como que
o emblema de sua liberdade no exterior, porque ao ama-Ios ele era
si meSilla e reencontrava-se neles como os reencontrava em si.

Mesilla no prazer, de que as vezes fala como medico, Mon
taigne afinal de cantas nao ecinico. Eloucura dedicar-lhe todos os pen
samentos e entregar-se a ete com uma afeir;iio furiosa e indiscreta. Mas, por
Qutro lado, envolver-se nele scm arnOT e sem obrigar;iio de vontade, como os
comediantes, para desempenhar urn papel comum da idade e do costume, e
de seu coloear apenas as palavras, ena verdade cuidar da propria seguranca,
mas bem covardemente, como quem abandonasse a honra ou 0 proveito ou 0

prazer por medo do perigo,' pois e certo que aqueles que executam tal pratica
nao podem esperar delafruto algum que atinja ou satisfaca uma bela alma.
Montaigne envelhecido diz que 0 sucesso na sedw;ao depende do
momenta escolhido. Mas 0 que prova essa sabedoria tardia? Quan
do erajovem e apaixonado, nunca conduziu seus amores como ba
talhas e mediante d.tica. Muitas vezesjaltou-me ajortuna, mas por veze~

tambim a resolu((ao; Deus guarde do mal quem ainda pode disso zombar! E
preciso neste sicu!o mais temeridade, que os nossos jovens justificam a pretexto
de ardor; mas, se olhassem de perto, descobririam que ela provbn mais do
desprezo. Eu temia supersticiosamente ofender e respeito com gosto 0 que amo.
Ademais, nesse comercio, quem the suprime a reverencia apaga-lhe 0 brilho.
Costo que nefe se seja um tanto crianca) timido, servidor. Quando nao se tra
to, disso, tenho alias alguns laivos do, tola vergonha de que fala Plutarco, e
u curso de minha vida joi divcrsamente ferido e marcado por ela. .. Tenho
os olhos temos para suportar uma recusa como para recusar; e pesa-me tanto
pesar a outrem que, nas oca~'ioes em que 0 dever me iorca a por a provo, a
vontade de alguem em coisa duvidosa e que lhe custa, faco~o parcamente e
contra a minha vontade... Eis urn cinico bern terno. A sorte nao fez
com que amasse de arnOT como amou de amizade, mas ele mesmo
nao tern culpa alguma.

Entrou no dominio enfeiti<.;ado da vida publica; nao se abste~

ve. Nao quero que se recuse aos cargos que tomam a atencao, os passos, as
palavras, e 0 suor C 0 sangue se preciso jor. a povo nomeou -0 presidente
do conselho municipal varias vezes. Quero-lhe todo 0 bem possivel, e
decerto, se fosse 0 caso, nao hd. nada que eu poupasse para seu servico. Eu
me agitei por ele como faco para mim. Como conseguiu viver uma vida
publica se sentia repugnimcia pelo domz'nio tanto ativo quanta passivo? abe-

dece sem gostar da abediencia e comanda sem gostar do comando.
Nao queria ser principe. a principe esozinho. Nao eurn homem,
ja que nao pode ser contestado. Nao vive, do:me,,' ja. que .tu~~ cede
diante dele. Mas a paixao de obedecer tambem e fela, e Inutll: co
mo estimar aquele que se entrega de corpo e alma? Capaz de ~ar

se sem condi<;oes a urn senhor, tarnbem eeapaz de troca-Io. Slm,
eprecise tamar urn partido, e ir ate 0 fim das cons~qiie~cias,mas
as ocasioes justas nao sao tao freqiientes como se ere e nao se de.ve
ese~lher com muita facilidade, pais entao ja nao ea causa, ea selta
que se ama. Nao sou sujeito a esses compromissos e envo~vi~entos penet:a~

tes e{ntimos' a colera eo odio estao para aUm do dever deJustlca e sao palxoes
que servem ;omente aos que nao se prendem a seu dever pela simples razao ...
nao convem chamar dever (como jazemos todos os dz"as) a um azedume e amargor
intestino que nasce do interesse c do, paixiio privada; nem coragem a u:na.con
duta perjida e maliciosa. Denominam zelo sua propensiio para.a malzgmdade
e violencia; nao e a causa que os anima, i seu interesse; at/cam a guerra,
nao por ser justa, mas por ser guerra.. Quando. 0,_ minh~ vontade se entreg~

a servir um partido, nao e com tao vwlenta palxao que mjecte meu entendz
mento. Epossivel servir a urn partido e julgar duramente 0 qu: nele
se faz encontrar inteligencia e honra no inimigo, enfim, contInuar
a exis~ir no social. Pude participar dos cargos publicos um me desviar uma
unha de rnim, e dar-me aos outros sem mejurtar de mim. Dirao tal~vez que
essas regras fazem os franco-atiradores e nao as soldados. ~ verda~

de, e Montaigne 0 sabe. Pode, durante certa tempo e IUClda~en

te fon:;ar-se a mentir, nao fara da mentira urn costume e sua VIda.
Q~em quiser servir-se de mim segundo eu mesmo, que me de negocios em.que
seja necessario rigor e liberdade, que tenham uma conduta reta e c~rta) e a~nda
que temerdria, alguma coisa conseguirei. Mas se jor longa, sutzl, laborzos~,

artificial ou tortuosa, serd me/hor dirigir~se ~ outro qual?uer. Tal.vez ~aJa

aqui certa desprezo. Mas talvez tambem Montalgne quelra ~lzer

mais. Sempre coloeamos as questoes como se estas fossem UnIver
sais como se num instante escolhessemos, com nosso bern, a de
tod~s os homens. E se fosse urn preconceito? Sendo 0 que e, Mon
taigne nunca sera urn partidario. S6 se faz bern 0 que se faz d: born
grado. Nao epreciso que se eleve artificialmente. Pode serVlr me
lhor e mais, fora das fileiras. Sera. pouca coisa esse peso que se pren
dia a suas palavras, porque se sabia que ele nao mentia nem.lison
jeava? E nao agiu ainda melhor por nao se preocupar demaIS com
isso?
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As paixoes parecem ser a morte do eu, porquanto 0 levam pa
ra fora de si mesmo, e Montaigne sentia-se ameac;ado por elas co
mo pela marte. Ele tenta agora descrever-nos 0 que depois foi cha
rnada de paixoes livres: tendo sentido que 0 que ama esta. em jogo,
ali, Montaigne confirma resolutarnente 0 movimento natural que
o impelia para fora, entra no jogo humana. No cantata dessa li
berdade e dessa coragem, as paix6es e a propria morte sao trans
farmadas. Nao, nao ea meditac;:ao cia morte que supera a morte:
as bons argumentos sao aqueles que jazem mOTTer urn campones e povos
inttiros tao constantemente quanta umfiUsofo e resumem-se Dum 56: es
tamos vivos, eaqui que teroos nossas tarefas, e elas sao as mesmas
enquanto nos restar alento. A meditac;ao da morte e hip6crita pois
e uma maneira sombria de viver. No movimento que 0 lanc;a para
as coisas, e justamente por ter-Ihes mostrado 0 arbitrario e 0 peri·
go, Montaigne descobre 0 remedio para a morte. Acudiu-me que e
realmente 0 jim, nao entretanto a finah'dade da vida; e seu termo, sua extre
midade, nao entretanto seu obJetivo. Ela deve ser 0 proposito de si mesma,
seu designio; seu sensato estudo e regrar-se, conduzir-se, suportar-se" Dentre
os van'os outros ojidos abrangidos neste geral eprindpal capitulo esta 0 artigo
de saber morrer; e dos mais leves, se nosso medo nao lhe desse peso. 0 reme
dio para a morte e para as paixoes nao edesviar-se delas, mas ao
contra.rio passar alem, como tudo nos leva a fazer. Os outros amea
c;am a nossa liberdade? Mas e preciso viver entre os vivos. Corremos
alo risco da escravidao? Mas nao ha liberdade verdadeira sem 0

risco. A aC;ao e as amarras nos perturbam? Mas a vida e um movi·
mento material e corporal, afaO imperfeita e desregrada por sua propria essen
cia; empenho-me em servi-la de acordo com ela. Nao ha sentido em mal
dizer a nossa condic;ao: tanto 0 mal como 0 bern so se encontram
em nossa vida.

Montaigne conta que os medicos 0 haviam aconselhado a
cingir-se com uma toalha para combater 0 enjoo quando viajava
de navio. [sso nao expen"mentei, acresCenta ele, estando acostumado a com
bater os deJeitos que ha em mim e a domina-los por mim mesmo. Toda a
sua moral repousa num movimento de altivez pelo qual decide as
sumir a responsabilidade de sua vida arriscada, ja que nada tern
sentido a nao ser nela. Depois desse desvio para si mesmo, tudo
lhe parece born de novo. Dizia que gostaria de morrer antes a cavalo
do que na cama. Nao que contasse com a colera do guerreiro para
ajuda-lo; e que encontrava nas coisas, juntamente com uma amea-

t;a, urn viatico. Percebeu 0 vInculo amblguo que 0 prendia a elas.
Percebeu que nao ha que escolher entre si - e as coisas. 0 eu nao
eserio, nao gosta de se prender; Mas existe algo certo, resoluto, desde
nhosoJ grave, serio como 0 asno?." E a liberdade sem condic;ao que tor
na possivel a fidelidade absoluta. Montaigne diz de si mesmo: Jui
tao economico em prometer que penso haver mais cumprido do que prometido
ou devido. Ele procurou e talvez tenha encontrado 0 segredo de ser,
ao mesmo tempo, ironico e grave, livre e fiel.

.,

234 SlGNOS LEITURA DE MONTAIGNE 235 ..



i

"

CAPITULO X

NOTA SaBRE MAQUIAVEV

Como 0 compreenderiam? Ele escreve contra as bons senti
mentos em politica, mas e tambem contra a violencia. Desconcer~

ta tanto aqueles que creem no Direito como os que creem na Ra
zao de Estado, ja que tern a audacia de falar em virtude no mOmen
ta em que fere duramente a moral comum. Eque ele descreve esse
no cia vida coletiva em que a moral pura pode ser cruel e a poHtica
pura exige alga como uma moral. Aceitariamos urn cfnico que ne
ga os valores ou urn ingenue que sacrifica a a~ao. NaG gostamos
desse pensador dificil e sem idolo.

Ele foi, com certeza, tentaclo pelo cinismo: teve, disse ele,
"muita dificuldade para se defender" contra a opiniao daqueles
que acreditam que 0 muncie e "governado pelo acaso"2. Ora, se
a humanidade eurn acaso, nao se ve de imediato 0 que sustentaria
a vida coletiva, a nao ser a pura coa~ao do poder politico. Toda
a fun~ao de urn govcrno consiste portanto em impor respeito aos
suditos3 _ Toda a arte de governar se resume na arte da guerra4 e
"as boas tropas fazem as boas leis"5_ Entre 0 poder e os suditos,
entre 0 eu e 0 outro, nao hi terreno onde cesse a rivalidade. Epre
ciso ou submeter-se acoa~ao ou exerce·la. A todo instante Maquia
vel fala de opressao e de agressao. A vida coletiva e um inferno.

1. Comuniea<:;:ao ao Congresso Umanesimo e scienza politica, Roma-Floren<:;:a,
setembro de 1949.

2. 0 Pdncipe, cap. XXV.
3. Discorsi, II, 23 citado por A. Renaudet, MachialJd, p. 305.
4. 0 Principe, cap. XIV.
5. Cap. XVII.



Mas a sua originalidade eque, tendo colocado 0 principia da
Iuta, passa adiante sem nunea 0 esquecer. Na propria luta encon
tra alga diferente do antagonismo. '.'Enquanto os hornens se esfor
~am em nao temer, poem-se a fazer-s~ temer pelo outro, e a agres
sao que repelem de si mesmos, lanl;am-na no Dutro, Como se ne
cessariamente, Fosse preciso ofender ou ser ofendido. " Eno ~es.
rno momento em que vou teT merlo que causo medo, e a mesma
agressao que afasta de mim que dirijo ao Dutro, eo mesmo terror
que me ameac;a que espalho, vivo meu temor naquele que inspiro.
Mas, por urn ricochete, a dor de que sou a causa dilacera-me jun
tamente com minha vitima; a crueldade nao eportanto uma solu
c;ao, esta sempre recomec;ando. Hci urn circuito entre 0 eu e oou
tr?, uma negra Comunhao dos Santos, 0 mal que faC;o, fac;o-o a
mlm, sendo de fato contra mim mesmo que luto ao lutar contra
o outro. Afinal de contas, urn rosto DaO passa de sombras, luzes
e cores, e porque esse rosto se contorceu de urn certo modo, eis
que 0 carrasco sente misteriosamente uma distensao, urna outra an~

g~tia tomou 0 lugar da sua. U rna frase sempre e apenas urn enun~
c~ado, urn conjunto de significac;oes que em prindpio nao pode
nam valer 0 sabor unico que cada qual tern para si mesmo. E no
entanto, quando a vItima se confessa vencida, 0 homem cruel sen~

te pulsar atraves dessas palavras uma outra vida, encontra-se diante
de urn outro ele mesmo. Estamos longe das relac;c3es de pura forc;a exis
tentes entre os objetos. Para empregar as palavras de Maquiavel,
passamos das "bestas" para 0 "homem"6.

Mais exatamente, passamos de uma maneira de combater para
outra, do "combate com a forc;a" para 0 "combate COm as leis"7.
o combate humano e diferente do combate animal, porem e urn
combate. 0 poder nao e forc;a nua, mas tampouco honesta delega
c;ao das vontades individuais, como se estas pudessem anular sua
diferenc;a. Quer seja hereditario, quer novo, 0 poder e sempre des
crito em 0 Principe como contestavel e ameac;ado. Urn dos deveres
do prIncipe e resolver as questoes antes que elas se tenham tornado
insoluveis pela emOC;ao dos suditos8. Dir-se-ia que se trata de evitar

o despertar dos cidadaos. Nao ha poder absolutamente fundado,
ha apenas cristalizac;ao da opiniao geral. Ela tolera, eonsidera co
mo dado a poder. 0 problema eevitar que tal acordo se decompo
nha, 0 que pode oeorrer em pouco tempo, sejam quais forem os
meios de coac;ao, passado certo ponto da crise. 0 poder e da or
dem do tacito. Os homens deixam-se viver no horizonte do Estado
e da Lei enquanto a injustic;a nao lhes da consciencia daquilo que
tern de injustificavel. 0 poder charnado legItimo e 0 que eonsegue
evitar 0 desprezo e 06dio9• "0 prIncipe deve se fazer temer de tal
modo que, se nao for amado, pelo menos nao seja odiado. "10 Pou
co importa que 0 poder seja estigmatizado num caso particular:
ele se estabelece no intervalo que separa a cri'tica cia recusa, a dis
cussao do descredito. As relac;oes entre 0 sudito e a poder, como
aquelas entre 0 eu e 0 outro, travam-se mais fundo do que ° jUIzo,
sobrevivem aeontestac;ao, enquanto nao se tratar da contestac;ao
radical do' desprezo.

Nem puro fato, nem direito absoluto, 0 poder nao coage, nao
persuade: ele alicia - e alicia-se melhor apelando a liberdade do
que aterrorizando. Maquiavel fonaula com precisao essa alternancia
de tensao e de distensao, de repressao e de legalidade cujo segredo
possuem os regimes autoritarios, mas que, numa forma adocica
da, faz a essencia de toda a diplomacia. Por vezes, dominam-se me
lhor aqueles a quem se mostra confianc;a: "Urn novo principe nun
ea desarma os suditos; longe disso, apressa-se a arma-los, se os en
contra sem armas, e nada e mais bern pensado: pois a partir dar
essas armas the perteneem... Mas urn principe que desanaa os su
ditos os ofende, levando-os a erer que desconfia deles, e nada e mais
apropriado para exeitar-Ihes 0 odio. "11 "Conserva-se mais facil
mente uma cidade acostumada aliberdade governando-a mediante
seus proprios cidadaos. "12 Numa sociedade em que cada qual se as
semelha misteriosamente ao outro, desconfiado se ele e deseonfia
do, confiante se ele e confiante - DaO ha coac;ao pura: 0 despotismo
chama 0 desprezo, a opressao chamaria a revolta. Os melhores sus-
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6. Cap. XVIII.
7. Ihid.
8. Cap. III

9. Cap. XVI.
10. Cap. XVII.
11. Cap. XV.
12. Cap. V.



ten~aculos de urn pacier naa sao sequer aqueles -que 0 fizeram: es
tes Julgam~s~e com direitos sabre ele OU pelo menos sentem-se em
seguran~a. E a seus adversarios que urn novo pacier recorrera, con.
tanto que eles adiram 13

. Se nao sao recupeniveis - entao 0 pode_ " r
nao castlgara pela metade: "Cumpre conquistar os hemens 0
destrui-Ios; eles podem vingar-se das ofensas leves, mas nao da~
ofensas graves. "14 Entre a sedu\:ao e 0 aniquilamento dos venci.
dos, 0 vencedor poded, hesitar, e Maquiavd por vezes ecruel: "0
unieD meio de conserv~redeixar em fulnas. T odo aquele que Se
to..rna senho:. de uma Cldade que come.;;ou a gozar cia liberdade e
n~o"a ~estrol cleve esperar ser destrufdo por ela. "IS Entretanto a
vlOlen~la pura s6 pode ser epis6dica. Nao poderia proporcionar 0 _
as~en~lmento profundo, que faz.o poder, e mio 0 substitui. "Se (0
prInCipe) encontra-se na neceSSldade de mandar punir de morte
deve expor os motivos. "16 Isso equivale a dizer que nao ha pode;
absoluto...

Log~, ele foi 0 p.rimeiro a formular a teoria da "colaborac;ao"
e_da adesao dos Oposl,t~res(como alias a da "quinta coluna"), que
sao, par~ 0 terror POlItiCO, 0 que a guerra fria e para a guerra. Mas
on~e esta, per~ntarao, 0 benefi~io para 0 humanismo? Em pri
m~lro luga~ ~sta no fato de MaqUlavel nos introduzir no meio pro
pn~ da,pohuca enos permitir avaliar a tarefa se quisermos intro
duzlr al alguma verdade. Esta tambem nisto: mostra-nos urn co
~ec;o de humanidade emergindo da vida coletiva como que areve
ha ~o poder, e pela unica razao de procurar seduzir consciencias.
A cllada da vida coletiva funciona nos dois sentidos: os regimes Ii
berais 0 s~o sempre ~m pouco menos do que se cre, os outros urn
po,u:o ~als. 0 pes~l~ismo de Maquiavel nao e pois fechado. Ele
ate mdlcoU as condlc;oes de uma politica que mio seja injusta: sera
aquela q~e con~ent~ 0 povo. Nao que 0 povo saiba tudo, mas por
que, se ha al~uem mocente, e ele: "Pode-se sem injustic;a conten
tar 0 povo, nao os grandes: estes procuram exercer a tirania, aque-
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Ie somente evita-la... 0 povo nada mais pede do que nao ser
oprimido." 17

Maquiavel nada mais diz em 0 Pdncipe sobre as relac;6es entre
o poder e 0 povo. Mas sabe-se que era republicano pelos Discursos
sobre Tito Livio. Talvez possamos estender as relac;6es entre 0 poder
eo povo 0 que diz das relac;6es entre 0 principe e seus conselheiros.
Descreve entao, sob 0 nome de virtude, urn meio de viver com os
outros. 0 principe nao deve decidir de acordo com os outro~ seria
desprezado. Tambem nao deve governar no isolamento, pois 0 iso
lamento nao e a autoridade. Mas ha uma conduta possivel entre
esses dois fracassos. "0 sacerdote Lucas, falando de seu senhor,
o imperador Maximiliano, hoje reinante, afirmava que este nao
se aconselhava com ninguem e no entanto nunca agia segundo suas
proprias opini6es. Nisto seguia uma rota diametralmente oposta
aque acabo de trac;ar. Pois, como este principe nao participa seus
projetos a nenhum dos ministros, as observac;6es ocorrem no exato
momento em que eles devem ser executados; de forma que, premi
do peIo tempo e vencido pelas contrariedades que nao previra, ce
de aos conselhos que Ihe dao. "18 Hi uma maneira de afirmar-se
que quer suprimir 0 outro - e que torna escravo dele. E ha com
o Dutro uma relac;ao de consulta e de troca que nao e a morte, mas
o proprio ato do eu. A luta origimiria sempre ameac;a reaparecer:
cumpre que seja 0 principe que formule as questoes, e ele nao de
ve, sob pena de ser desprezado, conceder a ninguem uma autori
zac;ao permanente de falar francamente. Mas, ao menos nos mo
mentos em que delibera, comunica-se com os outros, e estes po
dem aderir a decisao que ele tomar, porque em certos aspectos e
decisao deles. A ferocidade das origens e ultrapassada quando, en
tre urn e outro, estabelece-se 0 vinculo da obra e da sorte comuns.
Entao 0 individuo se beneficia das proprias didivas que fez ao po
der, hi troca entre eles. Quando 0 inimigo devasta 0 territorio, e
quando os sliditos, refugiados na cidade com 0 principe, veem seus
bens pilhados e perdidos, eentao que se devotam a ele sem reser-
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14. Cap. V.
15. Cap. III.
16. Cap. XVII.

17. Cap. IX. Issa nao diferc rnuito da defini<;ao do Estado na Utopia de Tho
mas MORE: "quaedam conspiratio divitum de suis commodis reipublicae nomine lituloqu.e
trllclantium. "

18. 0 Principe, cap. XXIII.



va: "pais quem nao sabe que os homens se apegam tanto peIo bern
que fazem como por aquele que recebem?"19 Que importa, dirao,
se se trata apenas de mais urn lagro, se a maior burla do parler
cansiste em persuadir as homens de que ganham quando perdem?
Mas Maquiavel nao diz em parte alguma que os suditos sejam 10
gradas. Descreve 0 nascimento de uma vida em comum, que igno
ra as barreiras do arnor-proprio. Falando aos Medicis, prova-lhes
que o~oder nao existe sem apelo a liberdade. Nessa reviravolta,
talvez seja 0 principe 0 logrado. Se Maquiavel foi republicano, fai
por ter encontrado urn prindpia de comunhao. Colocando 0 con
£lito e a luta na origem do parler social, nao quis dizer que fasse
impassive! 0 acordo; quis salientar a condil):ao de urn poder que
nao seja mistificante, e que ea participal):ao numa situal):ao em co
mum.

o "imoralismo" de Maquiavel adquire com isso seu verda
deiro sentido. Citam-se sempre maximas dele que remetem a ho
nestidade it vida privada, e fazem do interesse do poder a unica
regra em poli'tica. Mas vejamos as razoes pelas quais ele subtrai
a poli'tica ao puro juizo moral: apresenta duas. A primeira eque
"urn homem que quer ser perfeitamente honesto, em meio a pes
soas desonestas, nao pode deixar de sucumbir cedo ou tarde"20.
Fraco argumento, ja que poderfamos do mesmo modo aplica-Io a
vida privada, onde contudo Maquiavel permanece "moral". A se
gunda razao vai mais longe: e que, na al):ao hist6rica, a bondade
por vezes e catastr6fica e a crueldade menos cruel do que 0 tempe
ramento bonachao. "Cesar B6rgia era tido por cruel; porem foi
gral):as it sua crueldade que conseguiu reunir a Romanha a seus Es
tados, e restabelecer nessa provfncia a paz e a tranqiiilidade de que
estava privada havia muito tempo. E, tudo bern considerado, deve
se reconhecer que este principe foi mais humano do que 0 povo
de Florenl):a, que, para evitar parecer cruel, deixou que destruis
sem Pist6ia21 . Quando se trata de conter os suditos no dever, nao
se deve recear a pecha de crueldade, visto que no final 0 principe
mostrara ter sido mais humano, do que aqueles que, por excesso

de indulgencia, encorajam desordens e provocam finalmente as
sassinios e rapinagens. Pois tais tumultos abalam 0 Estado, ao pas
so que as penas infligidas pelo Principe atingem apenas poucos
particulares22. " 0 que transforma as vezes a do~ura em cruelda
de adureza em valor, e abala os preceitos da vida privada, e que
as 'atos do poder intervem num certo estado da opiniao que lhes
altera 0 sentido; despertam urn eco por vezes desmedido; abrem
au fecham fissuras secretas no bloco do consentimento geral e ini
ciam urn processo molecular que pode modificar todo 0 curso das
caisas. Ou ainda: como espelhos dispostos em drculo transformam
uma pequena chama em fogareu, os atos do poder, refletidos na
canstelal):ao das consciencias, transfiguram-se, e os reflexos desses
reflexos criam uma aparencia que e 0 lugar proprio e, em suma,
a verdade da a~ao hist6rica. 0 poder traz it sua volta urn halo, e
sua maldil):ao - como, alias, tambern a do povo que nao se con~~
ce - e nao ver a imagem de si mesmo que oferece aos outros .
Logo, euma condi~ao fundamental da poHtica desenrolar-se na apa
linda: "Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pe
las maos. Todo homem pode ver; mas pouqufssimos homens sa
bern tocar. Cada qual ve facilmente 0 que parecemos ser, mas quase·
ninguem identifica 0 que somos; e esses poucos espfritos penetran
tes nao ousam contradizer a multidao, que tern por escudo a rna
jestade do Estado. Ora, quando se trata de julgar 0 interior dos
homens, e mormente 0 dos prfncipes, como nao se pode reeorrer
aos tribunais, epreciso ater-se apenas aos resultados; a questao ~

manter-se em sua autoridade; os meios, sejam eles: quais forem,
- h d - 1 d d""parecerao sempre onra os, e serao ouva os por to os.

Isso nao quer dizer que seja necessario ou mesmo preferfvel
enganar, e sim que, na distancia e no grau de generalidade em que
se estabelecem as relac;oes polfticas, desenha-se uma personagem
lendaria, composta de alguns gestos e de algumas palavras, a qual
as homens honram ou detestam cegamente. 0 prIncipe nao e urn
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19. Cap. X.
20. Cap. XV.
21. Por nao haver exterminado as familias que dividiam Pist6ia em faq:oes.

22. 0 Print:ipe, cap. XVII. _
23. " ... penso que epreciso ser principe para conhecer bern a natureza do po

VO, e povo para conhecer bern a natureza dos principf;':s" (0 Pn'ncipe, dedicat6ria).
24. Cap. XVIII.
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impostor; Maquiavel escreve expressamente: "Urn principe cleve
empenhar-se em adquirir uma reputa~aode bondade, de clemen
cia, de piedade, de lealdade e de justil;;a; devc, alias, ler tadas essas
boas qualidades... "25 Ele quer dizer que, mesma verdadeiras, as
qualidades do chefe estao sempre as valtas com a leoda, porque
naD sao tocadas mas vistas, porque naD sao conhecidas no movimen
to cia vida que as cootem e siro estratificadas em atitudes hist6ri
cas. Epreciso, pais, que 0 principe tenha 0 sentimento desses eeas
despertados por suas palavras e gestos, epreciso que mantenha can·
tato com essas testemunhas de quem recebe tado 0 seu poder, e
preciso nao governar como visiomirio, eprecise que permanel;a li
vre mesmo em relac;ao as suas virtudes. 0 prIncipe deve ter as qua
lidades que parece ter, diz Maquiavel, mas, conclui ele, "perma
necer bastante senhor de si para manifestar outras opostas, quan
do isto for conveniente"26. Preceito de poHtica, mas que bern po
deria ser tambem a regra de uma verdadeira moral. Pois 0 jUIzo
publico conforme a aparencia, que converte a bondade do prInci
pe em fraqueza, nao pode ser tao falso. Que seria uma bondade
que fosse incapaz de dureza? Que euma bondade que se pretende
bondade? Uma maneira afavel de ignorar 0 outro e finalmente de
despreza-Io. Maquiavel nao postula que se governe pelos vfcios,
pela mentira, pelo terror, pela astucia; tenta definir uma virtude po
Htica que consiste, para 0 prIncipe, em falar aos espectadores mu
dosa sua volta e apanhados na vertigem da vida em comum. Ver
dadeira forc;a de alma, pois se trata, entre a vontade de agradar
eo desafio, entre a bondade compIacente consigo mesma e a cruel
dade, de conceber urn empreendimento hist6rico ao qual todos pos
sam juntar-se. Esta virtude nao estaexposta as reviravoltas conhe
cidas pelo poHtico moralizante, porque nos instala de imediato na
relal;ao com 0 outro que ele ignora. E ela que Maquiavel adota co
mo sinal de valor em politica - e nao 0 sucesso, uma vez que da
como exemplo Cesar Borgia, que nao foi bem-sucedido, mas pos
sUIa a virttl, e 0 contrap6e a Francesco Sforza, que foi bem-sucedida,
maspor sorte27 . Como as vezes acontece, 0 duro politico ama os ho-

25. Cap. XVII. Grifada par nos.
26. Ibid.
27. Cap. VII.

mens e a liberdade mais verdadeiramente do que 0 humanista de
clarado: eMaquiavel quem faz 0 elogio de Brutus, e e Dante quem
o candena as penas do inferno. Mediante 0 dominio das suas rela
c;oes com 0 outro, 0 poder transp6e os obstaculos entre 0 homem
e 0 homem e introduz alguma transparencia em nossas relac;oes 
como se as homens nao pudessem ficar proximos a nao ser numa

especie de distancia. . ~
A razao de nao se compreender MaqUlavel e que ele une 0

sentimento mais agudo da contingencia ou do irracional no m.un
do ao gosto da consciencia ou da liberdade no homem. Cons~de

randd"essa historia em que ha tantas desordens, tantas opressoes,
tantos fatos inesperados e reviravoltas, ele nao ve nada que a pre
destine a uma consonancia final. Evoca a ideia de urn acaso funda
mental de uma adversidade que a subtrairia do dominio dos mais
intelig~ntese dos mais fortes. E, se exorciza por fim esse genio ~a
ligna, nao e por algum prindpio transcendente, mas por urn sim
ples recurso aos dados da nossa condi<;ao. Afasta com 0 mesmo gesto
a esperanc;a e 0 desespero. Se adversidade ha, ela nao tern ~ome

nero intenc;oes, e impossivel encontrar em lugar algum obstaculo
ara 0 qual nao tenhamos contribuldo com nossOS eeros ou faltas,

P S . .
nao podemos limitar em parte alguma 0 nosso poder. eJam quais
forem as surpresas do acontecimento, e-nos impossIve! tanto livrar
nos da previsao e da consciencia quanto de nOSSO corpo. "Como
teroos urn livre-arbitrio, e preciso, parece-me, reconhecer que 0 aca
so governa a metade ou urn pouco mais da metade das nossas ac;6e~,

e que dirigimos 0 resto. "28 Mesmo que venhamos a supor ~as co~·

saS urn prindpio hostil, como nao sabemos seus pianos, ele e 0 mes
mo que nada para nos: "as homens nunca devem ab~ndon~r-se;

uroa vez que nao sabem que fim terao e este vern por vias obhquas
e desconhecidas, sempre terao motivo de esperar, e, esperando, n~n
ca devem abandonar-se, sejam quais forem a fortuna e 0 pengo
em que se encontrem. "29 a acaso so ganha forma quando renun
damos a compreender e a querer. A fortuna "exerce seu. po.d~r
quando nao se Ihe opoe barreira alguma; ela faz seu esfon;;o mCldlr

28. Cap. XXV.
29. Discorsi, II, 29, citado par A. Renaudet, Machiavel, p. 132.



nos pontos mal defendidos. "30 Se parece haver urn cursa inflexf
vel das caisas, esomente no passado; se a fortuna parece ora favo
ravel e ora desfavoravel, eporgue 0 hornem ora compreende e ora
nao compreende 0 seu tempo, e as mesmas qualidades trazem-Ihe
conforme 0 caso 0 sucesso e a perda, mas nao por acas0 31 , Como
nas nossas rela~6es Com 0 Dutro, Maquiavel define nas nossas rela
~5es com a fortuna uma virtude tao afastada da solidao como da
docilidade. Indica como nosso unico recurso essa presenl,;a ao OU~

tfO e ao nosso tempo que nos faz encontFar 0 outro no momenta
em que renunciamos a oprimi-lo encontrar 0 sucesso no momento
em que renunciamos aaventura, escapar ao destino no momento
em que compreendemos 0 nosso tempo. Mesmo a adversidade ga
nha para nos fisionomia humana: a fortuna e uma mulher. "Pen
so que e melhor ser ousado demais do que circunspecto demais
porque a fortuna e mulher, cede apenas a violencia e a ousadia:
ve-se por experiencia que ela prefere dar-se aos homens selvagen~
d f . "" D ·d·d do que aos nos. eCI 1 amente na a existe, para urn homem
que seja inteiramente contra a humanidade, porque a humanida:
de e unica em sua ordem. A ideia de uma humanidade fortuita e
que naD tern causa ganha e 0 que da valor de absoluto anossa vir
tude. Quando compreendemos 0 que, nos possiveis do momenta
e hu~anamente valido, nao faltam os sinais e os pressagios: ,,~
!,reclso.q~e? ce~ fale! Ele ja manifest~u sua vontade por sinais
mcontestavelS. Ja se VlU 0 mar entreabnr seus abismos, uma nu
vern trac;ar 0 caminho a seguir, a agua brotar da rocha e 0 mana
cair do ceu. Compete a nos fazer a restante, pois Deus, fazendo
tudo sem nos, despojar-nos-ia da ac;ao de nosso livre-arbitrio as
sim como do quinhao de escolha que nos e reservado. "33 Que' hu
manismo e mais radical do que este? Maquiavel nao ignorou os
valores. Viu-os ativos, ruidosos como urn canteiro de obras vin
culados a certas ac;oes historicas, a Italia por fazer, os barbar~s por
expulsar. Para aquele que executa tais empreendimentos sua reli
giao terrestre reencontra as palavras da outra religiao: '''Esurientes

implevit bonis, et dr'vites dimisit inanes. "34 Como disse A. Renaudet:
"Esse aIuno da ousadia prudente de Roma jamais pretendeu ne
gar 0 papel que representam, na historia universal, a inspirac;ao,
o genio, a ac;ao, discernida por Platao e par Goethe, de algum de
monio desconhecido... Porem, para que a paixao, ajudada pela for
!;a, tenha a virtude de renovar urn mundo, cumpre que seja ali
mentada tanto de certeza dialetica como de sentimento. Se Ma
quiavel nao descarta, do ambito cia pratica, a poesia e a intuic;ao,
tal poesia everdade, tal intuic;ao e feita de teoria e de calculo. "S5
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o que se reprova nele ea ideia de que a historia euma luta
e a politica relac;ao antes com homens do que com principes. Ha
vera contudo algo mais certo? A historia, depois de Maquiavel, me
Ihor ainda do que antes dele, nao mostrou que os princfpios nao
incitam a nada e sao flexiveis a todos os fins? Deixemos a historia
contemporanea. A abolic;ao progressiva da escravidao fora propos
ta pelo abade Gregoire em 1789. Em 1794 foi votada pela Conven
c;ao, no momento em que, segundo as palavras de urn colono, na
Franc;a inteira "empregados domesticos, camponeses, operarios,
diaristas agricolas manifestam-se contra a aristocracia da pele"s6,
e em que a burguesia provinciana, que tirava suas rendas de Sao
Domingos, ja nao ocupa 0 poder. as liberais conhecem a arte de
reter os princfpios na vertente das conseqiiencias inoportunas. Ha
mais: aplicados a uma situac;ao conveniente, os princfpios sao ins
trumentos de opressao. Pitt constata que cinqiienta por cento dos
escravos importados pelas ilhas inglesas sao revendidos as col6nias
francesas. as negreiros ingleses fazem a prosperidade de Sao Do
mingos e dao aFranc;a 0 mercado europeu. Assim Pitt toma parti
do contra a escravidao: "Pediu, escreveJames, a Wilberforce pa
ra entrar em campanha. Wilberforce representava a importante re-

SIGNOS2f6

,"

30. 0 Principe, cap. XXV.
31. Ibid.
32. 0 Principe, cap. XXV.
33. Cap. XXVI.

34. Discorsi, I, 26, citado por Renaudet, Machiavel, p. 231.
35. Machiavel, p. 301.
36. JAMES, Les Jacobins nairs, p. 127.
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g~ao de Yorkshi~e; era um.ho~emde grandereputa~ao;as expres
s?es de humamdade, de Justu;a, de vergonha nacional etc., cai
nam ?em em sua boca... Clarkson veio a Paris para estimular as
ener~as~adormecidas (cia.Sociedade dos Amigos dos Negros), para sub
ve~clO~a-las, e s,!b~erglr a Frani,;a de propaganda inglesa. "37
Nao ha como ter llusoes sabre a sorte que essa propaganda reser
vava aos escravos de Sao Domingos: alguns anos mais tarde em
guerra contra a Frani,;a, Pitt assina com quatro colonas fran~eses
urn acordo que p.Be.. a colo~ia sob protec;ao inglesa ate a paz, e res
tabelece a escravldao e a dlscriminae;ao contra os mulatDs De 'd'd _ . . Cl 1

arne?te, nao lmpo~a apenas saber quais prindpios se escolhem, mas
tambe~ qu:m, quaIs for~~s, 9~ais homens OS aplicam. Algo mais
c~aro amda. OS mesmos prmciplOs podem servir aos dois adversa
n~s. Qu~ndo Bonaparte enviou contra Sao Domingos tropas que
alI devenam perecer, "muitos oficiais e todos os soldados acredi
t~vam lutar pe1a Revolu~ao; viam em Toussaint urn traidor ven
dIdo aos padres, aos emigrados e aos ingleses ... os homens consi
deravam tambem que pertenciam a urn exercito revolucionario.
Entretanto, certas noites, ouviam os negros no interior da fortale
za car:tar a Marseillaise e 0 (:a ira e outros cantos revolucionarios.
LacrOIX conta que os soldados, desnorteados, ouvindo as cantos,
l~van:av~m-see olhavam para os oficiais como a dizer-Ihes: 'Esta
na a Justu;a do lado dos nossos inimigos barbaros? Nao somos nos
as s~ldados da Fran~a republicana? Sera que nos tornamos vulga
res mstrum:ntos poHticos?' "38 Mas como? A Fran~a era 0 pais
~a_Revolu~ao. Bonaparte, que consagrara algumas de suas aqui
SI~oes, march.ava contra Toussaint-Louverture. Portanto, estava
cl~ro: Toussamt era urn contra-revolucionario a servit;o do estran
geiro. Neste caso como em muitos outros, todos lutam em nome
dos ~e~mos valores: a liberdade, a justit;a. 0 que os distingue e
a espeCle de homens para quem se pede liberdade au justit;a com
qu~m se :pretende fazer sociedade: os escravos au as senhores: Ma
qUlave1 tmha razao: e preciso tel' valores mas nao basta e e' t'. '" ' ,a e
peng?so res~n~glr-se a 1550; enquanto nao se escolherem aqueles
que tern a mlssao de sustenta.-Ios na luta hist6rica, nada se fez. Ora,

37./bid., p. 49.
38. JAMES, Les Jacobins noirs, p. 275, p. 295.

nao e somente no passado que se veem republicas recusar a cida
dania a suas colonias, matar em nome da Liberdade e tamar a ofen
siva em nome da lei. Eclaro que a dura sabedoria de Maquiavel
DaD as censurara pOI' isso. A hist6ria e uma luta, e se as republicas
nao lutassem, desapareceriam. Pelo menos devemos vel' que os
meios permanecem sanguimhios, impiedosos, s6rdidos. A supre
ma astucia das Cruzadas e nao 0 confessar. Seria preciso quebrar
o cfrculo.

Eevidentemente nesse terreno que e posslvel e necessaria uma
critica de Maquiavel. Ele nao estava errado em insistir sobre 0 pro
blema do poder. Mas contentou-se em evocar em algumas pala
vras urn poder que nao seria injusto, nao the procurou com muita
energia a definit;ao. 0 que 0 desencoraja e acreditar que os homens
sao imutaveis, e que as regimes se sucedem em cicl039

. Haveni
sempre duas especies de homens, aqueles que vivem e aque1es que
fazem a hist6ria: 0 moleiro, 0 padeiro, 0 hoteleiro com quem Ma
quiave1 passa os dias no exilio, com quem conversa e joga gamao
("entao, diz ele, levantam-se protestos, palavras de despeito, inju
rias, discutimos pOI' urn tostao; sohamos gritos que se ouvem ate
em San Casciano. Envolvido nessa miseria, esgoto a fundo a ma
lignidade de meu destino"); e os grandes homens de quem, anoi
te, trajando roupa da corte, Ie a hist6ria, que interroga, que sem
pre the respondem. ("E durante quatro longas horas, diz ele, nao sinto
o menor tedio, esquet;o toda a miseria, deixo de temer a pobreza,
a morte ja nao me assusta. Identifico-me totalmente com eles. "4{j)
Par certo nunca se resignou a separar-se dos homens espontaneos:
nao passaria dias inteiros contemplando-os se estes nao fossem co
mo que urn misterio para e1e: sera verdade que esses homens pode
riam amar e compreender as mesmas coisas que ele compreende
e ama? Ao vel' tanta cegueira de urn lado, do outro uma arte tao
natural de comandar, fica tentado a pensar que nao ha uma hu
manidade, mas homens hist6ricos, de urn Iado; e pacientes, de ou
tro - e a alinhar-se ao lado dos primeiros. E entao que, ja nao
tendo nenhuma razao para preferir urn "profeta armado" a ou
tro, passa a agir apenas ao acaso: deposita no filho de Lourent;o

39. Discorsi, I, citado por A. Renaudet, MlUhiavel, p. 71.
40. Carta a Francesco Vcttori, citado por A. Renaudct, ibid., p. 72.
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de Medici esperanc;as temerarias, e os Medicis, seguindo suas pro
prias regras, comprometem-no sem 0 empregar. Republicano, re

,nega no prefacio de HistOria de Florenra 0 jufzo que os republicanos
faziam dos Medicis, e os republicanos, que DaD 0 perdoam, tam
bern DaD 0 empregarao. A conduta de Maquiavel acusa 0 que fal
tava asua polltica: urn ti~ condutor que the perrnitisse reconhecer,
entre os poderes, aquele de que houvesse alga de valida para espe
rar, e erguer decididamente a virtu acima do oportunismo.

Cumpre ainda acrescentar, para seT eqiiitativo, que a tarefa
era diffcil. Para os contemporaneos de Maquiavel, 0 principal pro
blema poli'tico era saber se os italianos seriam por muito tempo im
pedidos de cultivar.e de viver pelas razias da Fran~a, da Espanha,
quando nao eram as do papado. Que poderia ele querer sensata
mente, a nao ser uma na~ao italiana e soldados para faze-Ia? Para
fazer a humanidade, era precise come~ar por fazer essa parte de
vida humana. Na discordancia de uma Europa que se ignorava,
de urn mundo que nao' fizera 0 pr6prio inventario e onde os paises
e os homens dispersos ainda nao haviam cruzado 0 olhar, onde es~

tava 0 povo universal que pudesse tornar-se cumplice de uma ci
dade popular italiana? Como os povos de todos os parses se teriam
reconhecido, entendido e unido? 0 unico humanismo serio e aqueIe
que espera, atraves do mundo, 0 reconhecimento efetivo do hornem
peIo homem; logo, ele nao poderia preceder a hora em" que 'a hu·
manidade consegue seus pr6prios meios de comunica~aoe de co~

munhao.
Estes existem hoje, eo problema de urn humanismo real, co

locado por Maquiavel, foi retomado por Marx cern anos atras. Po
demos dizer que esteja resolvido? Marx se propos precisamente,
para fazer uma humanidade, encontrar urn outro apoio que nao
aquele, sempre equivoco, dos prindpios. Procurou na situa~ao e
no movimento vital dos homens mais explorados, mais oprimidos,
rnais desprovidos de poder, 0 fundamento de urn poder revolucio
nario, isto e, capaz de suprirnir a explora~ao e a opressao. Mas
ficou claro que todo 0 problema estava em constituir urn poder dos
sem-poder. Pois, para permanecer poder do proletariado, ou de
via seguir as flutua~oes da consciencia das massas, e entao logo
ser abatido, ou, se quisesse subtrair-se a isso, devia fazer-se juiz
dos interesses do proletariado, e entao constituir-se poder no sen
tido tradicional, ser 0 esbo~o de uma nova camada dirigente.

A solu~ao podia encontrar-se apenas numa relac;ao absolutamente
nova do poder com os suditos. Era precise inventar formas politi
cas capazes de controlar 0 pocier sem 0 anular, era preciso chefes
capazes de explicar aos suditos as razoes de uma politica, e de ob
ter de si mesmos, quando necessarios, os sacriffcios que 0 poder
comumente lhes impoe. Tais formas polfticas foram eshoc;adas, tais
chefes surgiram na revoluc;ao de 1917, porem, ja na epoca da co
muna de Cronstadt, 0 poder revolucionario perdeu contato com
uma fra~ao do proletariado, nao obstante sofrida, e, para ocultar
o conflito, comec;a a mentir. Proclama que 0 estado-maior dos in
surretos esta nas maos dos guardas brancos, como as tropas de Bo
naparte tratam Toussaint-Louverture como agente do estrangei
ro.]a entao a divergencia edisfarc;ada em sabotagem, a oposic;ao
em espionagem. Vemos reaparecer no interior da revoluc;ao as lu
tas que esta deveria superar. E, como que para dar razao a Ma~

quiavel, enquanto 0 governo revolucionario recorre aos ardis c1as
sicos do poder, a oposic;ao nao deixa de ganhar simpatia entre os
inimigos da Revolw;ao. Todo poder tende a "autonomizar-se",
e saber se temos ai urn destino inevitavel em qualquer sociedade
de homens, ou entao uma evoluc;ao contingente, ligada as condi
r;oes particulares da Revoluc;ao na Russia, a clandestinidade do mo
vimento revolucionario antes de 1917, a fraqueza do proletariado
russo, e que nao teria ocorrido numa revoluc;ao ocidental, tal eevi
dentemente 0 problema essencial. De todo modo, agora que 0 ex
pediente de Cronstadt tornou-se sistema e que 0 pader revolucio
Dario substitui-se decididamente ao proletariada como camada di
rigente, com as atributos de poder de uma elite incontrolada, po·
demos concluir que, cern anos depois de Marx, 0 problema de urn
humanismo real esta intacto, e portanto mostrar indulgencia para
com Maquiavel, que nao podia senao entreve-Io.

Se chamamos humanismo a uma filosofia do homem interior
que nao encontra a menor dificuldade de principio nas relac;6es com
as outros, a menor opacidade no funcionamento social, e substitui
a cultura poHtica pela exortac;ao moral, Maquiavel nao e hurna
nista. Mas se chamamos humanismo a uma filosofia que enfrenta
como urn problema a relac;ao do homem com 0 hornem e a consti
tuic;ao entre eles de urna situac;ao e de uma hist6ria que lhes sejarn
comuns, entao e precise dizer que Maquiavel forrnulou algu-
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mas das condii,;oes de toda humanismo serio. E a renegai,;ao de Ma·
quiavel, tao COillum hoje, assume entao urn sentido inquietante:
seria a decisao de ignorar as tarefas de urn humanismo verdadeiro.
Ha uma maneira de renegar Maquiavel que e maquiavelica, e 0

piedoso estratagema daqueles que dirigem as seus olhas e as nos
50S para 0 ceu dos prindpios para desvia-Ios do que fazem. E hi
uma maneira de elogiar Maquiavel que eexatamente 0 contra.rio
do maquiavelismo, ja que enaltece em sua obra uma contribuic;ao
para a c1areza politica.

CAPiTULO XI

o HOMEM E A ADVERSIDADEI

Erealmente impaSSIve! recensear em uma hora as progressos
cia investigac;ao filos6fica concernente ao hornem de cinqiienta anos
para ca. Mesma que se pudesse supar numa unica cabec;a essa com
pet.encia infinita, serfamos detidos pela discordancia dos autores
de que seria preciso dar conta. Ecomo que uma lei da cultura sem
pre progredir apenas obliquamente, pois cada ideia nova se torna,
depois daquele que a instituiu, diferente do que era nele. V m ho
mem nao pode receber uma heranc;a de ideias sem a transformar,
peIo fato meSillO de tamar conhecimento dela, sem the injetar sua
maneira de ser peculiar, e sempre diferente. Vma infatigavel volu
bilidade faz as ideias movimentarem-se amedida que vao nascen
do, assim como uma "necessidade de expressividade" nunca sa
tisfeita, dizem as lingtiistas, transforma as linguagens no exato mo
menta em que se julgaria que atingem 0 objetivo, tendo consegui
do assegurar, entre os sujeitos falantes, uma comunicac;ao aparen
temente sem equlvoco. Como ousarfamos enumerar idiias adquiri
das, uma vez que, mesmo quando estas se fizeram aceitar quase
universalmente, fbram seinpre se tornando diferentes de si mesmas?

Alias, urn quadro dos conhecimentos adquiridos nao bastaria.
Mesmo que jundssemos as "verdades" do meio seculo, faltaria,
para restituir-Ihes a afinidade secreta, revelar a experiencia pes
soal e interpessoal aqual elas resporzdem, e a 16gica das situac;6es a
prop6sito das quais se definiram. A obra valida ou grande nunca
e urn efeito da vida; mas e sempre uma resposta a seus aconteci-

1. Conferencia de 10 de setembro de 1951, nos Encontros lnlemaeionais de Gc
nebra.



mentos muito particulares ou a suas estruturas mais gerais. Liv~e
para dizer siro ou nao, e tambem para motivar e circunscrever dl
versamente seu assentimento e sua recusa, 0 escritor naD pode con
tudo deixar de escolher sua vida numa certa paisagem hist6rica,
num certa estado dos problemas que exclui certas soluc;oes, mes
rna que ele nao imponha nenhuma, e que confere a Gide, a Proust,
a Valery, por mais diferentes que passaro ser, a qualidade irrecu
savel de contemporaneos. 0 movimento das ideias 56 consegue des
cobrir verdades respondendo a alguma pulsa~ao cia vida interindi
vidual e tada mudan~a no conhecimento do homem tern relac;ao, . " .
com uma nova maneira, pessoal dele, de exercer sua eXlstenCla.
Se 0 homem e 0 ser que nao se contenta em coincidir consigo, co
mo uma coisa, mas que se representa a si mesmo, se ve, se imagi
na oferece a si mesmo sfmbolos, rigorosos ou fantasticos, fica bern
cl;ro que em contrapartida qualquer mudani,;a na representai,;aO
do homem traduz uma mudani,;a do proprio homem. Portanto, e
toda a historia deste meio seculo, com seus projetos, suas -dccep
i,;oes, suas guerras, suas revolu~oes, suas audacias, seus panicos,
suas inven~oes, suas fraquezas, que seria preciso evocar aqui. Nao
nos cabe senao declinar essa tarefa ilimitada.

Entretanto essa transforma~aodo conhecimento do homem que
nao podemos ter esperani,;a de determinar por urn metodo rigoro
so a partir das obras das ideias e da historia, sedimentou-se em
n6s, e nossa substanci~, temos 0 sentimento vivo e total de1a quan~
do nos reportamos aos escritos ou aos fatos do infcio do seculo. 0
que podemos tentar e determinar em nos mesmos, em duas ~u tres
re1a~6es escolhidas, as modificai,;oes da situa~ao humana. Sena pre
ciso dar explica~6es e comentarios infinitos, dissipar mal-enten
didos traduzir urn no outro sistemas de conceitos muito diferen
tes, p'ara estabe1ecer uma re1a~ao objetiva, por exemplo, entr~ a
filosofia de Husser! e a obra de Faulkner. E no entanto, em nos,
leitores, e1es se comunicam. Na opiniao de uma terceira testemu
nha, mesmo aque1es que se julgam adversarios, como Ingres e De
lacroix, reconciliam-se porque respondem a uma unica situai,;ao da
cultura. Somos os mesmos homens que viveram como problema
seu 0 desenvolvimento do comunismo, a guerra, que leram Gide,
e Valery, e Proust, e Hussed, e Heidegger e Freud. Quaisquer que
tenham sido as nossas respostas, deve haver urn meio de circuns
crever zonas sensfveis da nossa experiencia e de formular, se nao

ideias sobre 0 homem que nos sejam comuns, pelo menos uma no
va experiencia da nossa condi~ao.

Feitas essas ressalvas, propomos admitir que 0 nosso seculo
se distingue por uma associac;ao inteiramente nova do "materia
lismo" e do "espiritualismo", do pessimismo e do otimismo, ou
melhor, pela superac;ao dessas andteses. Nossos contemporaneos
pensam simultaneamente e sem dificuldade que a vida humana e
a reivindicaC;ao de uma ordem original, e que essa ordem nao po
deria perdurar nem sequer ser verdadeiramente senao sob certas
condic;oes muito precisas e muito concretas que podem faltar, pois
nenhuma disposii,;ao natural das coisas e do mundo nao as predes
tina a tornar possIve1 uma vida humana. Havia realmente, em 1900,
filosofos e cientistas que impunham certas condic;3es bio16gicas e
materiais aexistencia de uma humanidade. Mas eram geralmente
"materialistas" no sentido que 0 termo tinha no fim do seculo pas
sado. Faziam da humanidade urn epis6dio da evoluc;ao, das civili
zac;3es urn caso particular da adaptac;ao, e ate mesmo decompu
nham a vida em seus componentes fisicos e qufmicos. Para eles,
a perspectiva propriamente humana sobre 0 mundo era urn feno
meno extra, e aqueles que viam a contingencia da humanidade tra
tavam geralmente os valores, as instituic;6es, as obras de arte, as
palavras como urn sistema de signos que afinal de contas se refe
riam as necessidades e aos desejos elementares de todos os organis
mos. Havia realmente, por outro lado, autores "espiritualistas"
que supunham na humanidade outras forc;as motrizes alem des
sas; mas, quando nao as faziam derivar de alguma fonte sobrena
tural, reportavam-nas a uma natureza humana que lhes garantia
a eficacia incondicional. A natureza humana tinha por atributos a ver
dade e a justic;a, como outras especies contam com a nadadeira ou
a as~. A epoca estava repleta desses absolutos e dessas noc;oes se
paradas. Havia 0 absoluto do Estado, atraves de todos os aconteci
mentos, e considerava-se desonesto urn Estado que nao pagasse seus
emprestimos, ainda que estivesse em plena revoluc;ao. 0 valor de
uma moeda era urn absoluto e mal se pensava em trata-la como
urn mero auxiliar do funcionamento economico e social. Havia tam
bern urn padrao-ouro da moral: a familia, 0 casamento cram 0 bern,
ainda que segregassem a revolta e 0 odio. As "coisas do esplrito"
eram nobres por si s6s, ainda que os livros nao traduzissem, como
tantas obras de 1900, senao devaneios soturnos. Havia os valores
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e do outro lado as realidades, havia 0 espirito e do Dutro lade 0
carpa, havia 0 interior e do Dutro lado 0 exterior. Mas, e se justa
mente a.orde~ dos fatas invadisse ados valores? Se se percebesse
que ~s ?l.cotomlas apenas sao sustentaveis aquem de urn certo ponto
de ffilsena e de pengo? Mesma aqueles rientre nds que, hoje, reto
mam a palavra humanismo ja nao sustentam 0 humanismo sem ver
gonha ~e n?sso~ predecessores. A caracteristica de nosso tempo tal
vez seJa dlssoclar 0 humanismo e a ideia de uma humanidade de
pleno ~i~ei~o, e DaD 56 conciliar, mas tambem ter por insepaniveis
a conSClenCla dos valores humanos e aquela das infra-estruturas que
as sustentam na existencia.

, . ~,osso ...secu~o apagou a linha divis6ria entre 0 "corpo" eo "es
pInto e ve a vIda. humana como espiritual e corporal de parte a
parte, sempre apmada no corpo, sempre associada, ate nos seus
modos mais carnais, as rela\=oes das pessoas. Para muitos pensa
dores, no fim do seculo XIX, 0 corpo era urn peda\=o de materia
urn !eixe de mecanism?s. 0 seculo XX restaurou e aprofundou ~
no\=ao de carne, ou seJa, do corpo animado.

Seria interessante_seguir, na psicamilise, por exemplo, a pas
sagem de uma concep\=ao do corpo que era inicialmente em Freud
a.dos medicos d~ s~~ulo XIX, para a no\=ao moderna do corpo vi~
vido. No ponto mI~l~, mio era a psicanaIise urn prolongamente
das filosofias mecamcistas do corpo - e nao e ainda assim que mui
tas vezes a compreendem? Nao explica 0 sistema freudiano as con
dutas mai~ complexas e elaboradas do homem adulto pelo instinto
e em particular pelo inst.i~to sexual - pelas condi\=oes fisiol6gi
cas -, por uma composI\=ao de for\=as que esd. fora do dominie
de ~os"sa :onsciencia ~u que ate se realizou de uma vez por todas
na. mfanCla, antes da ldade do centrole racional e da rela\=ao pro
pnamente humana com a cultura e com 0 outro? Talvez fosse essa
a aparencia nos, prim~iros trabalhos de Freud, e para .um leitor
apressado; mas a medlda que a psicanalise, nele mesmo e em seus
sucessores, vai retificando essas no\=oes iniciais no contato da expe~

riencia cHnica, vemos aparecer uma no\=ao nova do corpo que era
reclamada pelas no\=oes iniciais.

Nao eerrado dizer que Freud quis apoiar todo 0 desenvolvi
mente humane no desenvolvimento instintivo, mas iriamos mais
longe dizendo que a sua obra revoluciona, ja no infdo, a no\=ao
de instinto e dissolve os criterios pelos quais ate entao se julgava
poder circunscreve-Ia. Se a palavra instinto quer dizer algo, e urn
dispositivo interior ao organismo, que assegura, com urn mfnimo
de exerdcio, certas respostas adaptadas a certas situa\=oes caracte
rlsticas da especie. Ora, a peculiaridade do freudismo e mostrar
efetivamente que, nesse sentido, 0 homem nao tern instinto sexual,
que a crian\=a "perversa polimorfa" nao estabelece, quando 0 con
segue, uma atividade sexual considerada normal senao ao termo
de uma hist6ria individual dificil. 0 poder de amar, incerto tanto
de seus aparelhos como de seus objetivos, caminha atraves de uma
serie de investimentos que se aproximam da forma canonica do
arnor, antecipa e regride, repete-se e ultrapassa-se scm que jamais
se possa pretender que 0 amor sexual dito normal seja algo alem
dele mesmo. 0 vinculo da crian\=a com os pais, tao poderoso para
come\=ar como para retardar essa hist6ria, nao e por sua vez da or
clem instintiva. Para Freud e urn vinculo de espirito. Nao e porque
a crian\=a tern 0 mesmo sangue dos pais que os ama, e por saber-se
oriunda deles ou por ve-Ios voltados para si que se identifica com
eles, concebe-se a imagem deles, concebe-os a sua imagem. A rea
lidade psicol6gica ultima e, para Freud, 0 sistema de atra\=oes e de
tensoes que liga a crian\=a as figuras paternas, e depois, atraves de
las, a todas as outras, e nesse sistema ela tenta sucessivamente di
ferentes posiyoes, das quais a ultima sera a sua atitude adulta.

Nao e somente 0 objeto de amor que escapa a qualquer defi
ni\=ao pelo instinto, e a propria maneira de amar. Como se sabe,
e amor adulto, sustentado par uma ternura que confia, que nao
exige a todo instante novas provas de uma afei\=ao absoluta, e que
assume 0 outro como ele e, em sua disdincia e em sua autonomia,
epara a psicamilise conquistado sobre uma "imanta\=ao" infantil
que exige tudo a todo instante e e responsavel pelo que pode per
rnanecer devorador e impossfvel em todo amor. E ainda que a pas
sagem para 0 genital seja necessaria a essa transforma\=ao, nunca
e suficiente para garanti-Ia. Freud ja descrevera na criam;a uma
rela\=ao com 0 outro efetuada por intermedio das regioes e das fun-
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~6es de seu carpo fieTIOS capazes de discrimina.;ao e de ac;ao arti
culada: a boca, que apenas sabe mamar ou morder - os apare
Ihos esfincterianos, que 56 podem reter ou dar. Ora, esses modos
primordiais cia relac;ao com 0 Dutro podem permanecer predomi
nantes ate na vida genital do adulto. Endio a relac;ao com 0 Dutro
fica presa nos impasses do absoluto imediato, oscilando de uma exi
gencia inumana, de urn egolsmo absoluto, a urn devotamento de
vorador, que destr6i 0 proprio sujeito. Assim a sexualidade, e de
modo mais geral a corporalidade, que Freud considera 0 solo de
nossa existencia, e urn pacier de investimento de infcio absoluto e
universal: 56 esexual no sentido em que reage prontamente as dife
renc;as visfveis do corpo e do papel maternais e paternais; 0 fisiolo
gico e 0 instinto estao envolvidos numa exigencia central de posse
absoluta que nao poderia constituir 0 modo de ser de urn peda~o

de materia, que e da ordem do que chamamos comumente a cons
ciencia.

Entretanto seria urn erro falar aqui de consciencia, porquanto
isso e restabelecer a dicotomia entre a alma e 0 corpo, no momento
em que 0 freudismo a esta. contestando, e transformando assim tanto
a nossa ideia do corpo como a nossa ideia do espfrito. "Os fatos
psfquicos tern urn sentido", escrevia Freud numa de suas mais an~

tigas obras. Isso queria dizer que nenhuma conduta e, no homern,
o simples resultado de algum mecanismo corporal, que nao ha, no
comportamento, urn centro espiritual e uma periferia de automa
tismo, e que todos os nossos gestos participam asua maneira dessa
unica atividade de explicita~aoe de significac;ao que somos nos mes
mos. Pelo menos tanto quanta em reduzir as superestruturas a
infra-estruturas instintivas, Freud empenha-se em mostrar que nao
ha "inferior" nem "baixo" na vida humana. Logo, nao se pode
ria estar mais longe de uma explicaC;ao "pelo baixo". Pelo menos
tanto quanta explica a conduta adulta por uma fatalidade herdada
da infancia, Freud mostra na infancia uma vida adulta prematura,
e, por exemplo, nas condutas esfincterianas da crianc;a, uma pri
meira escolha de suas rela~oes de generosidade ou de avareza com
o proximo. Pelo menos tanto quanta explica 0 psicologico pelo cor
po, Freud mostra 0 significado psicologico do corpo, a sua logica
secreta ou latente. Logo, ja nao e possivel falar do sexo enquanto
aparelho localizavel ou do corpo enquanto massa de materia, co
mo de uma causa ultima. Nem causa, nem simples instrumento

ou meio, eles sao 0 veiculo, 0 ponto de apoio, 0 volante de nossa
vida. Nenhuma das noc;oes que a filosofia elaborara - causa, efei
to, meio, fim, materia, forma - basta para pensar as relac;6es do
corpo com a vida total, sua influencia sobre a vida pessoal ou a
influencia da vida pessoal sobre ele. 0 corpo e enigmatico: parte
do mundo, por ceno, mas estranhamente oferecida, como seu ha
bitat, a urn desejo absoluto de aproximar-se do outro e de unir-se
a ele tambem em seu corpo, animado e animante, figura natural
do espirito. Com a psicamilise 0 espirito introduz-se no corpo, as
siro como, inversamente, 0 corpo introduz-se no espirito.

Tais investigac;oes nao podem deixar de revolucionar, junta
mente com a nossa ideia do corpo, aquela que nos fazemos de seu
parceiro, 0 espfrito. Cumpre confessar que nesse ponto ainda ha
muito que fazer para tirar da experiencia psicanalitica tudo quan
to ela contem, e que os psicanalistas, a comec:;ar por Freud, con
tentaram-se com urn alicerce de no~6es pouco satisfatorias. Para
explicar essa osmose entre a vida anonima do corpo e a vida oficial
da pessoa, que e a grande descoberta de Freud, era preciso intro~

duzir algo entre 0 organismo enos mesmos como sequencia de atos
deliberados, de conhecimentos expressos. Esse algo foi 0 inconscien
te de Freud. Basta seguir as transformac:;oes dessa no~ao-Proteuna
obra de Freud, a diversidade de seus empregos, as contradic:;oes que
acarreta, para ter ccrteza de que nao se trata de uma noc:;ao madu
ra e de que ainda falta, como Freud da a entender nos Ensaios de
psicandlise, formular corretamente 0 que ele visava sob essa desig
nac;ao provisoria. 0 inconsciente evoca aprimeira vista 0 local de
uma dimlrnica das pulsoes de que apenas 0 resultado nos seria da
do. E no entanto 0 inconsciente nao pode ser urn processo "na ter
ceira pessoa" , porquanto e ele que escolhe 0 que, de nos, sera ad
mitido na existencia oficial, que evita as pensamentos au as situa
<;6es aos quais resistirnos, nao sendo portanto urn nao-saber, mas an
tes urn saber nao-reconhecido, informulado, que nao queremos as
sumir. Numa linguagem aproximativa, Freud nesse ponto esta pres
tes a ~descobrir 0 que outros denominaram melhor percepciio ambl
gua. E trabalhando nesse sentido que encontraremos urn estado ci
vil para essa consciencia que antes roc:;a nos seus objetos, evita-os
no momento em que vai colod.-Ios, antes os leva em conta, co
mo 0 cego leva em conta os obsuiculos, do que os reconhece,
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que nao quer conhece-Ios, ignora-os enquanto as conhece, conhece
as enquanto as ignora, e que serve de base a nossos atcs e nossos
conhecimentos expressos.

Quaisquer que sejam as formulac;6es filos6ficas, nac ha duvi
cia de que Freud percebeu cada vez melher a funeao espiritual do
carpo e a encarnar;ao do espfrito. Na maturidade de sua obra, fala
cia relac;ao "sexual-agressi\'a" com 0 Dutro como dado fundamen
tal de nossa vida. Como a agressao nao visa uma coisa e siro uma
pessoa, 0 entrelac;amento do sexual com 0 agressivQ significa que
a sexualidade tern, por assim dizer, urn interior, que e acompa
nhada, em tada a sua extensao, por uma rela<;ao de pessoa a pes
soa, que 0 sexual e a nossa maneira, carnal ja que somos carne,
de viver a relac;ao com 0 outro. Vma vez que a sexualidade erela
C;ao com 0 outro, e nao so com urn outro corpo, ela vai tecer entre
o outro e eu 0 sistema circular das projec;oes e das introjec;oes, de~

sencadear a serie indefinida de reflexos refletores e de reflexos re
fletidos que fazem com que eu seja 0 outro e ele seja eu mesmo.

Tal e a ideia do individuo encarnado e, pela encarnac;ao, da
do a si mesmo, mas tambem ao outro, incompar<ivel e no entanto
despojado de seu segredo congenital e confrontado com os seus se·
melhantes, que 0 freudismo acaba por nos propor. No mesmo mo
mento em que 0 fazia, os escritores, sem que geralmente se tratas·
se de uma irifluencia, expressavam a sua maneira a mesma expe
riencia.

Eassim que se deve compreender especialmente 0 erotismo dos
escritores deste meio seculo. Quando a esse respeito comparamos
a obra de Proust ou a de Gide com as obras da gerac;ao litera.ria
precedente, 0 contraste e impressionante: Proust e Gide reencon
tram de imediato a tradic;ao sadista e stendhaliana de uma expres
sao direta do corpo, pulando a geraC;ao dos escritores de 1900. Com
Proust, com Gide, comec;a urn relato incansavel do corpo; consta
tam-no, consultam-no, escutam-no como a uma pessoa, espreitam
as intermitencias de seu desejo e, como se diz, de seu fervor. Com
Proust, ele se torna 0 guardiao do passado, e e ele, apesar das alte·
rac;5es que 0 tornam quase irreconhecivel, que mantem de quando
em quando uma relac;ao substancial entre nos e 0 nosso passado.
Proust descreve, nos dois casos inversos da morte e do despertar,
o ponto de junc;ao do espirito e do corpo, de que maneira, na dis
persao do corpo adormecido, nossos gestos ao despertar reatam urn 2. Mauvaises ,pensees, p. 200.
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significado de alem-tumulo, e de que maneira, ao contrario, 0 sig
nificado se desfaz nas contrac;oes da agonia. Analisa com a mesma
emoC;ao os quadros de Elstir e a vendedora de leite entrevista nu
ma estac;ao ferroviaria do interior, porque aqui e ali e a mesma es
tranha experiencia, a de expressiio, 0 momento em que a cor e a car
ne comec;am a falar aos olhos e ao corpo. Gide, alguns meses antes
de morrer, ao enumerar 0 que havia amado na vida, menciona tran
qiiilamente, lado a lado, a Bfblia e 0 prazer.

Neles tambem, par uma conseqiiencia inevitcivel, aparece a
obsessao do outro. Quando 0 homem jura ser universalmente, a
preocupac;ao de si mesmo e a preocupac;ao do outro tornam-se in·
distintas para ele: e uma pessoa entre as pessoas, e os outros sao
outros ele mesmo. Mas se, pelo contra.rio, reconhece 0 que ha de
unico na encarnac;ao vivida pelo interior, 0 outro the aparece na
forma do tormento, da inveja ou, pelo menos, da inquietude. Cha
mado por sua encarnac;ao a comparecer ante urn olhar alheio e a
justificar-se diante dele - jungido porem, pela mesma encarna
c;ao, asua situac;ao propria, capaz de sentir a falta e a necessidade
do outro, mas incapaz de encontrar no outro 0 repouso -, 0 ho
rnem fica preso no vaivem do ser para si e do ser para 0 outro que
faz 0 tra.gico do amor em Proust, e 0 que ha de mais impressionan
te no Ditirio de Gide.

Encontramos admiraveis formulas dos mesmos paradoxos no
escritor menos capaz, talvez, de se comprazer com a imprecisao
cia expressao freudiana, isto e, em Valery. Eque 0 gosto pelo rigor
e a eonseiencia aguda do fortuito sao nele 0 reverso uma do outro.
De outro modo nao teria falado tao bern do corpo, como de urn
ser de duas faces, responsavel por muitos absurdos, mas tambern
por nossas mais seguras realizac;6es. "0 artista leva seu corpo, re
eua, eoloca e retira algo, comporta-se com todo 0 seu ser como seu
olho, e torna-se por inteiro urn orgao que se acomoda, se deforma,
procura 0 ponto, 0 ponto tinico que pertence virtualmente aobra
profundamente procurada - que nem sempre e aquela que se pro
cura."2 E, em Valery tambem, a consciencia do corpo e inevita·
velmente obsessao do outro. "Ninguem poderia pensar livremen
te se seus olhos nao pudessem largar outros olh~s que os seguis-
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sem. Assim que os olhares se prendem, ja nao somas totalmente
dais e ha dificuldade em ficar 56. Esta troca, a palavra e boa, reali
za em muito pOlleD tempo uma transposic;ao, uma metatese: urn
quiasma de dais 'destinos', de dais pontos de vista. Oeorre assim
uma especie de redproca limitac;ao simultanea. Tu tomas a minha
imagem, minha aparencia, eu tomo a tua. NaG es eu, uma vez que
me yeS e eu naD me vejo. 0 que me falta eesse eu que tu Yes. E
a ti, 0 que [alta e tu que eu vejo. E por mais que avancemos no
conhecimento urn do Dutro, quante mais refletirmos, mais seremos
outros ... "3

A medida que vamos nos aproximando do meio seculo, fica
cada vez mais evidente que a encarnac;ao e 0 Dutro sao 0 labirinto
cia reflexao e cia sensibilidade - de uma especie de reflexao sensl
vel - entre as contem·poraneos. Ate chegar a esta famosa passa
gem em que uma personagem de A condi~iio humana formula par sua
vez a questao: se e verdade que sou chumbado a mim mesmo, e
que subsiste para mim uma diferent;;a absoluta entre os outros, que
OUt;;O por meus ouvidos, e eu proprio, 0 "monstro incompanivel",
que me out;;o com minha garganta, quem podera urn dia ser aceito
pelo outro como ele se aceita a si mesmo, para alem das coisas di
tas ou feitas, dos meritos au dos demeritos, para alem ate dos cri
mes? Mas Malraux, como Sartre, leu Freud, e afinal, pensem 0

que pensarem dele, foi grat;;as a Freud que aprenderam a se conhe
cer, sendo por isso que, procurando fixar aqui alguns trat;;os do nosso
tempo, pareceu-nos mais significativo detectar antes deles uma ex
periencia do corpo que Ihes foi a ponto de partida por ter sido pre
parada entre seus predecessores.

Vma outra caracterfstica das investigat;;6es deste meio seculo
e admitir uma relat;;ao estranha entre a consciencia e sua lingua-

3. Tel Quel, 1, p. 42.

gem, como entre a consciencia e seu corpo. A linguagem comum
julga poder fazer com que a cada palavra ou signa corresponda uma
coisa ou uma significat;;ao que possa ser e ser concebida sem ne
nhum signo. Mas faz muito tempo que a linguagem comum e re
cusada na literatura. Por rnais divergentes que possam ter sido, as
empreendimentos de Mallarme e de Rimbaud tinham em comum
o fato de libertarem a linguagern do controle das "evidencias" e
confiarern nela para inventar e conquistar relat;;6es de sentidos no
vos. Portanto, a linguagern cessava de ser para 0 escritor (se e que
a foi urn dia) mero instrurnento ou meio para comunicar intent;;6es
dadas por outra via. Agora, ela se incorpora com 0 escritor, e ele
mesmo. A linguagem deixou de ser a serva das significat;;6es; e 0

proprio ate de significar, e 0 hornem falante ou 0 escritor nao tern
de governa-Ia mais voluntariarnente do que 0 hornem vivente tern
de premeditar 0 pormenor ou as meios de seus gestos. A partir dai,
a unica maneira de compreender a linguagem e instalar-se nela ou
exerce-Ia. a escritor, como profissional da linguagem, e urn pro
fissional da inseguran~a.Sua operat;;ao expressiva ganha novo im
pulso a cada obra, pois cada obra e, como se diz do pintor, urn
degrau construido por ele mesmo, sobre 0 qual ele se instala para
construir com a mesmo risco urn outro degrau, e 0 que chamamos
a ohra, a sequencia dessas tentativas, e sempre interrompida, seja
pelo fim da vida, seja pelo esgotamento da potencia falante. a es
critor recome~a sempre a medir-se com uma linguagem de que nao
eo senhor, e que, no entanto, nada pode sem ele, que tern seus
caprichos, suas grac;as, mas sempre merecidas pelo trabalho do es
critor. As distin~6es entre fundo e forma, entre sentido e som, en
tre concepc;ao e execu~ao estao agora ernbaralhadas, assim como
hi pouco as limites do corpo e do espirito. Ao passar da linguagem
"significante" para a linguagem pura, a literatura, ao mesmo tempo
que a pintura, liberta-se da semelhant;;a com as coisas, e do ideal
de uma obra de arte terminada. Como ja dizia Baudelaire, ha obras
terminadas das quais nao podemos dizer que tenharn jamais sido
feitas, e obras inacabadas que dizem 0 que queriam dizer. A pecu
liaridade da expressao e sempre ser apenas aproximada.

Esse pathos da linguagem e comum em nosso seculo a escritores
que se entredetestam, mas cujo parentesco encontra-se a partir de
agora selado. a surrealismo, ao iniciar, tinha a aparencia de uma
insurreic;ao contra a linguagem, contra qualquer sentido, e contra
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a propria literatura. A verdade eque, depois de algumas formulas
hesitantes logo retificadas, Breton propos-se nao a destruir a lin
guagem em proveito do nao-sensa, mas a restaurar certo uso pro
funda e radical cia palavra, do qual todos as textos clitos "automa
ticos~' est.:-0 muita longe de cia:, ele 0 reconhece, urn exemplo
sufiClente . Como lembra Maunce Blanchot, na famasa pesquisa
Por que escreve?, Breton ja responde descrevendo uma tarefa au vo
cac;ao cia palavra que se acentua no escritor desde sempre e 0 desti
na a enunciar, a dar urn nome ao que nunea fora nomeado. Escre
ver, nesse sentido5 - ista e, no sentido de revelar au manifestar
-.' nunea foi uma ocupac;ao va ou [rlvola, conc1ui Breton. A pole
mIca contra as faculdades criticas ou os controles conscientes nao
er~ feita para da~ a palavra ao acaso ou ao caos; ela queria trazer
a Imguagern e a hteratura de volta a toda a extensao de sua tarefa
libertando-as das pffias fabrica~oes do talento, das pequenas recei~
tas do mundo litenlrio. Era preciso remontar a esse ponto de ino
cencia, de juventude e de unidade em que 0 homem falante ainda
nao era homem de letras ou homem poHtico ou homem de bern
~ a esse "ponto sublime" de que Breton fala alhures, em que a
hteratura, a vida, a moral e a poHtica sao equivalentes e se substi
tuem, porque na verdade cada urn de nos e 0 mesmo homem que
ama ou odeia, Ie ou escreve, aceita ou recusa 0 destino polftico.
Agora qu~ 0 surrealismo, resvalando para 0 passado, desfez-se de
suas estreltezas - ao meSillO tempo que de sua bela viruH;ncia 
nao mais 0 podemos definir por suas recusas do inicio· ele e par~
nos urn dos chamamentos a palavra espontcmea que 0 n~sso seculo
pronuncia de decada em decada.

Por isso mesmo, entremeia-se com eles em nossa lembranc;a
e constitui com ele~ uma das constantes do nosso tempo. Vah~ry,

de quem os surreahstas gostavam muito no inicio, e depois rejeita
ram, mantem-se muito perto, por baixo de sua figura de academi
co, da experiencia da linguagem deles. Pois, e isso nao foi suficien
temente notado, 0 que ele opoe a literatura significante nao e, como
se ac:e~itaria numa leitura apressada, uma literatura de simples
exeretclO, fundamentada em conven~oesde linguagem e de proso-

4. Cf. em Point dujour, Le langage automatique.
5. Legitime difense.

dia, tanto mais eficazes quanto mais complicadas e, em suma, mais
absurdas. 0 que para Valery constitui a essencia da linguagem poe
tica (chega as vezes a dizer: a essencia de toda a linguagem litera
ria) e que ela nao se apaga diante do que nos comunica, e que nela
o sentido reclama as proprias palavras, e nao outras, que serviram
para comunica.-Io, e que nao podemos resumir uma obra sendo
preciso rele-Ia para reencontra.-Ia, e que aqui a ideia e pr~duzida
pelas palavras, nao em razao das significa(oes lexicais que lhes sao
atribufdas na linguagem comum, mas em razao de rela~oes de sen
tidos mais carnais, por causa dos halos de significaC;ao que elas de
vern a sua historia e ao seu usa, por causa da vida que levam em
nos e que levamos nelas, e que culmina de tempos em tempos nes
ses acasos repletos de sentido que sao os grandes livros. A sua rna
neir~, Valery reclama a mesma adequaC;ao da linguagem aa seu
sentldo total que rnotiva 0 uso surrealista da linguagem.

U ns e outros tern em vista isso a que Francis Ponge haveria
de chamar "a espessura semantica" e Sartre, 0 "humus signifi
c~nt~" da linguagem, au seja, 0 poder, proprio da linguagem, de
sl~lllficar, como ~est?, acento, voz, modulac;ao de existencia para
alem.do que ela slgmfica parte por parte conforme as convenc;oes
em vigor. Nao estamas muito lange daquilo a que Claude! chama
o "bocado inteligfvel" da palavra. Eo mesmo sentirnento da lin
guagem se ellcontra tambern ate nas definic;oes contemporaneas da
prosa. Para Malraux tambem, aprender a escrever e "aprender a
falar com a propria voz"6. E Jean Prevost detecta em Stendhal
que julgava escrever "como 0 Codigo civil", urn estilo no sentid~
forte do termo, isto e, uma nova e personaHssima ordenac;ao das
palavras, das farmas, dos elementos da narrativa, urn novo regime
de co~respondencia entre as signos, uma imperceptivel alterac;ao,
~ecuhar a Stendhal, de todo 0 aparelho da linguagem, sistema cons
tltufdo por anos de exerdcio e de vida, tornado a proprio Stendhal,
que lh~ p~rmite par fim improvisar, e do qual nao se pode dizer
que seJa sistema de pensamento, ja que Stendhal quase naa 0 per
eehia, mas antes sistema de palavra.

A linguagem e, pois, esse aparelho singular que, como a nos
so corpo, da-nos muito mais do que nela introduzimos, seja que

6. Psycho!ogie de {'art.
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aprendamos sozinhos 0 nosso pensamento ao falar, seja que escu
tcmos os outros. Pais quando escuto ou quando leio, as palavras
nem sempre vern atingir em mim significac;6es ja presentes. Tern
o extraordinario pader de me atrair para fora de mcus pensamen
tos, abrem em meu universo privado fissuras por code irrompem
Quiros pensamerztos. "Nesse instante pela menDS, eu fui tu", diz bern
Jean Paulhan. Assim como 0 meu corpo, que entretanto nao passa
de urn peda<;o de materia, reune-se em gestos que visam mais alem
dele, assim tambem as palavras cia linguagem, que, consideradas
uma a uma, naG passaro de signos inertes aos quais naG correspon
de senao uma ideia vaga au banal, enchem-se repentinamente de
urn sentido que transborda no outro quando 0 ate de falar os en
volve nurn unico todo. 0 espfrito deixa de ficar aparte, gerrnina
abeira dos gestos, abeira das palavras, como que por geraC;ao es
pondnea.

As mudanc;as de nossa concepC;ao de hornem nao encontrariam
tanto eco em nos se nao estivessem numa notavel convergencia com
uma experiencia em que participamos todos, eruditos ou nao
eruditos, e que portanto contribui mais do que nenhuma outra pa
ra nos formar: refiro-me aquela das relac;oes poHticas e da historia.

Parece-nos que os nossos contemporaneos, ha trinta anos pe
10 menos, vivem nesse aspecto uma aventura muita mais perigosa,
mas analoga aque julgamos reencontrar na ordem anodina de nos
sas relac;oes com a literatura ou de nossas relac;oes com 0 nosso cor·
po. A mesma ambigiiidade que, aanalise, faz a noc;ao de espfrito
passar para a do corpo ou da linguagem visivelmente invadiu a nossa
vida poHtica. E, aqui como ali, fica cada vez mais dificil distinguir
o que e violencia e 0 que e ideia, 0 que e potencia e 0 que e valor,
com a circunstancia agravante de que a mistura corre aqui 0 risco
de resultar na convulsao e no caos.

Crescemos num tempo em que, oficialmente, a poHtica mun
dial era jurfdica. A poHtica juri'dica ficou definitivamente desacre
ditada quando vimos dois dos vencedores de 1918 concederem a
uma Alemanha de novo poderosa, e concederem muito mais, 0 que

haviam recusado aAlemanha de Weimar. Menos de seis meses de·
pois, eIa tOmava tambem Praga. Assim a demonstrac;ao estava corn
pleta: a polfticajurfdica dos vencedores era a mascara de sua pre
ponderancia, a reivindicac;ao da "igualdade de direitos" dos ven·
cidos era a mascara de uma proxima preponderincia alema. Conti
nuava-se nas relac;oes de forc;a e na luta de morte, cada concessao
era uma fraqueza, cada ganho uma etapa para outros ganhos. Mas
o importante eque 0 decHnio da poHtica juri'dica nao acarretou de
modo algum uma volta pura e simples de nossos contemporaneos
apolftica de forc;a ou de eficacia. Eo urn fato notavel que 0 cinismo
ou mesmo a hipocrisia poHtica estejam tambem desacreditados, que
a opiniao publica permanec;a surpreendentemente sensivel a esse
ponto, que os governos, ate estes ultimos meses, tenham tido 0 cui
dado de nao a ferir, e que ainda agora nao haja urn que declare
abertamente confiar na forc;a nua, ou que efetivamente 0 fac;a.

:E que, a bern dizer, durante 0 periodo imediatamente seguin
te aguerra, podcriamos quase afirmar que nao havia poHtica mun
dial. As forc;as nao se confrontavam. Haviam·se deixado muitas
questocs abertas, mas, precisamente por isso, havia algumas "no
man Js land", algumas zonas neutras, alguns regimes provisorios ou
de transic;ao. A Europa, absolutamente desarmada, viveu anos sem
invasao. Sabe-se que, hi alguns anos, as coisas mudaram de as
pecto: de urn canto ao outro do mundo, zonas que eram neutras
entre as duas potencias rivais deixaram de se-lo; surgiram exerci
tos numa "no man's land"; as ajudas economicas convertem·se em
ajuda militar. Parece-nos porem notavel que essa volta apolitica
de forc;a nao ocorra em parte alguma sem hesitac;ao. Dirao talvez
que sempre foi habil encobrir a violencia sob declarac;oes de paz,
e que e isso a propaganda. Mas, observando a conduta das poten
sias, acabamos por nos perguntar se se trata apenas de pretextos.
E possivel que todos os governos acreditem em sua propaganda;
que, na confusao do nosso presente, eles mesmos ji nao saibam
o que e verdadeiro e 0 que e falso, porque num certa sentido tudo
quanta dizem conjuntamente e verdade. :E possivel que cada poll
tica seja, ao mesmo tempo e realmente, be1icasa e pacifica.

Aqui seria 0 caso de submeter a analise tada uma serie de
curiosas praticas que bern parecem generalizar-se na politica con
tempora.nea. Por exemplo, as praticas gemeas do expurgo e da cripto-
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polftic~, ou polft~ca das quintas-colunas. Sua receita eindicada por
MaqUlavel, parem de passagem, senda que hoje, de todos os la
?OS, ela~ tendem a tarnar-se institucionais. Ora, refletindo bern,
Isto :upoe qu~ sempre se espe~a encontrar cumpHces entre os ad
versanos e traldores em casa. E portanto admitir que tadas as cau
sas sao ambi'guas. Parece-nos que os poHticos de hoje se distinguem
daq~eles de outrora por essa duvida levada ate a sua propria cau
sa, Junto com medidas expeditivas para reprimi-la. A mesma in
certeza fundamental expressa~se na simplicidade com que os che
fes de Estado operam uma modifica<;ao radical OU voltam atras
sem q:xe, evidentemente, essas oscila<;oes sejam reconhecidas co~
rno talS. Afinal de contas, raramente se viu na hist6ria urn chefe
de ~stado destituir urn comandante-chefe ilustre, por muito tem
po mcontestado, e conceder a seu sucessor aproximadamente aquilo
que se the recusava alguns meses antes. Raramente se viu uma gran
de potenc~a rec~sar-s:a inte:v.ir para moderar urn de seus protegi~

dos, em vtas de mvadlr urn vIzmho - e, depois de urn ano de guer
ra: propor a yolta ao statu quo. Essas oscilac;oes s6 sao compreensi
VelS s:" num mundo onde os povos sao contra a guerra, os gover
no~ nao a podem encarar, sem contudo ousar fazer a paz, 0 que
~ena confessar sua fraqueza. As puras relac;oes de forc;a sao a todo
mstante alteradas: quer-se tambbn ter para si a opiniao publica. Cada
transporte de tropas torna-se tambem uma OperayaO politica. Age
se menos para obter urn certo resultado nos fatos do que para colo
car 0 ad.versirio numa certa situayao moral. Dai a estranha nOyaO
de ojenszva de paz: propor a paz e desarmar 0 adversirio e conSe~

guir a adesao da opiniao publica; logo, e quase ganhar 'a guerra.
Mas, ao mesmo tempo, sente-se bern que nao se deve ficar desmo
r~lizado, que de tanto falar de paz encorajar-se-ia 0 adversirio. As
Sim sendo, de ambas as partes faz-se alternar ou melhor ainda
associ~m-se as palavras de paz e as medidas de fo~ya, as ameaya~
verbals e as concessoes de fata. As propostas de paz serao feitas
n~m tom desencorajador e acompanhadas de novos preparativos.
Nmguem quereri conduir 0 acordo e ninguem romperi as nego
ciayoes. Dai os armistfcios de fato, que todos observam durante se
manas ou meses, e que ninguem quer legalizar, como entre pes
soas agastadas, que se suportam, mas ja nao se falam. Convida-se
urn antigo aliado a assinar com urn antigo adversario urn tratado
que ele desaprova. Mas se conta com 0 fato de que ele recusara.

Se aceitar, e uma felonia. Eis como temos uma paz que nao epaz.
E tamhem uma guerra que - exceto para os combatentes e os ha
bitantes - nao e realmente guerra. Deixa-se os amigos ser derro
tados porque, fornecendo-Ihes as armas decisivas do combate ha
veria 0 risco de guerra de verdade. Recua-se diante do inimigo e
procura-se atrai-Io aarmadilha de uma ofensiva que 0 deixaria nu
rna posiyao culposa. Cada ato politico comporta, alem de seu sen
tido manifesto, urn sentido contrario e latente. Parece~nos que os
governos se perdem ai e que, na extraordinaria sutileza das rela
~oes de meio e fim, eles pr6prios ja nao conseguem saber 0 que
fazem efetivamente. A dialetica invade os jornais, mas uma diale
tica desnorteada, que da voltas em si mesma e nao resolve os pro
blemas. Acreditamos encontrar em tudo isso menos duplicidade do
que confusao, e menos maldade do que embarac;o.

Nao dizemos que mesmo isso nao tenha perigo: pode aconte
eer que se chegue a guerra obliquamente, e que ela surja num dos
meandros dessa grande politica, que nao parecia mais do que qual
quer outra capaz de desencadea-Ia. Dizemos somente que esses ca~

racteres da nossa politica provam afinal de contas que a guerra nao
eprofundamente motivada. Mesmo que ela resulte de tudo isso,
ninguem estara autorizado a dizer que'seria inevitivel. Pois os ver
d~deiros problemas do mundo atual devem·se menos ao antago
msmo das duas ideologias do que a seu comum desnorteio diante
de certos fatos importantissimos que ambas nao controlam. Se vier
a guerra, sera a titulo de diversao ou de mau acaso.

A rivalidade das duas~ grandes potencias patenteou-se e
patenteia-se a prop6sito da Asia. Ora, nao e 0 satanismo de urn
governo ou de outro que faz com que palses como a india e a Chi
na, onde se morre de fome hi seculos, acabem por recusar a mise
ria, a debilidade, a desordem ou a corruPC;ao; e0 radio, urn mini
mo de instruc;ao, de imprensa, as comunicac;oes com 0 exterior,
o aumento da populaC;ao que tornam repentinamente intoleravel
uma situac;ao secular. Seria vergonhoso que as nossas obsessoes de
europeus nos ocultassem 0 problema real que Ii se coloca, 0 drama
dos. paises a serem equipados, do qual nenhum humanismo pode
desmteressar-se. Com 0 despertar desses paises, 0 mundo se fecha
em si mesmo. Pela primeira vez, talvez, os paises avanc;ados sao
eolocados diante de suas responsabilidades, e esta em questao uma
humanidade que nao se reduza a dois continentes. 0 fato em si
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mesma nao etriste. Se estivessemos menos obcecados pelas nossas
pr6prias preocupa~6es,nao 0 acharfamos sem grandeza. Mas 0 gra
ve eque todas as doutrinas ocidentais sao demasiado~ estreitas para
enfrentar 0 problema cia valorizal,;ao economica cia Asia. Os meios
chl.ssicos cia economia liberal au mesma as do capitalismo america
na nao est~ao, ao que pareee, a altura de operar sequer 0 equipa~

mento cia India. Quanta ao marxismo, ele foi concebido para asse
gurar a passagem de urn aparelho economico constitui'do, das maos
de uma burguesia tornada parasitaria, para as maos de urn prole
tariado antigo, altamente consciente e cuIto. Etotalmente diferen
te fazer urn pals atrasado passar para as farmas modernas de pro
dw;ao, eo problema, 9ue se colocou para a Russia, coloca-se mui
to mais ainda para a Asia. Que 0 marxismo, no confronto com es
sa tarefa, tenha-se modificado profundamente, que tenha renun
ciado de fato a sua concep~aode uma revolu~ao enraizada na his
toria oped.ria, que tenha substitufdo 0 contagio revolucionario por
transferencias de propriedade dirigidas de cima, deixando adorme~

cida a tese do enfraquecimento do Estado e a do proletariado como
dasse universal, nao e de surpreender. Mas cabe dizer tambem que
a revolu~ao chinesa, que a URSS nao encorajou tanto assim, esca
p.a numa larga medida as prc;visoes de uma politica marxista. As
Slm, no momento em que a Asia intervem como urn fator ativo na
politica mundial, nenhuma das concep~oes inventadas pela Euro
pa ~os permite pensar os seus problemas. a pensamento politico
enlela-~e aqui nas circunst~nciashistoricas e locais, perde-se nes
s~s socI~dades volumosas. E isso sem duvida que deixa os antago
nIstas clrcunspectos, e a nossa chance de paz. Pode ser tambern
que fiquem tentados a passar para a guerra, que nao resolvera ne
nhum problema, mas pennitiria protela-Ios. Logo, e ao mesmo tem
po 0 nosso risco de guerra. A polftica mundial esta confusa porque
as ideias de que se vale sao demasiado estreitas para cobrir seu cam
po de a~ao.

Se fosse necessario, para conduir, dar a nossas observa~oes

uma formula filosofica, dirfamos que 0 nosso tempo fez e faz, tal-

vez mais do que qualquer outro, a experiencia da contingencia.
Contingencia do mal em primeiro lugar: nao ha, no principio da
vida humana, uma for~a que a dirija para a sua perda ou para 0

caos. Pelo contd.rio, espontaneamente, cada gesto de nosso corpo
ou de nossa linguagem, cada ato da vida poHtica, como vimos, le
va em conta 0 outro e se ultrapassa, no que tern de singular, em
direC;ao de urn sentido universal. Quando as nossas iniciativas se
atolam na massa do corpo, na da linguagem, ou na deste mundo
desmedido que nos e dado completar, nao eque urn genio maligne
nos oponha suas vontades: trata~se apenas de uma especie de iner
cia, de uma resistencia passiva, de uma falha do sentido - de uma
adversidade anonima. Mas 0 bern tambem econtingente. Nao se di
rige 0 corpo reprimindo-o, nem a linguagem colocando~seno pen
samento, nem a historia com a ajuda de jufzos de valor; e preciso
sempre moldar-se a cada uma dessas situa<;oes, e quando elas se
excedem, c espontaneamente. a progresso nao e necessario como
uma necessidade metafisica: apenas podemos dizer que, com mui
ta probabilidade, a experiencia acabara por eliminar as falsas solu
<;oes e por se livrar dos impasses. Mas a que pre<;o, por quantos
meandros? Em principio e ate mesmo POSSlvel que a humanidade,
como uma frase que nao chega a terminar, encalhe no meio do ca
minho.

Certamente, 0 conjunto dos seres conhecidos pelo nome de ho
mens, e definidos pelos caracteres fisicos que conhecemos, tern tam
bern em comum uma luz natural, uma abertura ao ser que torna
as aquisi<;oes da cultura comunica.veis a todos e apenas a eles. Mas
o lampejo que encontramos em todo olhar dito humano e visto
tjLnto nas fonnas mais crucis do sadismo como na pintura italiana.
E ele justamente que faz com que tudo seja possive! da parte do
homem, e isso ate 0 fim. a homem e absolutamente distinto das
especies animais, mas justamente por nao ter equipamento origi
nal e ser 0 lugar da contingencia, ora na forma de uma especie de
milagre, no sentido em que se falou do milagre grego, ora naque1a
de uma adversidade sem inten<;oes. Nosso tempo esta tao longe de
uma explica<;ao do homem pelo inferior como de uma explica<;ao
pelo superior, e isso pelas mesmas razoes. Explicar a Gioconda pela
historia sexual de Leonardo da Vinci, ou explica-Ia por alguma mo
c;ao divina de que Leonardo da Vinci tenha sido 0 instrumento,
ou por alguma natureza humana capaz de be1eza, e sempre ceder
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a ilusao retrospectiva, e sempre realizar de antemao 0 valida 
esempre menosprezar 0 momento humano por excelencia, em que
uma vida tecida de acasos se volta para si mesma, se reassume e
se exprime. Se ha urn humanismo hoje, ele se desfaz cia ilusao que
Valery bern designou ao falar de "esse pequeno hornem que esta
no hornem e que sempre supomos". Os filosofos por vezes pensa
ram explicar a nossa visao pela imagem ou reflexo que as coisas
formam em nossa retina. Eque supunham atras cia imagem reti
niana urn segundo hornern, com outros alhos, uma Dutra imagem
retiniana, encarregada de ver a primeira. Porem, com esse hornem
interior ao hornern, nada se resolve do problema e cumpre real
mente conseguir compreender como urn carpo se anima, e como
esses 6rgaos cegos acabam por conter uma perCePl):ao. 0 "peque
no homem que esta no homem" nao passa do fantasma das nossas
operal):oes expressivas bem~sucedidas,e 0 homem que e admidvel
nao e esse fantasma, e aquele que, instalado no corpo fnigil, numa
linguagem que tanto ja falou, numa hist6ria titubeante, concentra-se
e poe-se aver, a compreender, a significar. a humanismo de hoje
nada mais tern de decorativo nem de polido. Deixou de amar 0 ho
mem contra seu corpo, 0 espfrito contra sua linguagem, os valores
contra os fatos. Agora 56 fala do homem e do espfrito sobriamente,
com pudor: 0 espfrito e 0 homem nunca sao, transparecem no mo~

vimento pelo qual 0 corpo se faz gesto, a linguagem obra, a coexis
tencia verdade.

Entre esse humanismo e as doutrinas classicas, quase que s6
ha uma relal):ao de homonfmia. Elas afirmavam, de uma maneira
ou de outra, urn homem divino de direito (pois 0 humanismo do
progresso necessario e uma teologia secularizada). As grandes filo
sofias racionalistas entraram em conflito com a religiao revelada
porque punham em concorrencia com a crial):ao divina certD meca
nismo metaffsico que tambern nao se esquivava a ideia de urn mun
do fortuito. Hoje urn humanismo nao opoe a religiao uma explica
I):ao do mundo: comel):a pela tomada de consciencia da contingen
cia, e a constatal):aO continua de uma espantosa junl):ao entre 0 fato
eo sentido, entre meu corpo e eu, eu e 0 proximo, meu pensamen
to e minha palavra, a violencia e a verdade, e a recusa met6dica
das explical):oes, porque estas destroem a mistura de que somos fei
tos, enos tornam incompreensfveis a nos mesmos. Valery diz pro
fundamente: "Nao se ve em que urn deus poderia pensar" - urn

deus e, como explica noutra passagem, da -mesma forma urn de
monio. a Mefist6feles de Mon Faust diz muito bern: "Sou 0 ser
sem carne que nao dorme nem pensa. Assim que esses pobres lou
cos se afastam do instinto, extravio-me no capricho, na inutilidade
ou na profundidade das irrital):oes de suas cabel):as a que chamam
'ideias' ... Perco-me nesse Fausto que me parece por vezes com
preender~metotalmente diferente do que deveri~a, co~o se houvesse
urn outro mundo que nao 0 outro mundo!. .. E aqUl que ele se fe
cha e se diverte com 0 que ha no cerebro, mexendo e ruminando
dsa mescla do que sabe com 0 que ignora, a que chamam Pensa
mento (... ). Nao sei pensar e nao tenho alma ... ,,7 Pensar e offcio
de hornem, se pensar e sempre voltar a si, inserir entre duas dis
tral):oes 0 dirninuto esp~o vazio por onde vernos alguma coisa.

Ideia severa e - que nos perdoem a palavra - quase vertigi
nasa. Precisamos conceber urn labirinio de procedimentos espon
ta-neos, que se continuam, por vezes se comparam, as vezes se con
firmam, mas atraves de quantos meandros, de quantas mares de
desordem - e que todo 0 empreendimen.to repousa em si proprio.
Fica compreensfvel que diante dessa ideia, que eles entreveem tao
bern quanto n6s, nossos contemporaneos recuem e se voltem para
algum fdolo. a fascismo e (feitas todas as reservas acerca de outros
modos de abordagem do fenomeno) 0 recuo de uma sociedade diante
de uma situal):ao em que a contingencia das estruturas morais e so
ciais e manifesta. Eo medo do novo que galvaniza e reafirma jus
tamente as pr6prias ideias que a experiencia hist6rica desgastou.
Fenomeno que esta longe de ser superado pelo nosso tempo. a pres~

tfgio desfrutado hoje na Fran~a por uma literatura ocultista e algo
de analogo. A pretexto de que as nossas ideias economicas, morais
au poHticas estao em estado de crise, 0 pensamento ocultista pre
tenderia instaurar instituil):oes, costumes, tipos de civiliza~ao que
atendem muito menos ainda aos nossos problemas, mas sao repu~

tados como detentores de urn segredo, que se espera decifrar sonhan~
do avolta dos documentos que nos restam. Enquanto 0 papel da
arte, da literatura, talvez mesmo 0 da filosofia, e criar 0 sagrado,
o ocultismo 0 procura ja pronto, por exemplo, nos cultos solares
au na religiao dos fndios da America, esquecendo que a etnolo-

7. Man Faust, p. 157.
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gia a cada dia nos mastra melhor de que terrares, de que destrui
~ao, de que impotencia 0 paraiso arcaico e geralmente feita. En
fim, 0 merlo cia contingencia esta em tada parte, ate nas doutrinas
que contribufram para 0 revelar. Enquanto 0 marxismo esta intei
ramente fundamentado numa superac;ao cia natureza pela praxis hu
mana, os marxistas de hoje escondem 0 que tal transformac;ao do
muncio implica de risco. Enquanto 0 catolicismo, especialmente na
Franc;a, einvadido por urn movimento vigoroso de pesquisa, perto
do qual 0 modernismo do inicio do seculo parece vago e sentimen~

tal, a hierarquia reafirma as fafmas mais gastas cia explicac;ao teo
16gica com 0 sflabo. Compreendemo-Ia: e bern verdade que oao
se pode pensar seriamente a contingencia da existencia e ater-se
ao silabo. :Ii mesmo verdade que a religiao e solidaria de urn mini
mo de pensamento explicativo. Franc;ois Mauriac, num artigo re
cente, dava a entender que 0 atefsmo poderia adquirir urn sentido
digno se atacasse apenas 0 Deus dos fil6sofos e dos sabios, 0 Deus
em ideia. Mas sem Deus em ideia, sem 0 pensamento infinito e
criador do mundo, Cristo e urn homem, seu nascimento e sua Pai
xao deixam de ser atos de Deus para se tornar os simbolos da con
dic;ao de homem. Nao seria sensato esperar de uma religiao que
ela concebesse a humanidade, segundo a bela expressao de Girau
doux, como a "cariatide do vazio". Mas a volta a uma teologia
explicativa, a reafirmat;ao compulsiva do Ens realissimum restabele
cern todas as conseqiiencias de uma transcendencia macic;a que a
reflexao religiosa procurava evitar: de novo a Igreja, seu dep6sito
sagrado, seu segredo inverificavel para alem do visivel, separam
se da sociedade efetiva, de novo 0 ceu dos prindpios e a terra da
existencia sao desunidos, de novo a duvida filos6fica e apenas uma
formalidade, de novo a adversidade chama-se Sata e 0 combate con
tra ela ja esta ganho. a pensamento ocultista marca urn ponto.

De novo, entre as cristaos e os outros, como entre as marxis
tas e as outros, a conversa torna a ficar dificil. Como haveria ver
dadeira troca entre aquele que sahe e aquele que nao sahe? Que
dizer, se nao vemos relac;ao, mesmo dialetica, entre a comunismo
de Estado e a decadencia do Estado, quando urn outro diz que a
vel Se nao vemos relac;ao entre 0 Evangelho e 0 papel do clero na
Espanha, quando urn outro diz que isso nao e inconciliavel? Fica
mos as vezes a sonhar com 0 que poderiam ser a cultura, a vida
literaria, 0 ensino, se todos aqueles que de1es participam, tendo

uma vez por todas rejeitado os idolos, se entregassem a felicidade
de refletir juntos ... Mas este sonho nao e sensato. As discussoes
do nosso tempo s6 sao tao convulsivas porque ele resiste a uma ver
dade muito pr6xima, e porque esta talvez mais perto do que qual
quer Dutro de reconhecer, sem interposic;ao de veus, com as amea
~as cia adversidade, as metamorfoses da Fortuna.



CAPiTULO XII

COMENTARIOS

I. A politica paranoica

a New York Times de 14 de fevereiro de 1948 publicou urn ar
tiga de seu correspondente exclusivo, C. L. Sulzberger, que nos
todos teremos proveito em ler. 0 titulo era: 0 movimento antiverme
tho na Europa inspira estranhas alian~as. a subti'tulo: As novas coalizoes
buscam apoio na esquerda para trazer os trahalhadores a seu campo. Eis 0

essencial do texto;

"0 desenvolvimento gradual das frentes anticomunistas na Eu
ropa acarreta combina<;oes ideo16gicas curiosas e idflios politicos in
s6litos. Quase tadas as coalizoes poHticas importantes nos paIses que
esperam receber 0 auxilio do plano Marshall fazem os maiores esfor
~os para dirigir-se aesquerda e para elas pr6prias aparecerem de cer
ta modo como de 'esquerda', de forma a obter 0 apoio dos trabalha
dores e a evitar 0 rotulo de reaciomirias (... ). Na Fran~a, a coalizao
governamental da 'Terceira Forc;a' eo movimento gaullista, que,;se
encontra asua direita, buscam ambos continuamente tim apoio ope
drio. Assim e que Andre Malraux, 0 celebre escritor que outrora
esteve com a esquerda na Espanha e na China, e que e agora urn
dos principais conselheiros de Charles de Gaulle, mostrou-me a co
pia de uma carta que lhe foi enviada por Victor Serge pouco tempo
antes de morrer, ana passado, no Mexico. A carta dizia:

- 'Quero dizer-Ihe que considero a posic;ao polftica que ado
tou corajosa e provavelmente sensata. Se estivesse na Fran~a, eu
mesmo faria parte do numero dos socialistas que colaboram com
o movimento a que 0 senhor pertence. Considero 0 sucesso e1eito
ral de seu movimento urn grande passo dado para a salvac;ao ime
diata da Franc;a (... ). A salvac;ao definitiva, na etapa seguinte,
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depended, cia maneira pela qual 0 senhoe e tantos outros cumpri
rao 0 que chama de seu duple clever: combater os inimigos do re~

nascimento europeu e dominar os perigos que trazemos todos em
nos mesmos.'

"Malraux, continua Sulzberger, diz sempre que, se Lev Trots~

ki tivesse ganho sua batalha paUtica contra Iosif Stalin, ele mesma
seria hoje comunista-trotskista. Nao e pais de espantar que Serge
compartilhe os mesmos sentimentos. Victor Serge Chibaltchish, que
tinha 52 anos quando morreu, era neto do famosa Chibaltchish,
por sua vez membra na Russia cia Vontade do Povo que tentOll assas
sinar 0 czar Alexandre II. No Mexico, era grande amigo de Trots
ki ate 0 dia em que este ultimo foi assassinado.

"( ... ) Vma das grandes dificuldades que encontramos no em
preendimento de formar urn movimento operario europeu realmen
te livre, que se oponha aditadura de esquerda inspirada por Mos
cou, eevitar ao mesmo tempo os elementos comprometidos da ex
trema direita.

"0 outro problema e fazer socialistas e nao-socialistas cola~

borarem. Muitos chefes socialistas gostariam de captar os novos
sindicatos livres. Entretanto os conselheiros americanos, em parti
cular, insistem na necessidade de manter esse movimento fora de
qualquer especie de polltica, ate mesmo 0 socialismo ocidental."l

o New York Times de 9 de mar.yo de 1948 publicou uma curta
resposta de NataIia Sedova Trotski. Na verdade, sua carta fora abre
viada pela reda.yao. Eis 0 texto integral:

"Ao redator-chefe do New York Times

"Caro senhor,

"Chamam~mea aten.yao para urn despacho da Fran.ya de seu
correspondente no estrangeiro, M.C.L. Sulzberger, publicado no

1. Tradm;:ao nossa.

Times de 14 de fevereiro de 1948. As declara~oes atribuidas a An
dre Malraux implicam inexatidoes tao gritantes que the pe.yo enca
recidamente para publicar esta resposta, embora seja inevitavel
mente tardia.

"E com profunda indigna~aoque vemos Malraux, apos anos
de solidariedade deliberada com 0 stalinismo, assumir 0 papel de
simpatizante trotskista, no momento em que faz alian.ya com 0 cen
tro da rea<;ao francesa. Ocorre ai, com uma nova forma de calli
nia, apenas urn novo exemplo do revolucionario que ja nao esta
em condi.yoes de responder por si mesmo. Malraux nunca foi sim
patizante do trotskismo. Pelo contrario, sempre foi seu inimigo:
foi ele quem se empenhou em desviar a aten<;ao do publico da rea
lidade, no tocante aos infames processos de Moscou, tratando-os
no New York Times como uma contenda meramente pessoal entre
Trotski e Stalin. A a.yao de Malraux como ministro da Informa.yao
do governo De Gaulle, governo de coalizao com os stalinistas, quan
do suprimiu a imprensa trotskista francesa, e por si so urn comen
tario suficiente da declara.yao jesuitica de Malraux. Assistimos mais
uma vez a uma tentativa miseravel para constituir urn amalgama
entre trotskismo e fascismo. Malraux, que aparentemente rompeu
com 0 stalinismo, apenas imita seus antigos mestres ao tentar esta
belecer urn la<;o entre 0 trotskismo e a rea<;ao.

"0 nome de Victor Serge serve aqui para dar credito a lenda
de urn apoio trotskista ao movimento De Gaulle. A ruptura entre Serge
e Trotski foi total e pode ser provada por muitissimos textos publica
dos. Eis 0 que Trotski escrevia no numero 73 do boletim da Oposi
,ao russa (janeiro de 1939): 'Alguns amigos nos perguntam qual e
a posi<;ao de Victor Serge a respeito da Quarta Intemacional. Somos
obrigados a responder que e a atitude de urn opositor... A Se<;ao rus
sa bern como a QIarta Intemacional em sua totalidade declinam qual
quer responsabilidade a respeito da politica de Victor Serge.' No nu
mero 79 do mesmo boletim, Lev Trotski escrevia ainda: 'E Victor
Serge? Ele nao tern nenhum ponto de vista definido ... Sua atitude
moralizante, como a de varios outros, e a ponte que conduz da revo
lu.yao area.yao ... ' Sulzberger da a entender que existiam rela<;oes de
amizade entre Serge e Trotski no Mexico. Ele evidentemente ignora
que Serge chegou ao Mexico em setembra de 1941, treze meses de
pais da morte de L. T. A carta de Serge a Malraux apenas confirma,
em Serge, a falta de ponto de vista de que falava Trotski.
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"Que Malraux, que outros fa'¥am 0 que quiserem: nunea con
seguirao denegrir Trotski e 0 movimento que ele fundou.

"Com as meus sinceros sentimentos2.

"Natalia Sedova Trotski.

'" 16 de 'evere,"ro de 1948"""Coyoacan, MexIco, l'

a amigo americana a quem urn de nos ~eve e~te textc. ac~e~·
centa as declara,¥oes de Malraux sabre sua Slmpatla de prmclplO
pela posi,¥ao de Trotski, enquanto este tinha alguma chance de ven
eer Stalin, 0 seguinte comentario:

"Esta confissao de Malraux eparticularmente surpreendente
por duas razoes. Primeiro, cia a impressao de confirmar. 0 ar~

mento stalinista bern conhecido, segundo 0 qual os trotsklstas sao
na realidade fascistas que trabalham com a Gestapo - e, correla
tivamente, que os gaullistas sao fascistas. Emuito estranho que Mal
raux se exponha a tais agravos neste momenta. Par outr.o lado, a
despeito de sua admira~ao por Trotski, Malraux, em .vmte ano~

de atividade polftica, nunca provou na pd.tica que prefe~ls~e Trotskl
a Stalin. Pelo contrario, na unica ocasiao em que fm cltado por
Trotski a testemunhar em seu favor durante as processos de Mos
cou sobre urn assunto que atingia alguns revoluciomirios na vida
e na honra deles Malraux recusou-se a falar. Durante 0 segundo
processo, em fe~ereiro de 1937, urn jornalista russo, Vladimir
Romm declarou em seu depoimento que encontrara secretamente
Trotski' no Bois de Boulogne emjulho de 1933 e recebera dele ins·
tru~6es referentes asabotagem na Russia. ~rotski resp~ndeu ime
diatamente por intermedio do New York Tzmes que h~vla chegado
aFran~a em julho de 1933, no fim do mes, que havla passado as
semanas seguintes em Royan, enclausurado em c~s~ pela doen~a,

e que Malraux se encontrava entre aqueles que 0 VlSltaram duran·

2. Traduc,:ao nossa.

te a ultima semana de julho. E convidou Malraux, que acabava
de chegar a Nova Iorque, a confirmar au desmentir. Malraux
recusou-se a testemunhar. Por conseguinte, Trotski denunciou Mal·
raux como agente stalinista e como urn dos responsaveis pela der·
rota da classe operaria na China em 1926 (despacho cia Universal
Press do Mexico, de 8 de mar~o de 1937). Malraux, numa carta
dirigida ao New York Times (17 de mar~o), 'reserva·se 0 direito de
responder mais tarde quanto ao fundo do debate, que ultrapassa·
va em muito a personalidade de Trotski e a (sua)'. Esta resposta
ainda nao foi publicada e continua-se a nao saber quando e par
que ~1alraux rompeu com 0 regime de Stalin, do qual foi durante
tantos anos ativo defensor."3

Todo 0 mundo sabe - exceto C.L. Sulzberger - que Victor
Serge deixara de ser trotskista havia anos. Em janeiro de 1939, Bur
nham e Schachtman, entao membros do Socialist Workers Party
de Trotski, publicavam no The New International urn artigo contra
os "intelectuais aposentados" e contra a "liga das esperan~as lu
dibriadas", e os editores do ultimo livro de Trotski agrupam Vic
tor S~rge, juntamente com Hook, Eastman, Suvarin e outros, nes
sa "confraria de renegados". Nao ha nada em comum entre 0 trots
kismo de Trotski, tal como no-lo faz conhecer sua obra postuma,
In Defense oj Marxism (Pioneer Publishers, dezembro de 1942), e 0

grupo dos "intelectuais aposentados", que, por terem se aproxi·
mado do trotskismo, por terem mantido contato au mesmo milita
do em suas fileiras, nao adquiriram a direito de compromete-lo em
seus avatares.

o reporter nao e somente ignorante. Ha nele algo de agente
duplo. Imaginamos C. L. Sulzberger escutando Malraux com esse
mfnimo de assentimento sem 0 qual nao ha conversa~ao.Malraux
explica que da a sua ar;ao de hoje 0 sentido que teria dado a uma
a~ao trotskista, se esta se tivesse mostrado eficaz. Chegando em

3. TradUl;ao nossa.
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casa, Sulzberger mete Malraux em sua cole~ao de imposto~es. Su~s

motiva<;6es pessoais (s6lidas ou nao, voltaremo~ a [alar nIsso) sao
esquecidas, e nada mais resta senao urn cumphce no embuste do
anticomunismo internaciona14 .

Mas nao hi reporter sem artigo, e 0 artigo tarna evidente a
sua duplicidade. Surpreendemo·lo falando ao seu publico. Escre
venda no New York Times, Sulzberger nao se acanha: [ala aberta·
mente dos conselheiros americanos que querem manter as novas
sindicatos afastados cia politica e ate mesmo do "socialismo Dei·
dental". Assim, 0 contexte socialista e ainda muito perigoso para
os flOSSOS conselheiros? TodD 0 esfon;o de nossas coalizoes para se
vestir de vermelho eassim de antemao trabalho perdido? E os pri
meiros logrados por essa manobra sao aqueles que ~ conduzem
aqui? E tudo isso se escreve abertamente num grande Jornal arne
ricano? Tudo isso e portanto 6bvio para seus leitores? Isso da 0

que pensar. _
Quanto ao "trotskismo" de Malraux, pelas alus?es de nossos

textos, pode-se entrever 0 que se passou. ~alrau~estImava Trots
ki e 0 teria seguido se este tivesse conseguldo modIficar 0 curso dos
acontecimentos na URSS e no mundo. Mas nao acreditava em seu
sucesso. Acreditava, por outro lado, no sentido revolucionario do
regime da URSS. Fosse 0 que fosse que tivesse de dizer co~:ra os
processos, nao 0 queria dizer, ou .nao naquele mO,ment.o, Ja que
afinal ele aderira apolftica comumsta. Em suma, e a atl.tude que
se exprime em La condition humaine e sobretudo em L )EspOtr. Quan
do Trotski, tendo posto Malraux aprova e recebido uma recusa,
denuncia-o como stalinista - uma vez que de fato Malraux, COm
todas as ressalvas que se quiser (e que apenas tornavam mais COn~

tagiosa a sua adesao), recusava-se a fazer algo que p~dessc:; ~trapa

lhar a a~ao comunista -, Malraux nao tern 0 que dlzer. E Impos
sivel ser estimado por todos, e-se aquilo que se escolhe fazer ou apro
var mesmo tacitamente.

, Onde, pelo contrario, entramos na polftica paran6ica, e quando
o nosso correspondente americano quer reencontrar no Malraux

4. Nao supomos um minuto sequer que Malraux esteja consciente do ardil.
Mas entao s61he resta ser enganado por ele. Segundo Benjamim Peret (Combat, 3
de junho de 1948), a autenticidade da carta de Victor Serge esta sendo contestada
na justi<;:a por seu filho.

de hoje a essencia eterna do comunista, ou no Malraux do movi
mento de Gaulle urn substituto do trotskismo. Eis como 0 primeiro
racioci?a. ,~alraux i urn ~maIgamade pseudomarxismo e de espiri
to reaClOnano. Logo, realzza 0 compromisso do marxismo com a rea
c;ao, que ~ a. definic;~~ stalinista do trotskismo. Nisso serve a propa
ganda stahmsta. 0!:oetwamen.te, e stalinista. Temos a liberdade de con
duir que talvez 0 pennanec;a subjetivamente. Afinal de contas ele
nao se explicou em parte alguma sobre a sua ruptura com 0 stalinis
mo. A confissao que faz de suas inclinac;6es trotskistas nao seria co
mo a confissao de Rubachov, 0 derradeiro servi~o que poderia ~res
tar aos stalinistas? Eis urn exemplo daquilo que se poderia chamar
de pensamento ultra-objetivo em polftica. Para 0 nosso correspon
dente, Malraux nao e, esta claro, 0 que pensa ser, mas nero sequer
o que e na dinamica da hist6ria observavel, a saber anti-stalinista.
Na hist6ria profunda - que e 0 medo do mundo diante da revolu
c;ao. ~roletaria - ele e, peIo contrario, stalinista, porque 0 anti~
stalmlsmo de urn homem que adere ao RPF (Rassemblement du
Peuple Franc;ais) da ao regime da URSS 0 aspecto enganador de
urn re.gime r~volucionario e, definitivamente, serve asua propagan
~a. VlstO ass~m, Truman tambem estalinista, e todo 0 mundo poli
tiCO, na medlda em que epol.arizado peIa rivalidade entre a URSS
e os Estados Unidos. As palavras aquija nada querem dizer. Exa
~~m.:nt: como nos processos de Moscou, "sabotador" e "espiao"
Ja ~ao ~em ne~hum sentido determinavel, tratando~se apenas de ma
nelTaS ImpresslOnantes de dizer "opositor". Sumariamente julgado
em nome dos fins proletarios da hist6ria, todo 0 mundo atual, nao
sendo em lugar nenhum proletario, nivela~se, confunde-se em todas
as suas partes. 0 pensamento que pretendia ser 0 mais hist6rico e
o n:~is objetivo, ignorando finalmente todas as diferenc;as sentidas
e vIVldaS pelos atores do drama, encontra~se entregue as fantasias,
esta no auge da subjetividade.

Malraux, por sua vez, abandona-se na politica ao ultra-objetivo
quando declara que seu gaullismo de hoje nao e no essencial dife
rente de seu quas~-trotskismode ontem, ou que (Carrefour, 31 de
marc;o de 1948: Dzalogue lvfalraux~Burnham) 0 anticomunismo fran~
ces e"algo que se assemelha aPrimeira Republica". Evidentemente
de f~cha?s ol~os aos integrantes do RPF, que nao l~mbra.mos con
venClOnalS. Dlz 0 que queria que fosse verdade, da asua ac;ao Urn

sentido arbitrario. 0 equivoco, alias, nao esta somente entre a sua
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vontade politica eo aparelho onde ela se aplica; esta nessa propria
vontade. Ele declara~se pela liberdade (discurso de 5 de mar'Y0 na
sala Pleyel): "( ... ) esta conquista, diz ele (trata-se cia arte), 56 tern
efid.cia mediante uma busca livre. Nao eporque ereia na superio
ridade cia nao-censura (na qual, alias, ereia ... ) que fala assim. E
porque tudo quanta se opoe a essa vontade irreduti'vel cia desco
berta e(...)a paralisia das faculdades mais fecundas do artista. Pro
clamamos, pais, a necessidade de manter livre essa pesquisa contra
tudo quanta entende fixar-Ihe de antemao a dire.;ao." E, alguns
mementos mais tarde: "Para nos, a garantia cia liberdade politica
e cia liberdade de espfrito naG esta no liberalismo politico, conde
nado a morte assim que tern os stalinistas pela frente; a garantia
cia liberdade e a for~a do Estado a servi~o de todos os cidadaos."
Ao equivoco de urn movimento que reune urn punhado de antigos
comunistas (em seu estado-maior) e militantes, em sua maioria con
servadores, como mostram as eIei~6es, responde 0 das inten~6es

que oscilam entre a liberdade criadora e a for~a do Estado. Ceden
do apaixao de fazer alguma coisa a todo 0 custo, Malraux so con
sente em ver seu movimento atraves de seu proprio passado, deixa
entcnder que continua 0 mesmo, que seu gaullismo de hoje e seu
trotskismo de ontem... (A esse respeito, uma unica pergunta: se
porventura Trotski tivesse vencido Stalin, 0 general De Gaulle tam
bern teria sido trotskista?) Estamos em plena bruma individual. Mas
nesse mesmo momento, e exatamente na medida em que cede a
vertigem do eu, Malraux cessa de ser uma causa em politica, deixa~

se apanhar peIa onda de que fala Sulzberger. Por complacencia con
sigo meSillO, torna-se coisa e instrumento.

A atitude ultra-objetiva e a atitude ultra-subjetiva sao dois as
pectos de uma unica crise do pensamento e do mundo politicos. (E
apenas nesse sentido que se pode falar de urn stalinismo de Mal
raux; poder-se-ia da mesma forma falar de urn fideismo dos stali
nistas e, em geral, de urn eclipse da vigilancia.) Ha tao pouca
conformidade entre as vontades poHticas e as organiza~6esas quais
eIas aderem, que nem Malraux, nem os stalinistas podem assumir
de olhos abertos 0 que fazem os seus partidos. Etamanha a distan
cia entre 0 pensamento poHtico e a historia efetiva que os trotskistas
nao conseguem pensar 0 mundo onde estamos. Apenas se encon
tram recursos no onirismo, na fe, ou na interpretac;;ao deIirante. A
ac;;ao poHtica so voltara a ser sadia mediante urn exame atento dessa

situa~ao - a margem dos partido'- - c, visto que as coisas por
ora nao ~e deixa~ abarcar peIo pCI1:>.dmento, COm base num pro
grama ClrcunSCflto.

. Poder-se-ia pensar que e abusivo, a proposito de uma entre
VIsta do New York Times, por em questao uma doenc;;a do mundo
contempora.neo - se 0 funcionamento conjugado do comunismo
e do .ant~comunismo nao fosse atestado no mesmo momentO" "pela
pubhca.;ao, em France-Dimanche (21 de rnar<;o de 1948), de urn p~e

tenso "testamento de Trotski", que, como diz profundamente 0

semanano, "nao deixad. de ser utilizado tanto pelos comunistas
quanto. pelos anticomunistas". Se pudessemos estabelecer que
Trotskl, em 1940, abandonara a ideia da revolw:;ao proletaria fora
da URSS e c?l?cara como principio incondicional a destruic;;ao do
aparelho stahmst~, obt~rfamos, em beneficio do stalinismo, a pro
va de qu.e .Tr.otskl pratlcamente concluira urn compromisso com
t~dos os mun.Igos da URSS; mas, ao mesmo tempo, todos os mo
Vlmentos antlcomunistas receberiam urn meio de se valer de urn
grand~ revolucionario. A parte central do pretenso testamento e
maravllhosamente adequada a esse duplo oficio.

"A classe oped.ria da U niao Sovietica deveria aproveitar esta
guerra para abrir hostilidades indomitas contra a burocracia bo
napartista de Stalin. Deveriamos ernpregar nisso a mesma energia
furiosa que Lenin demonstrou opondo-se a Kerensky por ocasiao
cia I Guerra Mundial.

"Sabemos que 0 nosso Sucesso acarretaria fatalmente a der
rota do fas~i~mo,mesmo que a nossa ac;;ao devesse ajuda-Io a obter
s~c~e~sos ffi.Ihtar.es temporarios. Vou mais longe. Digo que a nossa
vItona no mterIor da U niao Sovietica sobre 0 bando burocratico
bonapartist.a de Cairn-Stalin e a condiC;;ao sine qua non do triunfo
~o proletanado em. e~cal.a mundial nos paises capitalistas progres
slstas. De fato, a eXIstenCIa de urn Estado stalinista pseudo-socialista
deforma as perspectivas da revoluC;;ao mundial, por induzir ao erro
a classe operaria nos Estados capitalistas progressistas.



"Acreditei por muito tempo que uma revolUl;ao nesses pafses
acarretaria necessariamente a queda do bando de Stalin e a rege
nera~ao cia democracia sovietica.

"Considero essencial declarar abertamente aos trabalhadores
do muncio que ja nao sou dessa opiniao. (Frase grifada no texto
original. )

"A burocracia stalinista, que comel;0u como uma mera ex~

cresce:ncia enxertada no corpo do Estado dos trabalhadores, tornou~
se seu senhor soberano, urn senhor animado por interesses de clas
se que tern urn significado historico sinistro. A vitoria dessa buro
cracia sabre as for~as cia democracia openiria abrira a porta ao mais
sombrio perfocto cia Hist6ria que a humanidade jamais conheceu.
Sera a epoca cia evolue;ao de uma nova classe de exploradores na
tos da burocracia bonapartista de Stalin.

"Entao sera. necessario reconhecer que essa degeneresce:ncia
burocratica da Uniao Sovietica traz a prova da incapacidade con
genita do proletariado para tornar-se uma classe dirigente, e que
a U niao Sovietica ter-se-ia tornado 0 precursor e 0 embriao de urn
novo e terrlvel regime de explorac;ao em escala internacional. (Gri
fado no texto.)

"Se 0 proletariado da U niao Sovietica devesse faltar ao seu
dever de utilizar esta guerra para destruir a exploraC;ao stalinista,
entrarlamos num perfodo de decadencia da sociedade humana sob
o imperio de uma burocracia totalitaria."

o texto, diz a nota de introduc;ao, teria sido furtado por urn
agente sovietico "em fins dejulho de 1940" e enviado a Moscou.
Tres capias teriam ficado "entre as maos de urn amigo pessoal de
Trotski, Kilbatchiche (escritor conhecido na Fran~a pelo nome de
Victor Serge... )". Urn conhecido de Victor Serge 0 teria levado
a Europa.

Urn comunicado mimeografado do Secretariado da Quarta In
ternacional estabelece de maneira convincente que se trata de uma
falsificac;ao. Como e que 0 Kremlin nao teria utilizado urn docu
mento que praticamente estabelecia a cumplicidade do trotskismo
com 0 nazismo, quer no momento em que Vichinsky foi questio
nado sobre esse ponto pela imprensa americana, quer quando sur
giram obras inspiradas como A grande conspir(J:fao contra a URSS, de
Sayers e Kahn (1946), quer afinal quando a viuva de Trotski soli
citou ao tribunal de Nuremberg para examinar os arquivos do go-

verno alemao quanto aos pretensos tratados hitlero-trotskistas? Co~

mo eque a nota introdut6ria proviria dos meios trotskistas, quan
do data de 20 de julho de 1940 urn assassinato ocorrido em 20 de
agosto? Como e que Victor Serge teria sido institufdo depositario
do testamento quando estava rompido politicamente com Trotski,
desde 1936, e encontrava-se na Fran~a na data da morte de Trots
ki? Quanto ao conteudo do "testamento", ele e incompativel com
as teses que Trotski sustentou ate a morte.

"Toda a argumentac;ao (de Trotski), diz a Quarta Interna
cional, girava em torno do fato de que a ditadura stalinista nao re
presentava aquela de uma nova classe social. Em diversos escritos,
redigidos de 1935 a 1940, Trotski defendeu acirradamente esta mes
rna ideia. Uma violenta discussao irrompeu entre os trotskistas ame
ricanos sobre a questao russa no fim de 1939. Essa discussao
prolongou-se ate maio-junho de 1940. Nela, Trotski interveio com
artigos e cartas que foram publicados num livro intitulado In De
fense ofMarxism. Ao longo das 200 paginas desse livro, escritas pre
cisamente antes do pretenso testamento, Trotski combate violen~

tamente a ideia de que a burocracia constituiria uma nova classe.
Tambem combate esta ideia no Manifesto da conferencia extraordina
ria, escrito no mesmo momento em que 0 pretenso testamento te
ria sido redigido."

Eis urn fragmento desse texto:
"Mas felizmente, dentre as conquistas que sobrevivem a Re

voluc;ao de Outubro, encontram-se a industria nacionalizada e a
economia sovietica coletivizada. Sobre essa base, sovietes opera
rios podem edificar uma sociedade nova e melhor. Nao podemos
abandonar tal base a burguesia mundial em nenhuma condic;ao.
o dever dos revolucionarios e defender com unhas e dentes cada
posic;ao conquistada pela classe operaria, quer se trate de direitos
democraticos, quer de escalas de salarios, quer de uma tao grande
conquista da humanidade, como a nacionalizac;ao dos meios de pro
duc;ao e a economia planificada. Aqueles que sao incapazes de de
fender as conquistas ja adquiridas jamais poderao lutar por novas.
Contra 0 inimigo imperialista, defenderemos a URSS com toda a
nossa forc;a. Mas as conquistas da Revoluc;ao de Outuhro apenas
servirao ao povo se este mostrar~se capaz de tratar a burocracia
stalinista como outrora tratou a burocracia czarista e a burguesia. "
(Fourth Intemational, outubro de 1940.)
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A Quarta Internacional prossegue:
"Em fins de junho de 1940 (urn mes depois cia redac;ao do pre

tenso 'testamento') Trotski escrevia urn artigo intitulado 'Nao mu
damos a nossa linha', no qual, tirando as lic;6es cia derrota cia Franc;a
imperialista diante do imperialismo alemao, proclama a sua con
fiam;a no futuro revolucionario do proletariado na Europa. Escre
ve: 'Nos paises vencidos, a situac;ao das massas sera imediatamen
te agravada ao extremo. A. opressao social acrescenta-se a opressao
nacional, cujo fardo principal, igualmente arcado pelos opera.rios.
De tadas as fafmas de ditadura, a ditadura totalitaria de urn con
quistador estrangeiro e a mais intolera.vel... E impassive! colocar
urn soldado armada atras de cada opera.rio ou campones polones,
noruegues, dinamarques, holandes, belga ou frances ... Pode-se pre
ver com certeza uma nipida transforma<;ao de todos os pafses con
quistados em barril de polvora ... :Eo verdade que Hitler se vanglo
riou e prometeu estabelecer a dominac;;ao do povo alemao em de
trimento de toda a Europa e mesmo do mundo inteiro, 'por mil
anos'. Mas eevidente que esse esplendor nao perdurani nem se
quer dez anos.' " (Fourth International, outubro de 1940.)

o comunicado da Quarta Internacional continua mostrando
que 0 pretenso testamento falsifica urn texto autentico. Num arti
go intitulado A URSS na guerra (25 de setembro de 1939), Trotski
escrevera:

"Se contudo e admissfvel que a guerra atual nao provoque
a revolw;ao, mas 0 declinio do proletariado, entao resta tambem
uma outra possibilidade: urn novo declinio do capitalismo mono
polizador, sua fusao mais intima com 0 Estado e a substituic;;ao da
democracia, onde quer que eIa ainda exista, por urn regime totali
tario. A incapacidade do proletariado de ter em suas maos a dire
c;;ao da sociedade poderia efetivamente conduzir, nessas condic;;5es,
ao crescimento de uma nova classe exploradora a partir da buro
cracia bonapartista fascista. Segundo todas as indicac;;5es, seria urn
regime de decadencia, indicando 0 declinio da civilizac;;ao. Urn re
sultado amilogo poderia ocorrer se porventura 0 proletariado dos
pafses capitalistas avanc;;ados, tendo conquistado 0 poder, se mos
trasse incapaz de conserva-lo e 0 abandonasse, como na URSS,
a uma burocracia privilegiada. Serfamos entao forc;;ados a admitir
que a causa da recafda burocra.tica nao e 0 cara.ter atrasado do pais
nem 0 meio imperialista, e sim a incapacidade congenita do prole-

tariado de tornar-se uma classe dominante. Entao seria necessario
admitir retrospectivamente que a URSS era em seus aspectos atuais
o precursor de urn novo regime de explorac;;ao em escala interna
cional." (In Defense of Marxism, p. 95 .)

Trata-se apenas de uma hip6tese (alias proposta por elemen
tos minoridrios do SWP, cujas tendencias sao aqui analisadas por
Trotski) -, e a hip6tese consiste expressamente em que 0 proleta
riado dos paises capitalistas avanc;;ados tenha malogrado em sua ta
refa revolucionaria. a "testamento" transforma a hip6tese em as
ser<;ao e confia a tarefa revolucionaria apenas ao proletariado rus
SO. :Eo assim que se disfarc;;a uma polftica marxista em aventura an
ticomunista.

a s'emanario nao teme etnpenhar sua pr6pria responsabilida
de ao relacionar 0 texto do testamento com declarac;;5es feitas peIo
assassino de Trotski ao enviado especial de France-Dimanche, e pu~

blicadas em 1946 nas colunas do jornal. Jacques Mornard mencio
nara "freqiientes visitas do consul da Alemanha a Trotski" e de
clarara que Trotski queria envia-Io aChina, e depois aRussia, pa
ra "educar (suas) equipes de sabotadores". "0 testamento de
Trotski, conclui France-Dimanche, ilustra com uma luz singular as
declarac;;5es de seu assassino." Todos aque1es que leram Trotski
e conhecem 0 seu papd passado e suas teses de sempre pensarao
como nos que, se 0 semanario France-Dimanche podia ser enganado
por uma falsificac;;ao, desonra-se ao propagar com este comendrio
a ficcao policial de Trotski sabotador e espiao.

Uma carta de 7 de maio anuncia que a viuva de Trotski in
tenta processo contra France-Dimanche.

Eportanto certo que as teses de Trotski nada tem"em comurn
com 0 falso testamento '- tampouco com a polftica do anticomu
nisrno frances. Mas, mesmo permanecendo em 1940 resolutamen
te fiel as suas posic;;5es, Trotski explicou lucidamente as dificulda-

5. Tradw;ao do Secretariado da Quarta Intcrnacional.
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des delas; considerou ate a eventualidade de elas se tornarem in
sustentaveis, indicando em poucas palavras 0 que cumpriria fazer
nesse caso, estancia, eclaro, exclufdo qualquer compromissD com
o anticomunismo reaciomirio. Concretamente a dificuldade eesta:
como aplicar a urn 56 tempo a tese cia democracia dos trabalhado
res e a cia defesa incondicional cia URSS, no momento, por exem
plo, em que a URSS invade a Polonia (1939)? Trotski define a sua
linha nos seguintes termos:

"Suponhamos por urn momento que, em conseqiiencia de seu
tratado com Hitler, 0 governo de Moscau deixe intactos as direitos
de propriedade privada nas regioes ocupadas, e restrinja-se a urn
'cantrale' do tipo fascista. Tal concessao teria urn profunda signifi
cado de principio, poderia ser 0 ponto de partida de urn novo capi
tulo na historia do regime sovietico e, consequentemente, da nossa
parte, de uma nova aprecia~aoda natureza do Estado sovietico. Nao
obstante, e mais provavel que, nos territorios destinados a se tornar
partes da URSS, 0 governo de Moscou prossiga a expropria~ao dos
grandes proprietarios e a estatiza~ao dos meios de produ~ao. Esta
variante e mais provavel, nao porque a burocracia permane~a fiel
ao programa socialista, mas porque nao esta desejosa nem e capaz
de partilhar 0 poder e os privilegios que the sao atinentes com as
velhas classes dirigentes dos territorios ocupados. Apresenta-se aqui
uma analogia evidente. Bonaparte foi 0 primeiro a par fim aRevo
lu~ao mediante uma ditadura militar. Entretanto, quando as tropas
francesas invadiram a Polonia, Napoleao assinou urn decreto que
rezava: 'A escravidao esta abolida.' Essa medida nao foi ditada nem
pelas simpatias de Napoleao para com os camponeses, nem pelos
principios democraticos, mas antes pelo fato de a ditadura bonapar
tista repousar nao nas relac;oes de propriedade feudais, mas em re
lac;6es de propriedade burguesas. Na medida em que a ditadura bo
napartista de Stalin repousa nao na propriedade privada, mas na
propriedade de Estado, a invasao da Polonia pelo Exercito Verme
Iho deveria ( ... ) ter por resultado a aboli~ao da propriedade privada
capitalista, de modo que pusesse 0 regime dos territorios ocupados
de acordo com o. regime da URSS (. .. ).

"Nao reconhecemos ao Kremlin nenhuma missao historica.
Estavamos e estamos contra qualquer apropria~aode novos terri
torios pelo Kremlin. Somos pela independencia da Ucrania sovie-

tica e, se os proprios bielo-russos 0 desejarem, pela independencia
da Bielo-Russia sovietica. Ao mesmo tempo, nas partes da Polonia
ocupadas pelo Exercito Vermelho, os partidarios da Quarta Inter~

nacional devem desempenhar 0 papel mais decisivo na expropria
C;ao das propriedades fundiarias e dos capitalistas, na divisao das
terras em beneficio dos camponeses, na criac;ao dos comites de tra
balhadores e dos sovietes, etc. Feito isso, devem manter a indc
pendencia politica, devem combater, durante as elei~6es para os
sovietes e para os comites de empresas, em favor da independencia
completa destes ultimos com rela~aoaburocracia, e devem condu
zir a propaganda revolucionaria num espirito de desconfian~aem
rela~ao ao Kremlin e seus agentes locais.

"Mas suponhamos que Hitler voIte as suas armas contra 0 Les
te e invada os territorios ocupados pelo Exercito Vermelho. Nes
sas condi~6es, os partidarios da Quarta Internacional, sem mudar
em nada a sua atitude para com a oligarquia do Kremlin, ativarao
em primeira linha, como tarefa mais urgente do momento, a resis
tencia militar contra Hitler. Os trabalhadores dirao: 'Nao pode
mos ceder a Hitler a derrubada de Stalin; e a nos que compete tal tare
fa.' Na luta militar contra Hitler, os trabalhadores revoluciomirios
se empenharao em travar as mais estreitas rela~6es de camarada
gem com os combatentes das fileiras do Exercito Vermelho. En~

quanto, de armas na mao, eles atacarem Hitler, os bo1cheviques
leninistas conduzirao ao mesmo tempo a propaganda revoluciona
ria contra Stalin, preparando a sua derrubada na fase seguinte, que
pode estar muito proxima (at the next and perhaps very near stage)."6

Nao ha duvida de que esta e a mesma linguagem de 1917 _
fiel tanto aconsciencia como a a~ao. Nao ha duvida tambem de
que os militantes poloneses que tivessem seguido - que seguiram
- esta linha por certo nao a seguiriam por muito tempo. Na situa
~ao de uma URSS em expansao, pode-se entrar em discussao pu
blica com 0 aparelho stalinista sem ser eliminado politicamente?
Pode-se trabalhar para a produ~ao coletiva e planificada sem par
ticipar tambern do aparelho stalinista? Pode-se na a~ao separar 0

stalinismo e as conquistas de Outubro? Pode-se, pela analise, se-

6. The U.S.S.R. in War (25 de setembro de 1939), In Difense of Marxism, p.
20. Traduc;ao nossa.
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parar as bases do regime de Outubro e 0 aparelho burocnitico? A
burocracia eapenas uma casta, urn parasita, ou de agora em dian
te esta tao estreitamente ligada ao regime que se toroou uma pec;a
indispensavel de seu funcionamento? Trotski dizia que a noc;;ao de
"casta" (aplicada por ele a burocracia sovietica) nao tern carMer
cientlfico7 • Trata-se de uma analogia hist6rica que epermitido em
pregar provisoriamente para fazer a sociologia do presente, en~uan
to a realidade correspondente ainda eambfgua. Ele reconhecla as·
siro que suas teses poderiam reclamar urn novo exame, se ficasse
confirmado que, no funcionamento cia URSS, a's bases do regime
e 0 aparelho ja nao podiam ser nem tearica nem praticamente dis
sociados. A propria perspectiva marxista e que seria entao posta
em questao, porquanto os fatos fariam aparecer, amargem da al
ternativa marxista, capitalismo ou socialismo, urn tipo de socieda
de que nao se deixa definir por nenhum dos dois conceitos. Dai
urn texto que da seguimento aqueIe de que fala 0 comunicado trots
kista acima mencionado: "A alternativa historica, levada ao seu
limite, e a seguinte: au 0 regime de Stalin e uma horriveI recaida
no processo que transforma a sociedade burguesa em sociedade so
cialista, ou 0 regime de Stalin ea primeira fase de uma nova socie
dade baseada na exploral;ao. Se 0 segundo prognostico revelar-se
correto, fica daro que a burocracia se tornara uma nova dasse ex
ploradora. Por mais onerosa que possa ser esta segunda perspecti
va, se 0 proletariado mundial se mostrasse cfetivamente incapaz
de cumprir a missao que the foi confiada peIo curso do desenvolvi
mento, so nos restaria reconhecer que 0 programa socialista, fun
damentado nas contradir;6es internas da sociedade capitalista, efi
nalmente uma utopia. Por si so eevidente que seria necessario urn
novo programa 'minimo' - para a defesa dos interesses dos escra
vos da sociedade burocratica totalitaria."8

Tratava-se apenas, repetimos, de uma hipotese, e Trotski ~dia
va para 0 fim do perfodo em curso 0 julgamento dos fatos: "E por
si so absolutamente evidente que, se 0 proletariado internacional,
em condusao da experiencia de toda a nossa epoca e da nova guer
ra em curso, se mostrasse incapaz de tornar-se 0 senhor da socie-

7. In Difense oj Marxism, p. 6.
8. Ibid., p. 9.

dade, isto significaria a derrocada de qualquer esperan<;a de revo
1ur;ao socialista, pois eimpossivel esperar por condir;6es que the se
jam mais favoraveis; em todo caso, ninguem as preve ou e capaz
de defini-Ias. Os marxistas nao tern 0 menor direito (se a decep<;ao
e a fadiga nao sao consideradas como 'direitos') de conduir daf que
o proletariado abandonou as suas possibilidades revolucionarias e
deve renunciar a qualquer aspirar;ao ahegemonia no periodo que
esta imediatamente a nossa frente. Vinte e cinco anos na escala da
hist6ria, quando se trata das mudanr;as mais profundas dos siste
mas economicos e culturais, pesam menos do que uma hora na vi
da de urn homem. Que valeria urn individuo que, por causa de
algum fracasso empfrico na durar;ao de uma hora OU de urn dia,
renunciasse ao objetivo que ele se fixou com base numa experien
cia ou numa amilise que sao aquelas de toda a sua vida anterior?
Nos anos da rear;ao russa mais sombria (de 1907 a 1917), toma
mos por ponto de partida as possibilidades revolucionarias que 0

proletariado russo havia revelado em 1905. Nos anos da rea<;ao
mundial, devemos partir das possibilidades que 0 proletariado russo
revdou em 1917. Nao foi por acaso que a Quarta Internacional
nomeou-se a si propria 0 partido mundial da revolw;;ao socialista.
Nao devemos mudar de caminho. Governamos em direr;ao da re
volu<;ao mundial e, por isso mesmo, em direr;ao do renascimento
da URSS como Estado dos trabalhadores."9

Nessa notavel passagem, Trotski nao foge aquestao de prin
cipio (como fazem tantos sacristaos do marxismo) em nome de uma
filosofia dogmatica da hist6ria, que suporia alguma revelar;ao do
Espirito mundial; apenas a difere, opondo, aexperiencia do fra
casso, a experiencia da vitoria e dos anos de sua vida em que a
hist6ria respondeu sem ambigiiidade a razao. Mas isso significa que,
eara nos que nao vivemos 1917, uma outra perspectiva e posslvel.
A medida que vamos sendo mais bern informados sobre a impor
tancia relativa do trabalho forr;ado e do trabalho livre na URSS,
sobre 0 volume do sistema de campos de concentrar;ao, sobre a
quase-autonomia do sistema policial, torna-se cada vez mais dificil
ver a URSS como transiciio para 0 socialismo ou mesmo como Esta
do oper<irio degenerado; numa palavra, por-se em perspectiva com

9. Ibid., p. 15.
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rela/.;ao a 1917. Mais: como, na propria URSS, sabre bases de pro
dUl;;ao coletiva, estabelecem-se rela.;oes de explora.;ao, e como no
muncio inteiro os prolet<irios parecem menos conscientes de sua mis
sao hist6rica do que ha trinta anos, chegamos a perguntar-nos se
1917 marCDU verdadeiramente 0 surgimento de uma 16gica cia his
taria que traria cedo ou tarde os problemas e as solw;5es do mar
xismo, ou se, pela contrario, 1917 nao foi uma oportunidade, urn
caso privilegiado, excepcionalmente favonivel avisao marxista cia
hist6ria. Supondo-se ista estabelecido, nem 0 RPF nem 0 america
nismo podem esperar algum beneficia disso. Se estamos agastados
com Malraux, Koestler, Thierry Maulnier, Burnham, etc., com
a "Iiga das esperan~asIudibriadas", com os "intelectuais aposen
tados", e precisamente porque, tendo vivido ou ao menos com
preendido 0 marxismo, e defrontando-se com a questao que colo
camos, eles voltaram atra.s, nao tentaram, apesar de tudo, tra~ar

urn caminho para 0 humanismo de todos os homens, consentiram,
cada qual a sua maneira, no caos, aposentaram-se. Furtaram-se
a tarefa de tra~ar 0 programa minimo de que falava Trotski. Trotski
e seu partido colocaram a questao em forma de hipotese - e adia
ram a resposta. Nao convi ria que essa discussao em torno do farso
testamento se conelufsse pura e simplesmente por uma exposic;ao
do trotskismo classico. 0 tumulo de Trotski, pelo que mostram as
fotografias dosjornais, traz uma foice e urn martelo, sem nada que
distinga este emblema do da URSS. Assim continua ele a afirm.ar
se solidario com as conquistas de Outubro. Mas isso e 0 destino
de Trotski, e Trotski coneluindo sua vida. Trotski, vivo ainda no
que escreveu, sugere uma pergunta aqual a pedra do seu tumulo
nao responde. Competiria a todos nos responde-lao

]ulho de 1948

II. Marxismo e supersti~ao

o marxismo sempre admitiu que os valores de cultura eram,
como tudo 0 mais, solidarios com a historia social, mas nunca ad
mitiu que os dois desenvolvimentos fossem ponto por ponto para
leIos, nem portanto que a literatura e a crftica fossem meros auxi
liares da a~ao politica, variedades da propaganda. Engels dizia que
a curva das ideologias e muito mais complicada do que a da evolu~ao

poHtica e social. Marx fala, numa passagem [amosa, do "encanto
eterno" da arte grega. Reconhecia, pais, urn registro da arte (e de
certo da literatura) no qual eram possfveis antecipac;6es au mesmo
aquisic;oes "eternas". Era 0 comunismo otimista, que confia na
espontaneidade do escritor ou do artista, no desenvolvimento in
trfnseco da cultura deles, e nao lhes recomenda outra coisa senao
serem tao profundamente quanto possivel escritor ou artista, per
suadido de que nunca pode haver conflito, mas pelo contrario con
vergencia e encontro, entre as exigencias da cultura e a a~ao revo
luciomiria. 0 comunismo de hoje se comporta, peIo contrario, co
mo se ja nao houvesse crithios intrfnsecos em materia de cultura,
como se literatura e ciencia fossem meios, dentre outros, da a~ao

politica imediata, ela mesma compreendida como simples defesa
da URSS.

Em 1946, Lukacs defendia sua concep~ao da autocritica em
termos de cultura: era 0 direito, que os escritores, os filosofos e os
cientistas sempre usaram, de superar 0 que anteriormente haviam
dito ou escrito, de compreender e de julgar seu proprio passado,
de amadurecer e de crescer sem temer as contradi~oes aparentes,
sem a preocupac;ao de ficar formalmente de acordo consigo mes
rna, que e na verdade uma pretensao decadente: pretensao de to
talizar uma obra antes que ela seja come~ada, olhar p6stumo para
uma vida que ainda nao foi vivida. Para ser elaros, nao temos cer
teza de que essa teoria da autocrftica possa justificar as autocriti
cas que Lukacs praticavaja em 1946: temos dificuldade ern acredi
tar que, do hegelianismo de Geschichte und Klassenbewusztsein (Histo
ria e consciencia de elasse, 1923) ateoria do conhecimento realista
das obras recentes, haja amadurecimento, crescimento. Mas en
fim a teoria era pelo menos saudavel. Na verdade era 0 direito de
enganar-se reconhecido ao escritor, as dificuldades e mesmo as am
bigiiidades da expressao e da cultura reafirmadas de uma maneira
energica. E, pelo contrario, 0 aparente liberalismo daqueles que
defendiam contra Lukacs as suas primeiras obras talvez nao pas
sasse de uma maneira ardilosa de fecha·lo em seu passado pre
marxista.

Hoje, ja nao se pensa em buscar, no terreno da historia litera
ria, em qual momenta 0 romance atingiu a sua maior for~a de ex
pressao, ou se ha em Tolstoi e em Goethe urn "encanto eterno"
que os torna modelares. Os modelos estao todos encontrados: ja
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que houve uma revolUl;ao na Russia, e na Russia que se delineia
a literatura do futuro. A defesa cia URSS etao acirrada no terrena
do romance como no cia diplomacia, cIa nao eurn dos deveres re
voluciomhios, eo unico. a resta eocidentalismo. A autocritica de
Lukacs, no sentido de 1946, era urn fato de cultura. No sentido
de hoje, e a negat;ao dele.

Em 1937, Bukharin, reconsiderando a sua atitude dos anos
passados na perspectiva cia situa~ao mundial, declarava-se crimi
noso por tef fcito oposi~ao, mas se recusava a confessar-se espiao
ou sabotador. Em 1949, Rajk, contra tudo quanta se sabe dele,
confessa ser agente americana. Em 1946 Lukacs reivindicava para
o escritor a direito de superar seu passado; em 1949 0 escritor pre
cisa desqualificar seus trabalhos de crftico e de esteta, como se a
alta estima em que tinha Tolstoi e Goethe tivesse sido apenas le
viandade e precipita~ao. Assim 0 comunismo passa da responsabi
lidade hist6rica para a disciplina nua, da autocrftica para a rene
ga~ao, do marxismo para a supersti~ao.

Dezembro de 1949

III. A URSS e os campos de concentral;iio

Esta portanto estabelecido que cidadaos sovieticos podem ser de
portados em decurso de inquerito, sem julgamento e sem limite de
tempo. a C6digo de trabalho corretivo da EFSSR. 10 institui 0 princfpio
da decisao administrativa apenas para 0 trabalho corretivo sem su
pressao cia liberdade11 . Mas menciona-a com muita clareza no que
tange aprival;ao de liberdade e adeportac;;ao, no artigo 44 12. Logo,

10. Compilat<iio crono16gica das leiJ e decretos do Presidium do Soviete Supremo e Dispo
sitivOJ do governo da RFSSR em 1? de marco de 1940. Vol. 9, OGIZ (Uniao da~ Editoras
do Estado Gospolitizdat, 1941).

11. Ser;ao I do Cddigo, artigo 8.
12. Artigo 44 da Ser;ao II (Priva(iio da liberdade). "As seguintes pc~soas podem

ser enviadas aos locais de priva(,;ao de liberdade indicados no anigo 28 do presente
c6digo:

a) Pessoas condenadas por urn periodo que nao exceda tres anos;

e impossIvel sustentar, como faz Pierre Daix13 , que a decisao ad
ministrativa s6 esta em vigor para 0 caso benigno do trabalho cor
retivo sem priva.;ao de liberdade.

Ademais, esta estabelecido que 0 aparelho repressivo tende a
constituir, na URSS, urn poder distinto. Urn decreto de 27 de ou
tubro de 193414 transfere ao NKVD a dire~ao e a administra.;ao
do trabalho corretivo, que ate entao competiam ao Comissariado
do Povo para aJusti.;a. 0 sistema tern rendas proprias, fornecidas
pelo trabalho dos detidos, as quais servem em particular para man
ter 0 aparelho administrativo l5 . A produ~ao e regulamentada por
pIanos industriais e financeiros que sao organizados pelo diretorio
das institui.;oes de trabalho corretivo, e somente ratificados pelo
Comissariado do Povo para a Justi~a.

Em terceiro lugar, esta estabelecido que 0 born andamento do
trabalho corretivo e assegurado por uma delegal;ao de poder aos
detidos de direito comum 16 - segundo urn metodo que se mos
trou eficiente.

Enfim, ja que publical;oes oficiais mencionam vinte e sete mil
detidos libertados por decisao do governo depois do termino do ca-

b) Pessoas cujOJ casos esl~am em inquirito ou em fase de processo por disposirao dos dr
gaos competenteJ (grifado por nos);

c) Pcssoas eondenadas por perfodos superiores a tres anos (... )"
Os locais de privar;ao de liberdade meneionados no artigo 28 sao em particu

lar: "a) as eelas de reelusao (... ); b) os pontos de deportar;ao; c) as eolonias de traba
Iho corretivo, as eolonias industriais, as eolonias agrfcolas de trabalho em massa,
as co16nias peniteneiarias" (artigo 28), as quais 0 mesmo artigo aereseenta institui
r;6cs sanitarias e instituir;6es para menores privados da liberdade.

Apenas as pessoas cujo caso esta em fase de inquerito podem ser mantidas
em cclas de rcdusao (art. 29). Mas nao sao neeessariamente mantidas af. Verno-las
reaparecer no anigo 31, referente aos pontos de deportar;ao: "As pessoas privadas
de liberdadc, ou cujos casos estao em fase de inquerito, fiearn separadas dos conde
nados nos pontos de deportar;ao." A redusao em cela nao e neeessariamente segui
da de comparecimento diante de um tribunal: "As pessoas sao conservadas nas ce
las de redusao apenas ate a entrada em vigor da sentenr;a do tribunal ou do decreto
dos ouiros drgaos compete'lltes" (grifado por nos - artigo 29).

13. Pourquoi D. Rousset a-I-il inventt les camps soviiliques?, p. 6.
14. Mesma Compilarao, aditamento ao artigo 129 do Cddigo detrabalho correlivo.
15. Mesma Compilarao, Cddigo de trabalho corretivo, artigo 139 a.
16. Mesma Compilllfiio, art. 87 do Cddigo: "Ao camando de vigiJaneia sao no

meados os detidos mais seguros - os trabalhadores - as pessoas condenadas em
primcira instiincia por delitos comuns."
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nal do Biltico no mar Branco e do Canal de Moscou no Volga,
eprovavel que, levando-se em conta 0 volume desses canteiros de
obras no conjunto do aparelho, 0 nurnero total dos detidos se cal
cule em milhoes: uns dizem dez milhoes, outras quinze.

A menos que se seja visiomirio, admitir-se-a que esses fatas
questionam profundamente 0 significado do sistema russo. Nao apli
camos aqui a URSS 0 principia de Peguy, que dizia que tada cida
de que encerra uma unica mishia individual euma cidade maldi
ta: vistas assim, todas elas 0 sao e naD haveria diferenl,;a alguma
entre elas. Dizemos eque DaD ha socialismo quando urn cidadao
em vinte esta no campo de concentrai,;ao. NaG adianta nada res
ponder aqui que tada revolul,;ao tern seus traidores, ou que a luta
de classes nao acabou com a insurrei\:ao, ou que a URSS nao po
dia defender-se contra 0 inimigo de fora poupando 0 inimigo de
dentro, ou que a Russia nao podia se lan\:ar na grande industria
sem violencia... Tais respostas nao sao vilidas quando se trata da
vigesima parte da popula\:ao - de urn decimo da popula\:ao mas
culina - depois de um ten;o de seculo. Se ha na URSS urn sabo
tador, um espiao ou urn pregui\:oso para cada vinte habitantes,
quando mais de urn expurgoja "saneou" 0 pais, se e precise hoje
"reeducar" dez milhoes de cidadaos sovieticos quando os bebes
de Outubro de 1917 passaram dos trinta e dois anos, e porque 0

sistema reeria por si so e incessantemente a sua oposi\:ao. Se ha re
pressao permanente, ese, longe de se reabsorver, 0 aparelho re
pressivo torna-se ao contrario autonomo, e porque 0 regime se ins
tala no desequilibrio, e porque for\:as produtivas sao sufocadas pe
las formas de produ\:ao. Se os detidos de direito comum sao, para
o regime, homens mais seguros do que os detidos politicos, e por
que ele se acomoda melhor com 0 "proletariado da canalha" do
que com "proletarios conscientes" .

Se somos serios, so nos resta entao olhar de frente essa·cr.ise
permanente do regime russo: deve-se ela ao proprio prindpio da
produ\:ao coletiva, ou entao a propriedade do Estado e ao tipo de
planifica\:ao praticada na Russia? Provem da estrutura polltica da
URSS - e, nesta hipotesc, concerne apenas afase stalinista - ou
estava ja pre-formada na organiza~ao bolchevique do partido 
e, se acreditamos nisso, que outra forma\:ao polltica pode·se con
ceber, que garantias inventar contra essa decadencia? Estas e ou
tras perguntas nao podem ser evitadas. Urn de nos escrevia aqui,

ha dois anos, que a sociedade sovietica e ambfgua e que nela se
encontram sinais de progresso e sintomas de regressao. Se os pri
sioneiros dos campos sao dez milhoes - ao passo que, na outra
extremidade da hierarquia sovietica, salarios e nivel de vida sao
quinze a vinte vezes mais elevados do que os dos trabalhadores li
vres -, entao a quantidade se converte em qualidade, e todo 0 sis
tema que se transforma e muda de sentido, e, apesar da nacionali
za\:ao dos meios de produ\:ao, embora a explora\:ao privada do ho
mem pelo homem e 0 desemprego sejam imposslveis na URSS,
perguntamo-nos que razoes ainda temos para falar de socialismo
a respeito dela.

Tais sao as perguntas as quais a extrema esquerda francesa
e a europeia deveriam dedicar-se - em vez de empregar seu tem
po em arrazoados sem futuro: Andre Wurmser dizendo, ha alguns
meses: nao ha campos de concentra\:ao na Russia; Pierre Daix, ha
algumas semanas, que os campos sao "urn dos mais belos thulos
de gloria do regime sovietico"17.

Sim, a questao ecada vez mais imperiosa: como e que Outu
bro de 1917 pode resultar na sociedade cruelmente hierarquizada
cujos trac;os pouco a pouco se precisam ante nossos olhos? Em Le
nin, em Trotski e com mais forte razao em Marx, nao ha uma pa
lavra que nao seja salutar, que ainda hoje nao fale aos homens de
todos os paises, que nao nos sirva para compreender 0 que se pas
sa entre nos. E, depois de tanta lucidez, sacriffcio, inteligencia 
os dez milhoes de deportados sovieticos, a estupidez da censura,
o panico das justificativas ...

Se os nossos comunistas querem ignorar a questao, seus ad
versarios tampouco pretendem coloca-Ia e nada do que escrevem
nos da sequer urn come\:o de resposta. Falar de neurose nao e uma
resposta a isso: ao ler os depoimentos dos antigos detentos, nao en
contramos nos campos de concentra\:ao sovieticos 0 sadismo, a re-

17, Pierre Daix, Pourquoi David Roussel a-t-it invente les camps soviitiques?, p. 12.
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ligiao cia morte, 0 niilismo que - paradoxalmente ligados a inte
resses precisos, e ora de acordo, ora em luta contra eles - acaba
ram por produzir as campos de extermfnio nazistas. Tambem nao
e responder a nossa questao acusar a burocracia e seus interesses
pr6prios: quase nao vemos homens que se deixem guiar apenas pelo
interesse, eles se fornecem sempre convicc;6es. Alias, 0 interesse,
como 0 sadismo, esconde-se melhor. Nunca edemais observar que
o C6digo de trabalho corretivo, apresentado peIo delegado britanico na
ONU, e por Rousset no Figaro Littiraire como uma revelac;ao, po
dia desde 1936 seT comprado em sua versao inglesa nos editores
Smith e Maxwell, em Chancery Lane, Londres, por tres xelins e
seis pences. A liberta<;ao de cento e vinte e sete mil detentos foi
anunciada oficialmente em Moscou1 8 . Parece provavel que a evo
lw;ao que eonduz de Outubro de 1917 aos dez milhoes de esera
vos, e que, paulatinamente, sob a permaneneia das formas ou das
palavras, muda 0 sentido do sistema, foi se fazendo aas poucos,
sem inten<;ao deliberada, de crise em crise, de expediente em ex
pediente, e que, em seu significado social, escapa aos proprios ar
tffices. Na alternativa, cada vez mais imperiosa, de agrava-Ia ou
de desaparecer politicamente, eles continuam sem compreender que
o empreendimento muda em suas maos. Por falta de urn pano de
fundo no qual possam ve-Ia, os melhores decerto se espantam com
os gritos de odio que lhes vern do mundo capitalista...

Atentemas bern. As formulas do Codigo de trabalho corretivo sao
as mesmas de urn socialismo edenico: ja nao se trata de punir, trata
se de reeduear; os criminosos sao eegos, basta ilumina-los; numa
soeiedade da qual a explora<;ao foi banida, a pregui<;a e a revolta
sao mal entendidas; e preeiso par 0 dissoeial ao abrigo da virtuosa
eolera do povo unanime, ao mesmo ternpo que se pOe 0 povo ao
abrigo dos empreendirnentos desse atrasado; 0 melhor e reconduzi
10 ao trabalho, explicando-lhe com muitissima indulgeneia a gran
deza da soeiedade nova. Depois disso, apaziguado e salvo, ele re
tomara seu Iugar na obra comum... Pensamentos do seeulo XIX,

18. Urn alcmao antinazista, que desertava do Exercito alemao para reunir-se
aos russos c foi empregado por des nos trabalhos fon;:ados, dizia-nos que a exis[cn
cia dos campos de concentrao;;:ao e as pesadfssimas pcrdas anuais cram conhecidas
pela populao;;:ao na regiao de Leningrado.

que eontinuam toeantes, e taIvez mais profundos do que se pensa,
ja que afinal de contas nunca se eonseguiu ate agora dotar os ho
mens, de saida, com oportunidades realmente comparaveis, ja que
eles nunca foram tentados pelQ bern ... E eis que tais ideias de ju~

ventude come<;am a ter esgares de velhos, tais pensamentos ino
centes tornam-se 0 cumulo da tartufiee e da astueia quando urn
cidadao em vinte e detido em nome deles, quando enfeitam cam
pos de concentra<;ao onde homens morrern de trabalho e de fome
quando encobrem a repressao de uma soeiedade duramente desi:
gual, quando, a pretexto de reeducar os transviados, trata-se de
abater os opositores, quando, com 0 fim aparente de autocri'tica,
trata-se de renega<;ao. Entao, e de uma so vez, sua virtude se trans~

forma em veneno. Mas isso nao e sentido tao claramente. Ao lade
dos dnieos e dos perversos, que se eneontram em toda parte, eer
tamente inurneros jovens herois sovieticos que nunea viveram num
pais sem campos de coneentra<;ao tomam sem sombra de eserupu
100 partido da decencia. Nunca vimos nada igual? Muitos funcia
narios bem-dotados e com born come<;o - como devia ser Krav
chenko em seu primeiro perfodo -, que nunea eonheceram, no
sentido de 1917, 0 espirito erftico e a discussao, continuam a pen
sar que os detidos sao exaltados, dissociais, homens de rna vonta
de, ate 0 dia em que 0 prazer de viver em Nova Iorque Ihes da
a oportunidade de reconsiderar tudo isso.

Quanto aos sobreviventes de 1917, nao sao as melhores cabe
<;as do humanismo marxista, sempre preferiram 0 empirismo aana~

lise das situa<;oes, sempre acreditaram muito mais no aparelho do
que nos movimentos das massas, sempre obtiveram mais exito co
mo organizadores do que como oradores popuiares, sempre con
fiaram mais na manobra do partido do que na tomada de cons
eiencia. Na equa<;ao de Lenin - os sovietes mais a eletrifiea<;ao
- sempre se interessaram de preferencia pelo segundo termo. En
tao, ja que a URSS se eletrifiea sem recair no sistema do lucro in~

dividual, deve parecer-Ihes que 0 essencial da Revolu<;ao de Outu
bro esta salvo. Nao lhes devemos pedir que retomem Marx, que
observem que, em Marx, a infra-estrutura sao as for<;as produti
vas, em outras palavras, nao apenas os instrumentos e as riquezas
produzidas mas os homens no trabalho, tambem os homens. Eles nunca
entenderam essas sutilezas, e seu materialismo sempre foi muito
poueo dialetico... E depois tudo isso esta tao lange; faz muito
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tempo que foi preciso perder as ilusoes sabre a espontaneidade das
massas. Koestler, pensam eles, explicQu muito bern isso: nao se le
va em conta 0 sentimenta, se lhe edado algo, ele toma tudo; logo,
nada Ihe cleve ser deixado. NaG pensemos mais nisso. 0 canal do
mar Branco sera construfdo. As bases cia produc;ao coletiva serao
consolidadas ... E os comunistas do muncio inteiro esperam que,
por uma especie de emanac;ao magica, tantos canais, rabricas e ri
quezas produzam urn dia 0 hornem integral, mesma que seja pre
ciso, para faze-los, reduzir aescravidao dez milh6es de fUSSOS, re
duzir ao desespero as suas famflias, au seja, mais vinte au trinta
milh6es de fUSSOS, instruir na arte policialesca e na denuncia uma
Dutra parte da popula~ao, no servilismo ou no egoismo 0 exercito
dos funcionarios. Eis certamente como os melhores dos comunis
tas nao tern ouvidos para dez milhoes de detidos.

Olhando para a origem do sistema de trabalho for~ado, ava
liamos a ilusao dos comunistas de hoje. Mas e tambem essa ilusao
que impede confundir 0 comunismo e 0 fascismo. Se os nossos co
munistas aceitam os campos de concentra~ao e a opressao, e por
esperarem deIes a sociedade sem classes atraves do milagre das infra
estruturas. Enganam-se, mas e 0 que pensam. Cometem 0 erro de
acreditar na obscuridade, mas e no que acreditam. Os campos na
zistas ostentavam, tambern eles, as famosas divisas de reeduca~ao

peIo trabalho, mas, a partir do momento em que foram estabeleci
das as camaras de gas, ninguem podia acreditar que se tratasse,
mesmo em inten~ao, de reeducar. Antes das camaras de gas, os
campos alemaes foram calcados sobre os campos russos, e suas di
visas penitenciarias sobre a ideologia socialista, exatamente como
o partido no· sentido fascist a tirou do bolchevismo a ideia da pro
paganda. 0 fascismo e uma angustia diante do bolchevismo, do
qual adota a forma exterior para the destruir mais seguramente 0

conteudo: a Stimmung internacionalista e proledria. Se dai conclui
mos que 0 comunismo e 0 fascismo, satisfazemos afinal de contas
o desejo do fascismo, que sempre foi mascarar a crise capitalista
e a inspirar;ao humana do marxismo. Nunca urn nazista se ocupou

com ideias tais como: reconhecimento do homem pelo homem, in
ternacionalismo, sociedade sem classes. Everdade que essas ideias
nao encontram no comunismo de hoje senao urn portador infiel,
e que the servem mais c!e cemlrio do que de motor. Acontece que
elas permanecem nele. E isso que se ensina a umjovem comunista
russo ou frances. Em vez disso, a propaganda nazista ensinava aos
seus ouvintes 0 orgulho do povo alemao, 0 orgulho dos arianos e
o Furerprinzip.

Isso significa que nada temos em comum com urn nazista e
temos os mesmos valores que urn comunista. Urn comunista, di
rao, nao tern valores. Tern apenas fidelidades. Respondemos que
ele faz realmente 0 que pode para consegui-Io, mas, grar;as a Deus,
ninguem pode viver sem respirar. Ele tern valores asua revelia. Po
demos pensar que eIe os compromete ao encarna-Ios no comunis
mo de hoje. No entanto sao os nossos valores, e ao contrario nada
temos em comum com grande numero de adversarios do comunis
mo. Ora, isso nao e uma questao de sentimento. Queremos dizer
que, amedida que, geografica e politicamente, nos afastamos da
URSS, encontramos comunistas que sao cada vez mais homens co
mo n6s, e urn movimento comunista que e salutar. Se 0 destino
nos fizesse encontrar urn dos futuros Kravchenko que devem abun
dar na Russia, por certo haveria muito pouca fraternidade: a de
grada~ao dos valores marxistas e inevitavel na propria Russia, os
campos de concentrar;ao dissolvem a ilusao humanista, os fatos vi
vidos expulsam os valores imaginados como a moeda ruim expulsa
a boa. Mas quando urn de nos fala com urn comunista martinica
no sobre problemas da Martinica, esta incessantemente de acordo
com ele. Urn leitor do Le Monde escreveu ultimamente a esse jornal
que todas as declarar;oes sabre os campos de trabalho sovieticos po
diam realmente ser verdadeiras, mas afinal ele era urn operano sem
recursos e sem moradia, e que sempre encontrava mais apoio jun
to dos comunistas do que dos outros. E Le Monde tratou de abrir
imediatamente uma subscri~aopara que nao se dissesse que eJe era
insensivel amiseria. Infelizmente foi preciso tal carta para desper
tar essa filantropia. Passemos ao coletivo: e bern possivel que 0 co
munismo chines siga a longo prazo a linha do comunismo russo
e realize par fim uma sociedade hierarquizada com urn novo tipo
de explorar;ao: ainda assim, de imediato, eJe parece ser 0 unico ca
paz de fazer a China sair do caos e da miseria pitoresca em que
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o capitalismo estrangeiro a deixou. Seja qual for a natureza cia 50

ciedade atual sovietica, a URSS encontra-se grosso modo situada,
no equilibria das fon;as, ao lado daqueles que lutam contra as for
mas de explorae;;ao por nos conhecidas. A decadencia do comunis
rno russo naG faz com que a luta de classes seja urn mito, que a
"livre empresa" seja passIve! ou desejavel, nero em geral que a
critica marxista seja caduca. Dar conclufmos que devemos mostrar
indulgencia para com 0 comunismo, mas naG podemos de modo
algum pactuar com os seus adversarios. A {mica critica salutar e
portanto aquela que visa, na URSS e fora cia URSS, a explora~ao

e a opressao, e qualquer politica que se defi°ne contra a Russia e 10
caliza ne1a a crftica euma absolvic;ao dada ao mundo capitalista.

Epor isso que sempre nos recusamos aqui a associar-nos a ela.
Quantas vezes amigos americanos, depois de perguntarem 0 que
pensavamos do comunismo, prosseguiam: "Mas entao, por que
nao fica conosco?". Cumpriria saber a favor de quem e a favor
de que eles sao. Pois eles deitaram fora, com 0 stalinismo e 0 trots
kismo, toda especie de crftica marxista, toda especie de humor ra
dical. as fatos de exploraC;ao pelo mundo so criam para eles pro
blemas dispersos, que devem ser examinados e resolvidos urn por
urn. Ja nao tern ideia polftica. Quanto aos Estados Unidos, eles
dizem sem rir: "Nao temos aqui luta de classes", esquecendo cin
quenta anos ou mais de historia americana. "Participe da prospe
ridade americana", foi esta afinal a expressao de urn deles. Senta
dos, como que no chao do mundo, na prosperidade americana, que
passou por muitos incidentes e esta passando por outros, a julgar
pelo decHnio da poHtica Marshall e pelos pIanos de reequilfbrio mun
dial, pedem-nos que fac;amos dela urn absoluto. E quando lhes ex
plicamos que estao sacrificando a esse fato incerto toda avaliac;ao po
Htica e que, afinal de contas, 0 reconhecimento do homem pelo ho
mem e a sociedade sem classes sao, como prindpios de uma poHtica
mundial, menos vagos do que a prosperidade americana, que a mis
sao historica do proletariado e afinal uma ideia mais precisa do que
a missao historica dos Estados Unidos, respondem-nos, como Sydney
Hook em Partisan Review, que seria urgente enviar para ca alguns
mentores intelectuais de seu calibre. "Ja que esta de acordo sobre
a opressao na URSS e sobre 0 risco de uma expansao militar do
comunismo, concordaria em dizer, propunha-nos urn outro, que a
URSS e 0 inimigo n~ 1?" - Nao, e claro que nao concordamos,

pois esta formula tern urn corolario: por ora, nao ha inimigo fora
da URSS; significa portanto que renunciamos a discutir 0 mundo
nao-sovietico.

Quando a questao dos campos de trabalho sovieticos foi apre
sentada na ONU, a delegaC;ao sovietica respondeu solicitando que
se investigasse tambem 0 passivo do capitalismo: 0 desemprego,
as condic;6es de trabalho nas colonias, a condic;ao dos negros ame
ricanos. a delegado do Reino Unido queixou-se do que ele cha
maya de urn diversionismo. A nossa opiniao 6 que nao havia di
versionismo. Uma sociedade 6 responsavel por tudo quanto pro
duz, e Marx fez bern em censurar ao pensamento liberal, como uma
fraude contabil, os artificios mediante os quais ele deixa fora do
balanco 0 desemprego, 0 trabalho colonial, a desigualdade racial,
imputados anatureza ou ao acaso. Entre cidadaos e no terreno dos
direitos estritamente polfticos - feita a deduc;ao dos suditos das
col6nias, dos desempregados e dos assalariados mal pagos - esta
mos em plena liberdade ... Censuramos bastante os comunistas por
terem apagado de seu balanco os dez milhoes de detidos nos cam
pos para nao usarmoso mesmo procedimento quando se trata de
julgar 0 capitalismo. a delegado do Reino Unido alias se traiu,
como os pacientes de Freud confessam no mesmo momento em que
ne$am: ao falar dos campos de trabalho russos, deixou escapar:
"E 0 sistema colonial da URSS." Mas entaO seria preciso convir
(com os matizes necessarios) que as colonias sao os campos de tra
balho das democracias.

Para 0 que dissemos acima, ha uma resposta e apenas uma
(6 curioso que ninguem nao no-Ia tenha dado): a critica de todas
as opressoes enfraquece as democracias, porquanto ela surte efeito
aqui e nao surte efeito nos U rais. Se e isso que se pensa, cumpre
ver bern a conseqiiencia: a crftica social deve calar-se ate 0 desapa
recimento do sistema sovi6tico, e, quando afinal os campos de con
centracao abrirem-se na Siberia, teremos aqui uma geraC;ao sem
formacao polftica, alucinada pelo patriotismo ocidental e por anos
de propaganda anticomunista. Quanto a n6s, confiamos nos go
vernos enos estados-maiores para essa tarefa. Tudo indica que nao
lhes faltarao auxiliares. Emais urgente manter ao menos algumas
ilhotas onde se arne e se pratique a liberdade de modo diferente
do que contra os comunistas.
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Nao tcmos necessidade, no momento, de nos explicar longa
mente sabre a iniciativa de David Rousset, que deu ensejo a estas
paginas. Era necessaria publicar 0 Codigo de trabalhofor~ado ~ovie~ic~.

Estavamos tao convenciclos disso que nos dispunhamos a Impnml
10, quando Rousset, que obteve 0 documento de outras fontes, deu
lhe 0 usa que sabemos. Desaprovamos totalmente esse usa, e pensa
mDS que, a partir dessa campanha, Rousset abandona a linha poH
tica que fora a sua e inicia uma propaganda em que nao pretende
mas de modo algum estar implicados pela lembranc;:a que pode ficar
de nassa colaborac;:ao com cle, hoje definitivamente terminada.

" ... para JutaT com alguma chance de eficacia contra a explo
rac;:ao do homem, cumpre concentrar os golpes no sistema que a toma
mais impiedosa, leva mais longe seus danos, fecha com mais rigor
qualquer futuro de liberta.;ao. Nao estamos falando da injusti.;a em
geral, e sim dessa injusti~a precisa chamada campo de concentra
~ao. "19 Rousser, conseqiientemente, declina qualquer devassa que
se dirigisse simtiltaneamente a Russia, a Espanha e a Grecia20 . Com
mais forte razao nao poderia incluir em seu protesto as formas de
escravidao difusas ou disfarc;adas: trabalho for.;ado nas colonias, guer
ras coloniais, condi.;ao dos negros americanos. Mas entao, se nao
se trata de sublevar cada povo contra as opress6es que este testemu
nha, ao mesmo tempo que contra a opressao na Russia - se ape
nas sao questionados os opressores da Siberia e dos U rais (onde 0

Figaro Littiraire, mesmo sem cortina de ferro, s6 teria, acreditamos,
pouca divulga~ao)-, esse procedimento apenas consegue deslocar,
concentrar no sistema russo tudo quanto possa haver de revolta no mundo e rea
lizar em toda parte a uniao das classes contra ele. Como a luta seria "mais
eficaz" por se ter separado as injusti~as que nao sao as do sistema
sovietico? Decerto porque ela congregara. uma audiencia que se es
quivaria se fossem questionados os governos espanhol ou grego, a
administra.;ao colonial da Inglaterra OU da Fran~a. Quem sao entao
esses ouvintes tao delicados? Julgarao que sao os povos, e parti-

19. FigarQ Littiraire, 12 de novembro de 1949.
20. Ibid., 19 de novembro de 1949.

cularmente 0 povo frances? Sera que ele e tao favoravel as guerras
coloniais ou ao regime de Franco? Em surna, para quem escreve Rous
set? Sera, como ele diz, para os antigos deportados comunistas? Mas,
ao afirmar que incrimina apenas a URSS, da-lhesjustamente a uni
ca desculpa que poderiam encontrar para esquivar-se. Logo, trata
se apenas de reunir urn publico que nao e atormentado pelos campos
de concentra~aoou pelas pris6es enquanto forem apenas campos ou
prisOes sovieticos. A uniao sagrada contra 0 sistema russo solicita aqui
todos aqueles que 0 dctestam tanto peIas mas raz6es como peIas boas,
eIa visara e atingira atraves do sistema de trabalho fon;ado toda ins
pira~ao socialista. Em suma, Rousset adota 0 principio do "inimigo
n~ 1" que ha pouco discutimos: primeiro contra 0 sistema russo; de
pois, num regime que nao fecha como ele 0 futuro, verernos. Porem,
ou a ordem de urgencia nada quer dizer, ou quer dizer que 0 inimigo
n? 2 nao e, por ora, urn inimigo. A escolha de uma ordem de urgen
cia e escolha de urn publico, escolha de urn aliado, e por fim pacto
com tudo 0 que nao e sovietico. Esse publico, esse aliado, ja nao sao
os povos. Rousset deixou entao de ser rnarxista, embora ainda pres
te ao rnarxismo, em seus artigos, uma homenagem a bern dizer dis
creta? Lenin dizia justamente que 0 verdadeiro revolucionario ere
conhecido peIo fato de denunciar a explora~ao e a opressao no pr6
prio pais. Rousset explicou recentemente que 0 marxismo deve ser
revisto, e tinha razao. Entretanto e precise saber, quando se empreen
de uma revisao do marxismo, 0 que se aproveita dele e 0 que se deixa
de lado. Senao caimos, como tantos intelectuais americanos, que dei
xaram tudo para tras, no nada politico, eo nada egovernamental.
Sim ou nao? Acredita ainda Rousset que a unica for~a politica cujo
apoio devemos buscar e aquela que epor posi.;ao independente dos
interesses nacionais, financeiros e economicos, bern como das espe
cula~6es de estado-maior - ou seja, 0 povo? E acredita ainda que
esta for~a perde consciencia de si mesma e se dissocia se the fazem
assumir compromissos com a opressao colonial e social? Considerando
a sua recente campanha, cumpre dizer: nao. Mas enta~ ele deve dize
10. Deve formular a sua nova posi~ao. Esta s6 pode ser inadmissivel.
Mas ao menos deixara de ser equivoca21 .

21. Rousset apresenta queixa naJustic;:a contra as injurias das Let/res Franrai
ses. No entanto de sabe muito bern, pdo exemplo do processo Kravchenko, que
tais debates tornam a unir os dois blocos. Sera isto que ele quer?
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Efacit responder que nao ha necessidade de tantos princfpios
para denunciar uma injustic;a, e bastava a Rousset consultar a cons
ciencia au suas lembranc;as de deportado para saber 0 que tinha
de fazer. A experiencia de campo de concentrac;ao, absoluto de hor
ror, impoe, didio, aquele que a viveu, alhar primeiro para 0 pais
que a prolonga. Mas naD somas nos que pectimos que se esqueC;am
os deportados, eRousset. Ao "concentrar seus golpes" no sistema
sovietico, de faz poueo-caso dos detentos cia Espanha, dos depoT
tados cia Gn!:cia. Que a experiencia dos campos, quando a vive
mos, impec;a para sempre a adesao ao sistema que mantem cam
pos de concentrac;ao, esta certo. Mas eIa impede igualmente pac
tuar com seus adversarios, se estes tiverem campos de concentra~

<;ao. A verdade e que mesmo a experiencia de urn absoluto como
o horror dos campos nao determina uma poHtica. Os dias da vida
nao sao os dias da morte. Quando uma pessoa volta a vida, bern
ou mal, recome<;a a raciocinar, escolhe as suas fidelidades, e, quanto
aqueles que deixa, parece ficar fria, parece esquecer. Sempre es
quecemos a morte quando vivemos. Daix esquece os detidos dos
campos russos. Rousset esquece os deportados gregos que morrem
neste momento nas ilhas, abastecidos quando apraz ao mar e ao
governo. Que nao invoquem, para justificar poHticas de memoria
curta, a sua fidelidade de antigos deportados. So seriam fieis a si
proprios procurando uma politica que nao os obrigue a escolher
os seus deportados.

Janeiro de 1950

IV. Os papeis de Yalta

o marxismo nao minimiza a a<;ao dos homens. A infra
estrutura da historia, a produ<;ao sao tambem uma rede de a<;oes
humanas, e 0 marxismo ensina que os homens fazem a sua histoM

ria. Acrescenta somente que nao fazem uma historia qualquer: ope
ram em situa<;oes que nao escolheram e que nao deixarn a sua es
colha senao urn numero limitado de solu<;oes. Para urn observador
postado no fim do mundo, as escolhas posslveis se deixariam mes
mo agrupar em duas series, uma delas dirigindo-se a revolu<;ao pro-

let"hia, a outra ao caos. A historia e feita de a<;oes e de intera<;oes
humanas, transformadas num drama anonimo pela logica das siM
tua<;oes. Sao, dizia Marx, "rela<;oes entre pessoas mediadas pelas
coisas", encarnadas em aparelhos em que amiude a inten<;ao do
agente nao e reconhedvel. Os homens fazem a sua historia, emboM
ra muitas vezes nao saibam a historia que fazem. Esta concep<;ao
da margem a todas as causalidades, em particular aquela da di~

plomacia.
Se nos reportassemos nao so aos preceltos de Marx e de En

gels mas ao proprio trabalho de Marx, veri'amos que ele nao pu
nha nenhum limite ao estudo imanente da diplomacia, nem a efi
cacia da a<;ao diplomatica. Passou longos dias no British Museum
esquadrinhando manuscritos diplomaticos relativos acolabora<;ao
anglo-russa de Pedro, 0 Grande, ate 0 fim do seculo XVIII, e
dedicou-Ihes urn estudo detalhado22 , no qual a historia economi
ca e social desempenha apenas urn papel apagado.

Como poderia ser diferente? 0 marxismo nao quis ser urn des
ses "pontos de vista", uma dessas "concep<;oes do mundo", uma
dessas "filosofias da historia" que ordenam a realidade em torno
de urn prindpio arbitrariamente escolhido - e sim a expressao da
realidade, a formula<;ao de urn movimento da historia que anima
as ideias, a literatura, a moral, a filosofia, a poHtica, ao mesmo
tempo que as rela<;oes de produ<;ao. Como limitaria ele a sua in
vestiga<;ao a urn setor do real? Como nao seria pluralista? Como
nao encontraria a mesma verdade em toda parte? Nada impede,
em prindpio, que se tenha acesso a historia por varias entradas:
todas elas conduzem ao mesmo entroncamento de estradas.

As "concep<;oes pessoais" de Roosevelt, de Churchill e de Sta
lin em Yalta nao ~ao portanto urn obstaculo para a filosofia mar
xista da historia. E certo que elas expoem a uma luz crua a impro
visa<;ao, a imprecisao, os preconceitos, os devaneios. Mesmo le
vando em conta as palavras de circunstancia, as grandes astucias,
a fingida frivolidade das conversas amesa, esses caprichos tern aIM
go de shakespeariano quando pensarnos que habitavam tao ilus
tres cerebros:

22. As RevelOfiies sohre a histlfna diplomdtica do sicu.lo XVIII, que nunca foram tra
duzidas para 0 russo e acabam de se-lo para 0 frances com 0 tItulo La Russie et ['Europe.
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"0 marechal Stalin fez observar que de nao acreditava que

o Partido Trabalhista urn dia conseguisse formar urn governo na
Inglaterra. "

- "Roosevelt declarou que seriam necessarias tres gera~6es

de educat;ao e de treinamento antes que a China se tornasse urn
fator militar serio. "

- "as ingleses pareciam acreditar que os americanos cleve·
riam restabelecer a ardem na Fran~a, e depois entregar 0 contrale
politico aos ingleses."

- "0 marechal Stalin disse que nao compreendia por que (os
comunistas e 0 Kuomintang) nao se entendiam, uma vez que ti
nham de formar uma frente unida contra 0 Japao. Achava que
Chang Kai-Chek devia assenhorear-se cia dire.yao. Lembrou, a es
se respeito, que, alguns anos antes, a frente existira. Nao compreen
dia por que nao fora mantida."

Se supomos - generosamente - que esses comentarios se
jam maquiavelicos, e precise que haja confusao pelo menos no es
pfrito do interlocutor que os leve a serio. Mas por que essa invasao
da psicologia incomodaria urn historiador marxista? As ideias con
fusas, as fantasias nao sao urn imperio no imperio da hist6ria: fa
zem parte cia dinamica social, e e ela tambem que atua atraves de
tais ideias. Nao ha fantasia, para urn marxista, que nao tenha urn
sentido, embora nao seja 0 seu sentido manifesto.

Urn marxismo filosofico, rigoroso, coerente, admite a plurali
dade das causas na historia, decifra a mesma diaIetica em todas,
integra as "concept;oes pessoais" em vez de exclui-las. Mas, ame
dida que 0 vai fazendo, transforma-se numa outra filosofia, muito
diferente do marxismo vulgar, e na qual Marx por certo nao teria
querido se reconhecer.

Mesmo que as "concept;oes", as "ideologias" tenham, tam
bern elas, a sua logica interna, que as incorpora na logica geral da
historia - que Stalin, Roosevelt e Churchill frente a frente tenham
pensado, falado e conclufdo como fizeram em Yalta, que tais amos-

tras de suas ideologias tenham sido produzidas, confrontadas e com
binadas nesse compromisso -, trata-se de urn acontecimento que,
por mais compreensivel que seja posteriormente na dinamica da his
toria geral, nao se deduz dela, e faz 0 provavel passar para 0 real.
Se os homens nao sabem a historia que fazem, nao fazem a sua
historia verdadeira. Se tudo conta em historia, 0 desenvolvimento
nao e realmente necessario, ja que e trazido tanto pelas contingen
cias de urn "psiquismo" como pela dinamica social.

Podemos apenas dizer, como fazia Max Weber, que, se uma
circunstancia complementar viesse a faltar, 0 mesmo desfecho te
ria sido trazido por outras vias que a logica da situat;ao teria aber
to, que esse desfecho tinha uma alta probabilidade. Com efeito,
ha casos na historia em que 0 acontecimento "iminente" parece
criar as condit;oes de seu proprio desencadearnento. Mas como afir
mar que seja sempre assim e que a historia inteira seja urn proces
so desse genero, que regula a si mesmo de acordo com uma norma
e retifica a sua mira como urn canhao com radar?

Se tudo conta em hist6ria, ja nao se pode dizer, como dizem
os marxistas, que em ultima analise a l6gica hist6rica sempre encon
tra as suas vias, que apenas ela tern urn papel decisivo e e a verdade
da historia. Os bolcheviques praticamente admitiram que as oca
sioes nao se encontram. Trotski escreve: "Ainda recentemente ou
vimos exprimir-se a opiniao de que, se nao tivessemos tornado 0

poder em outubro, nos 0 teriamos conseguido dois ou tres meses
mais tarde. Erro grosseiro! Se nao tivessemos tornado 0 poder em
outubro, nunca nos terfamos apossado dele. "23 Certo. Mas entao
nao se deve dizer que a revolut;ao e "inelutavel". £. preciso esco
lher entre a revolut;ao como at;aO e como verdade. 0 verdadeiro
drama marxista esta af, mais do que entre as "superestruturas"
e as "infra-estruturas", ou entre as homens e as coisas.

Em seu perfodo classico, 0 bolchevismo tentava supera-lo, e
salvar a at;aO do pragmatismo e do acaso, atendo-se aregra de Le
nin de que a linha justa deve poder ser explicada aos proletarios
de todos os pafses e compreendida par eles.

£. preciso ver, em Minha vida, a cuidado com que Trotski e
Lenin, na vespera de Brest-Litovsk, pesam os inconvenientes que

23. TROTSKI, Linine, pp. 77-78.
I

J



312 SIGNOS COMENTARIOS 313 ..
poderia haver, para a Revolu<;ao, em assinar a paz com 0 imperia
lismo alemao, se os proletarios do Ocidente nao compreendessem
- 0 riger com que Trotski, tendo proclamado 0 principia cia paz
democdtica, sem anexa<;6es, e 0 direito dos povos a dispor de si mes
mos, recusa-se a disfar<;ar as anexa<;6es que os alemaes Ihe imp6em.

A opiniao dos proletarios peIo muncio afora pareceu urn moti
vo bastante grave a Lenin para que ele aceitasse aderir a soluc;ao
de Trotski, que era de 56 assinar sob a coac;ao de uma ofensiva ale
rna, e que, finalmente, custou varias provincias ao novo Estado 50

vietico. Durante as negociac;5es, como os franceses e os ingleses pro
pusessem ajuda militar ao governo sovietico contra a Alemanha,
Lenin fez 0 Comite Central aceitar a oferta com a frase: "Aceitar
a ajuda dos salteadores do imperialismo frances contra os saltea
dores alemaes. "24 Lutava-se portanto contra 0 equfvoco.

Stalin nao toma tantas precauc;6es. "0 marechal Stalin disse
que estava pronto, de acordo com os Estados Unidos e a Gra
Bretanha, a pron~ger os direitos das pequenas potencias, mas nun
ca consentiria em submeter urn ate que Fosse de qualquer uma das
grandes potencias ao juizo das pequenas potencias." 0 estilo mu
dou, e Stalin nao parece ter muita dificuldade em assumir 0 tom
de seus interlocutores. Essa desenvoltura e que e nova. A dificul
d~de.existiaantes de Stalin, era mesmo bern mais sensivel, porque
a ldela revoluciomiria vivia. Ela e a cruz da politica revolucionaria.

Abril de 1955

V. 0 futuro da RevolUl;iio

Todos sentem que esta se passando algo na historia do comu
nismo. Nao se tratara, numa grande escala, senao de urn desses
periodos de distensao que sempre se alternaram com os perfodos
de politica dura? Talvez tambem estejamos no momento em que
revoluc;ao e contra-revoluc;ao vao deixar de constituir alternativa
como constituem desde 1917, em que a politica nao mais se redu~

24. TROTSKY, Ma vie, ed. Rosmer, p. 398.

J

zira, como ocorre ha dez anos, a escolher entre a URSS e 0 resto.
A coexistencia como simples fato nunca foi excluida pelo marxis
mo. Mas, quando ela se torna urn principia, nao pode deixar in
tactos os dois regimes; faz-se necessaria que a contradic;ao deles cesse
de ser urn antagonismo, que cada qual admita a existencia do ou
tro e, nessa medida, uma especie de pluralismo. Que se seja plura
lista do lado burgues, isso nao e preciso dizer. Simone de Beauvoir
escreve energicamente: "A verdade euna, a erro e multiplo, por
tanto compreende-se que a burguesia seja pluralista. "25 Se a co
munismo se tornar pluralista, eporque ja nao se concebera como
a verdade una, total, final. Estaremos nesse ponto?

Que significa exatamente, na historia da Uniao Sovietica, 0

acesso ao poder de Malenkov, e depois de Bulganin e de Jukov?
Malenkov dizia - urn tanto cedo demais, porem os seus sucesso
res retomaram a tese - que a bomba atomica ameac;ava tanto a
civilizac;ao socialista como a outra. Estara a revoluc;ao de agora em
diante subordinada a essa previa condic;ao de existencia de nao cor
rer 0 risco da guerra atomica? As tecnicas atomicas, introduzindo
no curso das coisas urn fator macic;o de destruic;ao - e amanha
talvez de produc;ao - incomensuravel com aqueles levados em conta
pela amilise marxista, desclassificam os antagonismos que Marx
descrevia e levam pela primeira vez a urn pacifismo de principio?
Nada sabemos ao certo. Mas essas quest6es nao sao tao decisivas.
Qualquer que tenha sido 0 peso do desaparecimento de Stalin, da
chegada ao poder de uma outra gerac;ao, de outras forc;as sociais,
e, afinal, do desenvolvimento na URSS e em outros paises das tec
nicas atomicas, os homens novas deste tempo novo poderiam con
tinuar a dizer, como disseram por alguns meses, que 0 socialismo
e invulneravel aguerra atomica. Se ja nao 0 dizem e se estao deci
didos a coexistir com 0 perigo, e mister que tenham aprendido de
alguma maneira a confrontar a revoluc;ao com adversarios exterio
res. Nao e somente em alguns fatos sensacionais, enos contatos
do regime com 0 exterior e em sua evoluc;ao que devemos procurar
a origem da nova politica sovietica.

Ora, a esse respeito nao estamos totalmente desprovidos de
informac;6es. Circunstancias universitarias fizeram-me conhecer urn

25. La pensie de droite aujourd'hui, I, Les Temps Modernes, maio de 1955.

I __-----t-----
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notavel trabalho, ainda inedito, de Benna Sarel, sabre a historia
cia Alemanha Oriental desde 194526 • Pela fissura de Berlim-Leste,
entJ;amos na vida interior do sistema. Eclaro que as acontecimen
tos da Alemanha Oriental nao explicam a nova politica: seguiram
na e, por ora, antes a refrearam do que a desencadearam. Mas sao
urn documento privilegiado do encontro entre 0 regime sovietico
e urn pais de antiga cultura poHtica e operaria. Esclarecem 0 pro
blema das re1al,;6es com 0 exterior que a nova poHtica quer enfren
tar, e assim apresentam talvez 0 significado dessa politica na histe
ria da revolu~ao russa.

I

Antes de passar aos fates, perguntemo-nos em que se pode re
conhecer 0 ponto onde se encontra uma revolu~aomarxista. 0 es
sencial da polftica revolucioml.ria esta na re1a~ao entre 0 proleta
riado e 0 partido. 0 proletariado e a nega~ao e a critica viva do
capitalismo. Mas a opera~ao historica de revolu~ao nao pode ser
a expressao simples, direta, imediata, dos pensamentos ou das von
tades do proletariado. Ele nao se torna urn fator historico capaz
de revolucionar a sociedade existente e de animar uma nova a nao
ser que 0 partido retifique, esclare~a, desenvolva em luta poHtica
a sua luta "espontanea", transporte-a para 0 nfve! do todo social
com 0 qual se deve medir. 0 proletariado, que nao tern bens, nao
tern interesses, quase nenhum tra~o positivo, esta por isso mesmo
preparado para urn pape! universal: e como que natural que ele
nao seja uma seita, uma fac~ao, e que recomece pela base a cria
~ao da sociedade. Ele e em si revolu~ao. Mas de inicio nao sabe
e nao conhece os meios, nem os caminhos, nem os episodios, nem
as institui~oes atraves das quais se expressara 0 que Marx chama
va de "0 segredo da sua existencia". E 0 partido que transforma
sua revolta em a~ao posit iva e a longo prazo. Em termos filos6fi
cos: 0 partido supera a revolta do proletariado, realiza-a destruin-

26. Classe ouvribe et nouveaux rapports de production dans les entreprises proprieli du
peuple de fa Ripubtique dimocratique allerrumtk (d'apres des sources officielles). 0 autor autoriza
me amavelmente a basear-me nas amiliscs enos faws que ele reuniu - reservando
se. claro, a interpretat;ao de conjunto que pretende dar·Jhe.

do-a como revolta imediata, e a negac;ao dessa nega~ao, ou ainda:
e a sua media~ao, faz com que a classe que nega se torne uma' clas
se que funda, e, finalmente, uma sociedade sem classes. Essa lin
guagem filos6fica esta longe de ser superflua: e como que a formu
la algebrica da revolu~ao, proporciona-lhe com rigor 0 contorno
abstrato, e traduz-se na pd.tica da maneira mais precisa. Haved.
revoluc;ao se 0 partido educar 0 proletariado enquanto a proleta
riado animar 0 partido. Urn aparelho autoritario em que 0 prole
tariado nao vivesse, urn partido dccil a cada movimento do prole
tariado estao igualmente exclufdos.

A ac;ao revolucionaria repousa nestes dois prindpios: 0 partido
tern sempre razo.o em Ultima instancia, e em ultima analise nunca se tern
razo.o contra 0 proletariado. Para observar esses dois princfpios ao mesmo
tempo, e preciso que ela seja uma relac;ao de troca entre 0 partido e
o proletariado, eprecise urn partido que aceite a crftica dos proleta
rios enquanto esta nao se constituir em segundo poder, camarilha
ou facc;oes - e urn proletariado que critique 0 partido, mas lealmen
te, fraternalmente, como a sua propria expressao polftica, nao como
a urn outro e a urn rival; numa palavra, impoe-se uma critica que
seja crftica de si mesma au autocritica. Pode-se compreender 0 esta
do de uma revoluC;ao, em que ponto de sua historia esta, para onde
vai, examinando 0 que ..esta ocorrendo com a mediClfao cuja formula
acahamos de lembrar. E aqui que os fatos reunidos por B. Sarel sao
preciosos. Deixam fora de duvida que a sociedade da Alemanha
Oriental esta lange de ser homogenea e as relac;oes de produc;ao har
moniosas. Mesmo nas empresas "propriedade do povo", diferentes
posic;oes na produc;ao hastam para criar uma divisao interna, ten
soes, alianc;as e reviravoltas de alianc;as. Ha ai toda uma hist6ria ofi
ciosa do regime com relac;ao aqual 0 partido parece antes uma ins
tancia de contrale exterior. Essas constatac;oes sao novas apenas para
quem faz uma ideia inteiramente teorica da revoluc;ao e da democra
cia popular. Mas, por falta de informac;oes suficientes, estamos qua
se todos nessa situac;ao, e 0 primeiro merito de urn trabalho como
ode B. Sare! ecolocar as questoes como elas se apresentam no local.

1. Os d~'retoTes

Ha em primeiro lugar uma relativa autonomia dos diretores
de empresa. Ao mesmo tempo que se afirmava 0 prindpio da co-
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gestao operaria, era especificado que a nova administrat;ao "na me
dida em que representa 0 pava... tern a tarefa de estabelecer pIa
n05"27. A iniciativa openiria 56 podia consistir em encontrar os
melhores meios de secundar os projetos cia diret;ao. "Ternos enfim
de nos habituar, escreve com impaciencia a Neues Deutschland de
11-3-1950, a ideia de que a responsabilidade das normas de pro
duc;ao compete adirec;ao ... A tarefa dos sindicatos eannar os ope
nirios de uma nova consciencia, de uma boa qualificac;ao profis
sional." Ora, apenas uma pequena proporc;ao dos novos diretores
ede antigos opera.rics. Segundo os numeros apresentados por Ul
bricht em 1947 28, contam-se entre eles, para 0 conjunto cia zona,
21,7% de operirios, 30,7% de empregados, 17,8% de engenhei
ros, 23,6% de comerciantes e 6,2% de antigos diretores. A partir
de 1951-1952 a acessa dos openirios adirec;ao das empresas foi ainda
mais lento.

o diretor e inscrito no partido. Acontece eotretanto que "a
direc;ao falseia as balanc;os, esconde seus lueras, exige mais materias
primas do que necessita... Tern 0 seu proprio plano de investimen
to"29 - tanto e que urn decreta de julho de 1949 instituira nas
empresas de propriedade do povo urn chefe-contaclor que contro
lara a direc;:ao cia empresa, e que depois de junho de 1953 ser~ in
serida nos estatutos do partido a preponderancia do camite de em
presa do partido sabre a direc;ao.

A relativa autonomia dos diretores por vezes intervem em be
neficia dos openirios contra 0 partido. Na conferencia das fabricas
nacionalizadas de Brandemburgo realizada em 12-8-1949, os dire
tores opoem-se aelevat;ao das normas proposta pelos ativistas. Ou
tras vezes, a linha divisoria estabelece-se entre os openirios e a
dire<;ao.

"No gropo de empresa encontram-se sempre 'senhores' da di
re<;ao da empresa, da diret;ao distrital ou de algum outro lugar dis
cutindo entre si; aqueles que nao estao habituados a tomar a pala
vra nao podem participar da discussao... As vezes companheiros

27. Neuaujbau dLr dmtschen Wirtschajt, Berlim, 194-6, p. to.
28. Protocolos do 2? Parttitagts, Berlim, 1947, p. 321.
29. Benno Sarel, trabalho citado, pp. 66 e 67, reporta-se a Volksbttritb, janei

ro de 1949, julho de 1950, Tatglischt Rundschau, 31-3-1949, 25-2-1950, etc.

dirigentes sao considerados pelos pr6prios companh ', , d . elros como uma
especle e autondade superior COm quem nao se pode c 'fi onVlver com
con lant;a e abertamente. Pensam no proverbio' Na-o va" d
t ". . sacasae
eu pnncipe sem ser chamado. "30

A distancia social e ressaltada pela diferenra do sal' 'd h . .... ano, que
po e c egar, para urn dlretor importante a quinze ml'l rna
mes. 1 rcos por

2. Os tecnicos

t' d 0 antagonismo entr: os ?perarios e os tecnicos agrava-se a par
Ir os anos 1951-19?2, ISto e, a partir do comet;o da planificat;ao.

Junta~se ao antagon~smoentre os openirios e a dire<;ao da emp _
sa, 'pOlS os velhos ticnzcos, de infcio reticentes aderiram aI re
reg I I 'fi - ,emger aolme pe a p am lca~ao, Em 25 de abril de 1951 0 Co 't' Ctal' , ml e en-
r prescrevla 0 estabelecimento de contratos l'nd' 'd '. til' '". IVlualsparaa

zn e zgentsza tecmca e declarava guerra ao igualitarism031 E d-
z~rbro.de 1951, 0 secretariado confederativo solicitava ~arama i:
te zgentsza restaurantes e clubes cOffetos32 FOI' por v It d. . 0 a esse mo-
mento que 0 termo zntelligenzler estendeu-se a todos os d' ,
d f'b' Al ' ' mgentese a nca. guns operanos dizem' "C 'h- d . amm amos para a forma-
t;ao e uma classe de intelligenzier e de ativistas "33 U ' '
d f'b' d ., m operano
Neo~aalad nca. e Stralsund fala de uma ditadura da intelligentsia34.

I
. t .e 1951, quatro membros do partido, openirios nos esta-

elros navalS de Warne .. d b
I' I d mun e, sa otam a festa reservada aos intel-
~gen: 73~ e;presa c?r.tando 0 cabo eletrico que alimentava a sala
d? . ~lQe. m operano de uma assembU~ia sindical de empresa
a l~. . ue~em que estabelet;amos rel~oes de camaradagem Com
E zntellzgentsza. ,P:,r que entao nos separar na hora das refeit;oes?,,36

sses comentanos e esses pequenos fatos nao sao apresentados co-

30.Newes Deutschland, 13-8-194-9.
31. Dokumentt des SED., t. III, p. 479.
32. Neues Deutschland, 22-12-1951.
33. Ibid., 4-6-1952.
34. Ibid" 31-7-1952,
35, Ibid., 4-5-1952,
36. IbId.
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rno a verdade sohre a Alemanha Oriental. Mas 0 fata de aparecerem
na imprensa oficial basta para mostrar que DaD sao impensaveis.

3. A elite operaria

Ja em 1949 urn ativista ganha nas minas ou na rnetalurgia mil
marcos por mes, seis vezes mais do que companheiros menos pa
gos. A consideravel participac;:ao das mulheres e dos jovens opera
rios no rnovimento ativista37 e a oposic;:ao acirrada38 que fazem os
trabalhadores adultos - nas estradas de ferro, por exemplo - ao
emprego de mulheres parecem demonstrar claramente que 0 ati
vismo inicialmente s6 obtem exito nos elementos menos maduros
da c1asse operaria. A revista do partido, Neuer Weg, de dezembro
de 1950, descreve uma fiac;:ao da Turfngia onde ha apenas vinte
e duas mulheres para cento e oitenta membros do partido, mas on
de, em compensac;:ao, as operarias constituem a maioria dos
ativistas39.

Mesmo nao levando em conta as vantagens concedidas aos
stakhanovistas*, a diferenciac;ao dos salarios acentuou-se desde 0

inicio da planificaC;ao4o• IIEm 1950, os salarios-hora dos operarios
escalonam-se desde 0 maximo de 1,95 marco nas minas de hulha
ate a minimo de 0,95 marco na industria de brinquedos.' '41

No mesmo ramo, as diferenc;as entre as categorias I e VIII
situam-se em cerca de 100%.

Essa escala de salarios, fixada por via administrativa, signifi
ca que a planificac;:ao atrai para si uma elite operaria e recruta, por
assim dizer, 0 Stu proletariado. Etambem 0 sentido do movimento
de competic;:ao que se desenvolve no mesmo momento. Alexander
Stark escreve, em agosto de 1949: "As competic;:oes foram ordena
das de cima... Pouco se discutiu nas empresas sobre 0 significado

37. InJormation.srnat.cial fiT Gm;trkscluJ.ftsjunlctioniire, agosto de 1949, Berlim FOGB.
38. Ntues Deutschland, 20-1-1950.
39. B. Sarel, trabalho citado, p. 80.
40. 0 leque de salarios se fechara depois de 1953.
41. B. Sarel, p. 109. A desigualdade entre os diferentes ramos da industria

e urn meio de orientar a rnao-de-obra para os setores essenciais.

~a competi~ao. En~re o~ n~ssos responsaveis, foram muitos as que
tlveram merlo de dlSCutlr com as oped.rics. Era muito mais coma
do para. ele~, p~ra ~ diref:;ao sindical cia empresa, conduir com uma
~utra dlref;ao smdlcal uma pretensa competif;ao, ao inves de mobi
hzar seus colegas e desenvolver assim urn verdadeiro movimento
de competic;ao. "42

. Em ~arc;o de 1950, H. Warnke diz: " ... Devemos veneer a
mc?~testavel estagnac;ao do movimento de competic;ao ... As com
petlC;oes entr~ empre~as 56 podem ser uma conclusao, quando, na
base, nas oficmas, eXlste urn movimento de massa realmente serio
para a competic;:ao no proprio seio da empresa (Gritos: muito
Justo!). "43

. Na conferencia sindical de 1950, 0 reitor da escola central sin
d~cal, Duncker, homem de setenta e oito anos, "fez uma interven
c;:ao lembra~d.o a seri:da~e, ~ ~iqueza ideologica do antigo movi
mento operano ale~ao: ... E Importante para nos, disse ele, que
~e trate ~nt~s,de malS nada de uma competic;:ao nova, distinta da
co?cOrrencIa de urn tempo ultrapassado - que, infelizmente, nao
e~ta ultr~passado... Parece que a partir de urn espirito de competi
c;:ao de VIsta curta, de Uz;t espirito de competic;:ao individualista, pode
desenvolver-se urn egolsmo que, depois, como egoismo de empre
sa, leva a esconder como segredo de empresa... os metodos de pro-
d - '''44 E' -uc;:ao. sta mtervenc;:ao nao foi seguida por nenhuma
resposta.

E~ P~op?sito do~ e.sta~elecimento das normas que fica eviden
te a resIste.ncIa operan~ a planificac;:ao vinda de cima, e 0 papel
de proletanado sob medIda desempenhado pelos ativistas. Ao mes
rno tempo que se desenvolve urn movimento para 0 auto-estabelecimento
das normas e que os ativistas decidem elevar por si mesmos as suas
normas todas as vezes que isto for possivel (0, que Ihes valera mui
tas vezes. os qualificativos de]uradores de normas

J
estraga-saldn'os e pe

legos), cnou-se urn centro das normas tecnicamente fundadas, destinado
a fo~mar cronometradores. 0 auto-estabelecimento das normas
ocaslOnava abusos, pois os operarios as fixavam muito baixas, e

42. Btrlintr Beschlilsse, p. 21.
43. Berliner Beschlilsse, p. 8.
44. Ibid., p. 75.

----------------------
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atribufam~se assim premios por aumento de produc;ao quando esta
era mediocre, procedimento conhecido peIo nome de Normenschau
kelei. Ora, as cronometrarlores haviam operado na Alemanha sob
Hitler; freqiientemente eram as mesmos homens que reapareciam
na oficina, e a racionaliza~ao era conduzida segundo as mesmos
prindpios, no entanto abandonados pelo proprio taylorismo: "A
medida dos 'tempos elementares' de cada urn dos gestos de urn ci
elo de movimentos, que torna 0 trabalha estereotipado e destr6i
a rela~ao viva e individual que se cleve estabelecer entre 0 homem
e a maquina."45 E verdade que, ate 1951, a determinac;iio "tec
nica", "objetiva" au "cientffica" das normas eapresentada ape
nas como urn argumento, da mesma maneira que 0 exemplo dos
ativistas. as opera-rios eram convidados a aprovar as normas em
reuniao sindical. Mas a reuniao "era presidida pe10 representante
de urn comite superior... as opera.rios que nao tinham 0 habito
de falar em publico manifestavam-se somente do lugar em que es
tavam... Na hora do voto, 0 presidente pedia primeiro os votos con
trarios por maos levantadas"46. 0 estabelecimento das nonnas se
tornava questao ideolOgica4:7 ou polftica. Em 1951, a e1evac;ao auto
ritana por cronometragem sucede 0 auto-estabe1ecimento. Em 1952,
voltar-se-a a e1evac;ao voluntaria. Sabe-se que a revolta de junho
de 1953 ocorreu quando 0 poder quis aplicar de maneira autorita
ria novas nonnas aos operarios da construc;ao civil da Stalinallee.
Quer se recorra ao argumento "subjetivo" da lealdade poHtica, quer
a coac;ao "objetiva" da cronometragem, ambas as soluc;5es nao se
guiam pelas exigencias do trabalho operario, enos dois casos fica
manifesto que 0 proletariado se esquiva.

4. 0 proletariado e suas organizfJfoes

Dada essa separaC;ao social, essas tensoes, podemos presumir
que 0 proletariado nao seja 0 animador do apare1ho polftico e sin
dical, que seja antes 0 palco de uma luta social. B. Sarel mostra, com

45. B. Sarel, pp. 121-122.
46. B. Sarel, p. 124.
47. Netus Deutschland, 8-6-1949.

e.feito, co~o os lfderes sindicais da base (as vezes mesmo os do par
tIdo) refrelam a campanha para a elevac;ao das normas. Ha "al
guns grupos de empresa do partido que negociam normas tao bai
xas quanto possi've1"4:8. Urn lfder sindical dec1ara·: "Sou contra 0

stakhanovismo. Nos operarios sabemos que tambem 0 capitalismo
nos dava a oportunidade de elevar a produtividade do trabalho
mas em seguida nos encostava na parede com a elevac;ao das nor~
mas. "4:9

A.o trans~ormar. as equipes de trabalho em brigadas, 0 poder
tenta Itgar ma~s es~reltamente a c1asse operaria a produc;ao e ao pla
no. Ma: 0 bngadlsta, por sua vez (norneado pela direc;ao com a
aprovac;ao de seus companheiros), transmite da mesma forma tan
to a pressao opera.ria junto a direc;ao quanto a "pressao de cima"
j'~mto aos operarios. Em 1951, as convenfoes coletivas de empresa, des
tmadas a aumentar a produtividade, sao submetidas a discussao
das brigadas e dos sindicatos. As discussoes sao interminaveis: "Em
1~ de outubro", escreve B. SareI, "0 jornal central do partido pu
blIca, em duas paginas, urn artigo de autocrfticasobre a questao
d~s convenc;oes de empresa. 0 artigo aponta os responsaveis ime
dlatos pela tensao que reina nas fabricas: os dirigentes sindicais.
Depois de terem imposto de maneira ditatorial as convenc;oes cons
tata 0 autor do artigo, ...e~ses dirigentes agora tern medo de s~ apre
senta~p~rante os operanos. Quando aparecem, 'rastejam como or
faos tImIdos, prestando atenc;ao para nao quebrar nada'.' '50

, ~era que os sindicatos sao 0 bode expiatorio J e que a crise aca
bara a custa deles? Nao. Num segundo episodio sao os sindicatos
q~e criticam 0 partido. "0 Conselho Confederativo Sindical pu
blIca por sua vez (em 26-10-1951) urn comunicado em que assume
sua c?~a de r~sp?nsabilid~~e, mas contra-ataca provando que, nu
rna sene de fabncas, os dIngentes do partido se comportaram tam
~em de maneira autoritaria ou divisionista apoiando a resistencia
as convenc;oes, ate mesmo dirigindo-a. "51 "Em Leuna em Zeitz
em Karl Marx Babelsberg e noutros lugares ... houve m'embros d~

48. Neuer Weg, julho-setembro de 1949.
49. Taeglische Rundschau, 3-6-1949.
50. Neues Deutschland, 14 de outubro de 1951.
51. B. Sarel, p. 158.
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partido que, no decorrer cia discussao, coletaram assinaturas con
tra a convenc;.ao e a favor da retirada cia direc;.ao sindical de empre
sa. Na Mannesman, em Leipzig, 0 secretario do partido ergue-se
contra a convenc;ao coletiva do ramo. E infelizmente DaD se trata
de casos isolados ... Muitos dos membros dos comites sindicais de
empresa eleitos no ana anterior ja DaD estavam nas func;6es (no mo
menta cia conc1usao cia convenc;.ao). Haviam sido demitidos das suas
func;6es pela direc;ao do grupo de empresa do partido ... e substi
tUldos por Qutros companheiros sem a realizac;ao de nenhuma elei
<;3.0.•• Esses membros nao-eleitos das direc;5es sindicais de empre
sa se mostraram totalmente incapazes de convencer os opera.rias...
Tern merlo de se apresentar diante do pessoal, que Ihes poderia per
guntar de onde vieram. Foram particularmente essas dire~oes sin
dicais de empresa que se empenharam em impor, mediante meios
burocniticos, as conven~oes... "52

A polemica tennina com urn cornunicado do 6rgao poHtico re
preendendo os sindicatos sem anunciar expurgo. Vma parte dos
sindicalistas dos escaloes superiores e apenas enviada, igualmente
como sindicalistas, para junto dos comites de oficina. Essas acusa
c;oes cruzadas, que atingem todo 0 mundo, inocentam urn pouco
cada urn. Entretanto nao se deve supor que elas resultem de urn
plano deliberado, e nao convem acreditar que haja aqui apenas uma
par6dia de polemica, Nao. Numa sociedade ao mesmo tempo au
toritaria e popular, as tensoes nao sao facdcias, mas, tambem es
pontaneamente, assumem a linguagem "responsavel" da autocrf
tica ou da correC;ao fraterna, As instancias opostas sao solidarias
na culpa e na inocencia, ja que ambas tinham de fazer passar para
as massas 0 movimento vindo de cima, e nao 0 conseguiram.

II

Estes poucos fatos possibilitam entrever a natureza do regime
e 0 estado atual da revolu~ao'. Das contradi~oes, das tensoes que
se constatam numa sociedade como a da Alemanha Oriental, a po-

52. Neues Deutschklnd, 26-10-1951.

lemica anticomunista - e tambem alguns marxistas - conclui que
o sistema e uma nova explora~ao do proletariado. Em nossa opi
niao - e B. Sarel pareee concordar conoseo -, nem em suas in
ten~oes e "subjetivamente", nem em seus resultados previsiveis
e "objetivamente", 0 sistema pode ser definido como retiradas do
trabalho de todos em proveito de alguns. As retiradas existem, po
rem, se obtiverem urn desenvolvimento da produC;ao, esta produ
C;ao aumentada sera distribuida, se nao de maneira igualitaria, pe
10 menos em beneficio do proletariado, porquanto nao ha possibi
lidade de acumula~aode uma potencia social privada. Com a su
pressao da propriedade dos instrumentos de produ~ao, conserva
se 0 pr.incfpio pOP1!lar do regime: esempre para 0 proletariado que
o partIdo apela. E excepcional que use de coa~ao pura. Mesmo
quando ele intervem arbitrariamente contra as instancias sindicais
e, por fi.m, para voltar a elei~ao. Tudo 0 que faz para enganar ~
proletanado redunda em meios para 0 proletariado fazer pressao
sobre ele. Todas as inforrna~oes que B. Sarel reuniu sao tiradas
cia imprensa e das publica~oes oficiais. Como diz ele profundamen
te, 0 regime comporta urn liheralismo "suigeneris"53. No mesmo mo
mento em que 0 movimento ativista, 0 movimento de cornpeti~ao,

o trabalho por empreitada separam das massas esse proletariado
asua imagem que 0 regime suscita, este ocupa-se dos sem-partido.
Em 1949, a porcentagem dos operarios admitidos em colonias de
ferias fora apenas de 29%. Ede 51 % em 1951. Cern mil pessoas
em 1948, trezentas e setenta e cinco mil em 1951, quinhentas mil
em 1952 desfrutam as colonias de ferias54-. Combate-se expressa
mente a tendincia a por soh tutela a massa dos sem-partido55 . Logo, e
porque essa tendencia existe. Mas e tambem porque nao pode existir
oficialmente.

o sistema esta dilacerado entre esses dois princfpios (0 parti
do sempre tern razao e: nao se pode ter razao contra 0 proletaria
do) porque a troca entre 0 partido e 0 proletariado, a media~ao

revolucionaria, nao funcionaram. E a forma social que aparece
quando a revolu~ao nao "pegan

. 0 partido afirma-se tanto mais

53. B. Sarel, p. 71.
54. Ibid., p. 155.
55. Neues Deutschland, 25-3-1950.
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imperiosamente identico ao proletariado quanta mais 0 proletaria
do se recusa a reconhece-Io. Quase poderfamos dizer que seu po
der e seus priviiegios sao a forma assumida pela revoluc;ao proleta
ria quando econtestada pelo proletariado, nao sendo portanto, mes
rno entao, de direito divino. 0 regime nao tern essencia unica, esta
por inteiTo no vaivem entre os seus dais prindpios. Ora pretende
se impor uma disciplina por todos os meios, ora retorna-se acon
sulta e adiscussao. 0 regime racharia se Fosse ate 0 tim de uma
das duas tendencias. 0 ziguezague ou 0 movimento em espiral sao
a sua lei. Nao hoi Qutro meio de perdurar. Nao basta dizer que sua
paHtica econtraditoria: na verdade, nero sequer ha contradic;ao en
tre as rases de distensao e as fases de tensao. Quando as bocas se
abrem, quando se passa para a autocntica, essa "liberalizac;ao"
consolida novamente a unidade do proletariado e do partido, rein
tegra 0 proletariado, enquadra-o, prepara-o para urn novo peno
do de poHtica "dura". Inversamente, 0 expurgo e raramente re~

pressao pura: afasta os representantes de certas resistencias, mas
leva em conta as resistencias que representam, retoma-se mesmo
com freqiiencia a poHtica deles. Equfvoco essencial, em que a li~

berdade eproveitosa para a autoridade, em que a repressao auten
tifica as resistencias que reprime, em que a crftica eadesao, a con
denac;ao justificac;ao, em que tudo se exprime, mas toda expressao
e indireta, invertida, tacita, em que a verdade assume urn ar de
falsidade, porque sempre sentimos atras dela a outra verdade iminente,
em que as proprias mentiras evocam a que 0 regime deveria ser,
gostaria de ser...

A Neues Deutschland escreve em 1950 e 1951: "0 que 0 partido
diz everdade", depois: "0 partido tern sempre razao", e enfim:
"Apenas 0 que a partido diz e verdade."56 Em 21 de junho de
1953, urn dia depois da revolta, 0 Comite Central do partido adota
uma resoluc;ao que diz: "Quando massas de operarios nao com
preendem a partido, nao sao elas as culpadas, e sim 0 partido. "57
E Grotewohl declara no dia seguinte diante dos operarios da fabri
ca Karl Liebknecht: "0 partido nunca usufrui 0 amor, a afeiC;ao
total das grandes massas de trabalhadores. Nos mesmos eque so-

56. Neues Deutschland, 17-3-1950, B. Sare!, pp. 143-144.
57. lid., 23-6-1953 .

mas culpadas disso... 0 particlo tern a clever de por radicalmente
fim a esses erros, a essas tentativas de dominar as massas ... e de
considera-Ias subordinadas."58 a opera.rio Bremse, da Siemens
Plania, declara a Rudolf Herrnstadt, membro do Comite Central
e redator-chefe da NeuJJs Deutschland: "Estou,orgulhoso pdo dia 17
de Junho. Em~17 de junho os operarios mostraram que sao uma
forc;a, que tern uma vontade. "59 Mas nao etudo: em 24 de julho,
Herrnstadt e exc1ufdo do Comite Central, e Grotewohl pede que
se ponha fim ao "espfrito de penitencia" no partido. Como diz Huis
Clos, ~'continua-se" ... Que se pode censurarao partido? Que se
podena querer que fizesse? Todas as tendencias estao representa
das nele, as dificuldades exprimem-se nele. " ... Entre partido e
cl~sse, diz Ulbricht, quase nao exis.te diferenc;a, quase nao ha fron
telra. Todos os argumentos que clrculam entre os operarios e os
trabalhadores podem ser ouvidos nas reunioes dos membros ou dos
responsaveis pe10 partido... Ele sente as mesmas hesitac;oes que a
classe operaria OU os trabalhadores.' '60 0 partido discute hones
tamente e decide-se pelo melhor. Que esperam os trabalhadores
para se reconhecerem nele? Esp~ram sinais: que 0 aumento da pro

.duc;ao nao seja obtido pelo taylorismo, pela concorrencia, por urn
excesso de fadiga, que a propriedade do povo se manifeste nos modos
de trabalho. Em todo caso emais facil para 0 partido julgar-se 0

proletariado do que para 0 proletariado hipostasiar-se no partido.
Por c~rto, 0 regime eirrefutavel: pode-se sempre dizer que os an
tagomsmos e a secessao dos operarios adultos sao provis6rios, que
uma nova geraC;ao (formada por e1e) se reconhecera no sistema.
Pode-se ~izer isso sobretudo se se vive no futuro, como os dirigen
tes. Se nao se conta senao com 0 pr6prio presente, como os outros,
pode-se sempre responder que urn proletariado a imagem do regi
me sera uma minoria, ja que por definiC;ao as vantagens que the sao
conferidas 0 distinguem, e que 0 trabalho das mulheres e dosjovens
e urn expediente classico das sociedades de exploraC;ao. 0 regime
so e irrefutavel porque e tambem indemonstravel. A mediaC;ao do

58. Radio de Berlim-Leste, 23-6-1953. A imprensa, indica B. Sare!, publi
cou apenas resi.lmos do discursos de Grotewohl (p. 182).

59. Neues Deutschland, 26-6-1953.
60. Ibid., 22-8-1948.
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proletariado e do partido so se realiza no pensame.oto dos dirigen
tes, na fe dos jovens e no arrivismo cia elite. Urn dlretor de empre
sa exclama: "Colegas, a fia~ao eagora propriedade do pova... Ago
ra 0 trabalha de voces serve ao pova... Deve ser uma hanra para
voces servir apatria alema com seu trabalha!" a autor acrescen
ta: "Explodiram risas. Palavras realmente patri6ticas er~m estra
nhas amaioria dos opera.rics, sobretudo aos homens. "61 E que nao
Ihes mostram as suas necessidades e as suas vontades traduzidas
em institui~6esvislveis. :Eo que Ihes pedem que acreditem que a em
presa pertence a eles, por defini~ao nominal, uma vez que ja nao
pertence a ninguem - que nao r~stam vestigios de c~ncorn~ncia

na competic;ao, vestfgios de taylonsmo nas normas tecnzcamente fun
dadas. Em vez da media.;ao, prop6em-Ihes a transubstancia.;ao ...

Portanto nao e mais justo falar de urn regime "proletario"
do que de urn regime de "exploraC;ao". Aqueles que fazem 0 regi
me e nele projetam urn futuro podem de boa-Fe pensar em socialis
mo. Aqueles que 0 suportam sem 0 fazer, e portanto nao tern os
mesmos motivos para dar-Ihe uma adesao absoluta e abstrata, nao
veem surgir, a nao ser na ideologia, uma civilizac;ao prol~taria.

Sauvy escreveu varias vezes que nao ha apreciac;ao economlca do
comunismo e de seu rendimento, porque, onde ele "pega", conta
com a devoc;ao ilimitada, com 0 aumento do esforc;o, com 0 pro
gresso da produC;ao mesmo sem progressos tecnicos (a imprensa da
Alemanha Oriental sustentou esta tese), e por conseguinte nao se
pode atribuir os progressos da produ.;ao as rela.;6es de produ.;ao
que ele estabelece: elas provem do herofsmo. 0 sistema nao e pro
priamentejulgado, querem-no ou nao 0 querem, ele e, no que tern
de melhor, a vontade de fazer com que seja obrigat6ria uma me
dia.;ao que nao se efetuou. Nisso e certamente uma novidade. Mas
nao a revolw;ao cuja teoria 0 marxismo fazia, a produc;ao liberta
de seus antagonismos pela supressao das relac;oes capitalistas de pro
du.;ao. Nao ha duvida de que 0 sistema assegura urn desenvolvi
mento rapido dos pafses novos. 0 rendimento cai quando, como
na Alemanha, 0 sistema se depara com urn proletariado antigo, que
faz compara.;6es, 'pede provas e nao se identifica de imediato com
a empresa, porque conheceu outras. B. Sarel extrai de The Times

61. Heiden der Arbeit, Berlim, edic;oes Kultur und Fortschritt, 1951, p. 63.

Review ofIndustry uma tabela da produ.;ao industrial na Tchecoslo
vaquia, Polonia e Alemanha Oriental, estabelecida segundo dados
oficiais. Nela vemos claramente que 0 sistema emais 'conveniente
para os pafses subdesenvolvidos62 . A experiencia da URSS fora de
suas fronteiras nao the teria ensinado que e mister saber deter-se,
e levar em conta a influencia do diabo?

III

A distensao praticada hoje pela URSS nao e urn desses epis6
dios equfvocos que preparam uma retomada do poder. Uma dis
tensao que da razao a Tito dificilmente poderia trazer de novo 0

partido iugoslavo adisciplina. Eurn fato novo, e consideravel, que
Malenkov, reprovado acerca da questao da guerra atomica, nao
tenha sido eliminado. Pode-se entao ir adiante do partido rumo a
verdade sem ser urn perigo para 0 regime? Pode-se entao ser dife
rente sem ser inimigo? Alguma coisa deixou de funcionar na com
bina.;ao de repressao e de autocrftica que descrevemos. Claro que
a descompressao e progressiva, tambem ela tern suas pausas, seus
sobressaltos, seus equfvocos, mas desta vez parece irreversfvel. Alem
do mais, as distensoes taticas concerniam aos trabalhadores socia
listas ou cristaos. Ate agora nunca se tratou de distensao para com
o capitalismo. Pela primeira vez, 0 sistema revolucionario admite
que nao cobre toda a hist6ria. Epossivel que saindo de suas fron
teiras, e especialmente na Alemanha, ele tenha aprendido a levar
em conta outras coisas. Eeste, em todo 0 caso, 0 sentido assumido
pela nova polftica a luz do episodio alemao.

Quais seriam entao as perspectivas? B. Sarel indica muito so
briamente uma linha de futuro, e 0 faz amaneira marxista. 0 pro
letariado se faz presente, aprendendo e crescendo atraves de todas

62. E esta a tabela (em milhares de d61ares, prec;o de 1938):

1938 1947 1948 1949
Polonia ............. 711 739 946 1.180
Tchecoslovaquia .. 875 761 893 964
Alemanha Oriental ... 2.162 1.020 1.280 1.500
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as suas experiencias. Voltando contra 0 poder as tentativas que es
te faz para capta-Io, 0 proletariado, apesar das aparencias, aproxi
ma-se cia gestao. Atraves de decep{:oes e de frus.t~a~oes, fo~ma-se

para desempenhar realmente 0 papel de classe dlngente., seJa g~a

c;as a urn novo surta revolucionario, seja talvez ate mediante 0 JO

go cia dinamica interna do s~stema. B: SaTe1 continua a pen~~r que;
uma vez suprimida a propnedade pnvada, 0 futuro proletano esta
na ordem do dia. Encontra-se encoberto por privil6gios, por con
tradic;6es, mas esta presente na luta social que a proletariado

prossegue ...
Isso edeixar inexplicada - au eexplicar por causas muito

gerais e muito vagas, tais como "as interesses" au "as erros" da
burocracia - a existencia das contradi~esque 0 proprio autor tao
bern descreveu. Se a revoluC;ao proletaria na Russia nao pode pas
sar para a planificaC;ao e organizar uma produC;ao senao abrindo
urn espac;o para uma "camada dirigente", talvez seja tambem po:
que a planificac;ao vinda de baixo, a "ditadura prop~lsadapor ~al

xo", enfim, a sociedade proletaria em que proletanado e partido
formam urn todo e fantasia, porque nao ha mediac;ao pela ditadu
ra, ditadura mediadora, criac;ao historica autoritaria. Depois de ha
ver tao bern descrito 0 que distingue uma democracia popular de
uma revoluc;ao proletaria, como nao se perguntar por que a revo
luc;ao proletaria acaba em democracias populares? Como colocar
a revoluc;ao proletaria no futuro delas, quando ela esta no passa
do? :E mais prov3.vel que as democracias populares, e a propria
URSS, procurem harmonizar suas relac;5es de produc;ao, nao por
urn novo esforc;o revolucionario, mas justamente peIa distensao, por
satisfac;5es dadas ao consumo e por alguma modalidade nova e pru
dente de "democracia formal", por algum apelo as mistificac;5es
da ideologia...

o que podemos avaliar mais seriamente e a incidencia da dis
tensao nos pafses nao-comunistas. Por ora, a poHtica dos partidos
comunistas ocidentais, alias entorpecida, parece dominada pelas
exigencias da distensao internacional. Na Franc;a, prossegue-se a
oposic;ao verbal ao governo vigente, mas 0 partido marroquin~vai
propor urn plano de pacificac;ao aO residente frances, e a CGT J~n

ta seus esforc;os aos do governo para restabelecer a calma em Samt
Nazaire. Os partidos comunistas ocidentais nao poderao por mui
to tempo, sob pena de crise interna, sacrificar tudo a disten-

sao internacional. Decerto serao levados a definir uma poHtica pro
pria se a propria URSS nao ceder aos seus desejos, devolvendo
Ihes solenemente a independencia. 0 estudo de Vlahovitch publi
cado em Belgrado, que propoe a dissoluc;ao definitiva q.o Komin
form e a criac;ao de uma nova internacional sem lac;os de discipli
na, dificilmente pode ser atribufdo aos sovieticos. Mas os compro
mete peIo menos urn pouco, apos· a visita dos ministros sovieticos
a Belgrado.

Se isso Fosse algo mais do que urn devaneio, a nova polftica
sovietica nao seria urn capftulo da historia da revoluC;ao proletaria,
seria a decisao de limitar a "ditadura do proletariado" aarea geo
gra.fica onde ja existe, seria 0 reconhecimento de outras fonnas de
luta social para 0 resto do mundo, 0 convite para defini-las ou
inventa-Ias sem copiar 0 modelo das democracias populares. Ver
se-ia entao que a esquerda nao e uma palavra oca, como dizem
em cora pensadores revolucionarios e contra-revolucionarios. 0 que
engloba a vida dos pafses revolucionarios nao e a forc;a civilizadora
de uma dasse, e a vontade crispada de uma •'elite". Para trans
formar em uma civilizac;ao as necessidades, 0 sofrimento e a explo
rac;ao dos proletarios, e preciso contar, mais do que com uma dita
dura estabelecida em nome deles, com suas reivindicac;5es devolvi
das a sua virulencia imediata, e com 0 fato de elas exigirem novas
tecnicas de que os homens estao prestes a assenhorear-se.

Agosto de 1955

VI. Sobre a desestaliniza~ao

A palavra da moda e desestalinizac;ao.·
Marcel Servin (L'Humanite, 12-11-56)

Nao deverfamos, mesmo que isso dependesse de n6s, respon
der ao apelo dos intelectuais h6.ngaros pela guerra. Mas lhes deve
mos muito mais do que urn "sim", do que uma assinatura e a com
paixao de urn momento. Os intelectuais nao existem para formar
urn bloco, existem para, se puderem, fazer a luz. A homenagem
que devemos aos h6.ngaros e compreender e explicar alto e born
som 0 seu sacrificio, para que este nao seja em vao.

Assim, comunistas disciplinados - disciplinados ate as mais
penosas autocrfticas e as piores invectivas, penso por exemplo em
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Lukacs - confiaram em Nagy, que deveria, aceitando a proximi
dade dos anticomunistas, levar 0 caso ao tribunal "burgues" da
GNU consentir em elei.;:oes livres, denunciar 0 pacto de Varso
via. Aqueles que seguiram Nagy renegararn solenemente 0 princi
pia que estabelece que nunea se recorra ao. exte:ior .nas lutas ent~e

comunistas. Isto quer dizer que DaD ha mats sohdanedade proleta
ria e literalmente DaD h:i mais comunismo quando urn pader "co
munista" fica com todo 0 seu proletariado contra si e 0 esmaga
pelos meios militaTes. 0 recurso aGNU ea resposta justa, corre
ta, a interven.;:ao militar: tanto esta quanta aquele assinalam uma
crise do comunismo que vai ate 0 amago do sistema. Esses comu
nistas hungaros DaD arriscaram a honra poHtica e a vida por urn
mal-entendido ou numa cilada. Nao eram cabei,;as-de-vento ou aza
rados. Nao teremos 0 direito moral de sauda-los se ficarmos em
silencio diante da decisao deles, que ratificava 0 fim do pacto co-
munista, destruido pela interveni,;ao militar. .

Ora, nos protestos "de esquerda" (os unicos que consldero
aqui) publicados nestes dias poe-se tacitamente fora de questao 0

"socialismo" sovietico. Fala-se dos "erros" de Kruschev, que lan
i,;ou a destalinizai,;ao de modo muito ostensivo, da "culpa" de Ge
roe, que chamou os russos. Outros apresentam os aconteeimentos
da Hungria como uma lamentavel incidencia da "desigualdade de
desenvolvimento", que faz com que os satelites exijam bens de con
sumo que ainda nao podem produzir, enquanto 0 povo russo, que
fez a sua industria pesada e os poderia produzir, nao os rec1ama:
a repressao de Budapeste torna-se uma ninharia na hist6ria majes
tosa da economia "socialista". Subentende-se ou diz-se que uma
melhar tatica, uma melhar planificai,;ao teriam evitado tudo isso e 0

evitarao amanha.
Como se 0 problema nao fosse total, assim como 0 foi a revol

tao Essas criancices eruditas tern por resultado mascarar uma crise
em que tudo esta em questao, subentendem uma ideologia .que e
contestada precisamente pelo acontecimento. Em suma, os msur
retos de Budapeste morreram num caso duvidoso: nos, que nao
morremos, podemos, grai,;as a Deus, dar urn desconto as inabili
dades, aos erros, as culpas, ao desenvolvimento desigual, e conser
var relativamente intacta a nossa confiani,;a no "socialismo" so
vietico ... A insurreii,;ao dos comunistas hungaros significa que 0

stalinismo atingiu a essencia socialista do regime, que a destalini-

zai,;ao nao e, no sistema, urn retoque ou uma mudani,;a tatica, e
sim uma transformai,;ao radical em que ele arrisca a vida, e que
todavia e obrigado a realizar para voltar a ser digno. Retomar a
desestalinizai,;ao, mostrar-lhe todo 0 sentido sem preservar nada,
ea unica hornenagem da esquerda aceitavel para os insurretos. Sa
hemos que e cedo demais para dizer como historiador 0 que ela i.
Nao podemos demonstrar, como urn teorema, que a repressao de
Budapeste e a doeni,;a senil do comunismo. Mas podemos provar
que nenhum de seus prindpios sai inc6lume dela, que a crise nao
poupa nenhum, que a desestalinizai,;aa nao sera nada se nao for
a refarma radical de urn "sistema" - isto foi dito por Togliatti,
repetido por Gomulka, por Tito - e sua contestai,;ao por si mes
mo. Bastava alias, para ter certeza disso, olhar de perto os fatos
desses ultimos meses. Aqui queremos apenas ressaltar alguns, ja
estranhamente esquecidos.

Nao e Kruschev que e frivolo, sao os intelectuais que nao leem
os textos, ou atem-se aos da imprensa catidiana. Se consultassem
as documentos publicados pelo Partido Comunista Frances63 - ou
pelo menos a notavel analise deles apresentada por Claude LefortM

-, veriam que epossivel falar, hoje, de uma verdadeira critica do
regime. Nao s6 nos discursos de Kruschev, mas nos de Bulganin,
de Suslov, de Malenkov, a descrii,;ao da vida economica e poHtica
da URSS e tal que questiona os dois prindpios fundamentais do
sistema: 0 da ditadura da proletariado e 0 da planificai,;ao autorita
ria, que e a forma moderna do primeiro.

Pensava-se que a planificai,;ao autoritaria tinha 0 merito de or
ganizar aquilo que, em outros lugares, e deixado ao destina, isto
e, aos interesses, e que os salarios, por exemplo, em economia pla
nificada, eram fixados de acordo com as necessidades, com os im
perativos da produi,;ao e com a quantidade de produtos de consu
mo. Eis 0 que Kruschev pensa disso:

"Cumpre dizer... que constatamos no sistema de salarios e
de tarifas muita desordem e confusao ... Ocorre freqiientemente que

63. us Cahim du Communisme, man;o de 1956, e a compil~ao editada por eles
com 0 titulo XX" Congres du Po.rti communiste de ['U.S.

64. Socialismtou barbarie,julho-setembro de 1956, n? 19, em particular pp. 43-72.
As cita.;5es a seguir sao tiradas de Lefort.
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os salariDs sejam unifonnizados. Mas Deorre tambem que 0 mes
rna trabalha em diferentes empresas e mesmo no quadro de uma
56 seja paga diferentemente... Assim, deparamo-nos com uma im
portante tarefa polftica e economica: regulamentar a remunera~ao

do trabalha. "65

Pensava-se que em economia planificada a quantidade e 0 rit
rno do trabalha eram fixados de acordo com as necessidades de uma
produc;ao prevista, pensada e controlada. Bulganin explica que as
normas oficiais sao, peIo contd.rio, urn meio de contornar essas ne
cessidades e de satisfazer, mais ou menos, as necessidades dos as
salariados:

"A fix~aode normas reduzidas, e, por conseguinte, a sua 00

tavel superac;ao, cia origem a uma aparencia enganadora de pros
peridade nas empresas, e deixa openirios, supervisores e engenheiros
menos atentos a urn aumento real da produtividade do trabalho.
No fundo, as normas atualmente sao definidas nao pelo nivel tt~e

nieo e pela organizac;;ao do trabalho, mas pelo desejo de adapta-las
a urn nivel determinado de salario. "66 a custo real da prodw;ao
nao tern, pois, relac;;ao com 0 custo previsto, e a prQdutividade nao
e dirigida. Tudo isto, afinal de eontas, deve realmente apareeer em
algum lugar: chega urn momento em que fica flagrante 0 afasta
mento entre a vontade e os resultados. Entao a pressao dos fatos
e tao forte que 0 sistema renuncia a fazer as suas contas: "Se exa
minarmos, diz Kruschev, de que maneira esta ou aquela regiao,
distrito, fazenda coletiva ou piloto cumprem os seus compromissos
soeialistas, pereeberemos que as palavras nao correspondem aos
atos. Alias, verificam-se em geral esses eompromissos? Nao, 0 mais
das vezes isso nao oeorre. Ninguem e responsavel, nem moral nem
materialmente, pela inexeeUl;ao dos compromissos.' '67

Por mais aproximativa que seja, quando opera com uma mao
de-obra docil, num pais subdesenvolvido, a planificac;ao autorita
ria e feeunda, e bern sabemos que potencia tornou-se a URSS. A
questao nao e esta. Consiste no fato de que, com 0 XX Congresso,
os dirigentes sovieticos ja nao dissimulam para uma populac;ao mais

65. L(5 Cahiers du Communismt, p. 318.
66. XX Congres, p. 164.
67. L(5 Cahim du Communisme, p. 347.

mad~"ra qu~ a planificac;ao autoritaria nao basta para dirigir a eeo
n?mla. Apos haver fundado a sua propria industria COm meios he
rOlcos e sem recurso ao capital, 0 regime sente a necessidade de
passar d~ "planificac;ao': para 0 balanc;c:.' cia autoridade pura para
o conhecimento, do herOlsmo para a razao. a XX Congresso e urn
a~elo averdade e aconsciencia naseida das necessidades da eeono
mla russa, e mio uma improvisa<;ao temeniria 'sugerida pelas difi
euldades dos satelites.

Quan~o ele passa para a crftica polftica, e a mesma separa<;ao
entre 0 ?fiClal e 0 re~ que ap~rece, e desta vez no centro do regi
me. A dlt~dura ~evena ser ammada peIo proletariado, ou - ja que
o proletanado na:> ~ode atuar na hist6ria sem urn aparelho que rein
terpr~te a sua mlssao a cada momento - 0 proletariado ao menos
~evena~e,conhecer-seno partido. Segundo 0 XX Congresso, 0 par
tIdo esta a margem cia Vida e da sociedade reais, 0 conhecimento
que ele tenta obter delas mediante informac;oes e estatisticas evao
~ sua ac;ao insignifieante. Kruschev declara: "as trabalhadores qua~
hficados ~ue pertencem ao aparelho do partido ocupam-se menos
em org~m~ardo ~,ue.e~ ~oIetar todas as especies de infc;rmac;oes,
de estatlstIe~s, alias mutels na maior parte dos casos. E por isso
q~e com mUlta freqiiencia 0 aparelho do partido gira em falso. ' '68

EIS _como Suslov descr~ve a atividade de urn secretario de organi
za<;ao de fazenda caletlva: "Sua mesa e todas as prateleiras estao
atulhadas de pastas e cadernos. Mantem registros onde toma nota
do trabalha dos grupas do partido, do trabalha entre as mulheres
d? tr,:balho com as javens comunistas, do auxilio prestado aorga~
m~a~ao do Komsomol *, dos requerimentos e das reclamac;5es, das
~lssoes confiadas ~os comunistas, do trabalho de educa<;ao do par
tido, daquele do clrculo de arte amadora. Ha pastas com as inscri
?5es: 'Jo~nais mu~ais', 'B~l~tins', '~mula<;ao na eria<;ao de gado',
Emulac;ao na agncultura, as amlgos das planta<;5es florestais' .
~ trabalho dos propagandistas e anotado em tres cadernos: 'Re
gIS~ro,do tr~b~ho do: ~ropagandistas','0 trabalho poHtico das mas
sas, As mlssoes cotldlanas confiadas aos propagandistas'. Imagi
nem quanto tempo se leva para preencher toda essa papelada que

68. Les Cahiers du Commumsme, p. 345.
• Sigla da "Uniiio daJuventude Comunista". (N.T.)
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inevitavelmente interrompe 0 trabalha de organizal,;ao ativa. Deve
se observar ao mesma tempo que, na fazenda coletiva, nao se for~

nece nenhum trabalha de educac;ao as ordenhadoras e aos pasto
res As fazendas HaC sao mecanizadas, nao hci horaTio, nao ha ra~

c;5e'g estabelecidas para 0 gada. A produtividade do rchanha eex
tremamentc baixa. A media de Ieite fornecida anualmente por va
ca ede 4841itros. Quanta as pastas do secretario, estas nao forn~

ccram leite. A esse respeito, mostraram-se absolutamente es:e-
. "69 0 Congresso ri e aplaude, assinala aqui a ata. Prazer m-relS. h' .

comparavel de ouvir afinal dizerem publicamente 0 que de a mUlto

se sabe sem se dizer.
Kruschev estende suas observac;5es a todos os quadros polfti

cos: "A primeira vista, diz ele, eles parecem muito ativos e, de fa
to, trabalham muito, mas toda a atividade.deles e absolutamente
esteril. Participam de reuni6es ate a mad~~ada, galopam pe~as ~a

zendas coletivas, repreendem os retardatanos, fazem conferen~l~s

e pronunciam discursos repletos de chavoes e, via de regra, redlgl
dos de antemao conclamando a 'mostrar-se aaltura', a 'superar
todas as dificuld~des', a 'efetuar uma profunda modificaC;ao' , a 'se
rem dignos de confianlYa', etc. Mas urn dirigente desse genero de
monstra zelo em vao, no fim do ano nao ha melhoria ~guma: Co
mo se diz, 'ele fez 0 melhor que pode', 0 que nao 0 Impedm de

"70ficar plantado como uma estaca.
Numa palavra, os dirigentes sao ":adio~ ?cupad?s". ~ nao

se trata de uma fraqueza dos homens. A meficacla provem da Ideo
logia: "Nosso trabalho ideologico, diz Suslov, e em grande parte
inutil pois se restringe a repisar as mesmas formulas e teses co
nhecidas, e por vezes educa glosadores e dogrnMicos apartados da
vida. "71 A degenerescencia cia ideologia everificav~l.em todos os
escaloes. as economistas, diz Kruschev, " ...nao partzczpam do exame
das questoes essenciais do desenvolvimento da indUstria e da agricult~ra .~u

rante. as conferencias reunidas pelo Comite Central do PC~s. Isto slgnifica
que os nossos institutos economicos e seus colaboradores estao profundamente

69. XX' Congres, pp. 237-238.
70. Les Cahiers du Communisme, p. 34-6.

71. XX Congres, p. 239.

apartados da pratica da edifica~ao comunista."72 (Aqui talvez haja cer
ta injustilYa: nao foi 0 aparelho poHtico que confinou os economis
tas em tarefas tecnicas? E se ele so hoje descobre a dimensao da
economia, sera. culpa dos economistas?) Mikoyan e ainda mais se
vero para com os fJ16sofos: "Convt"r£a dt"zer duos palavras acerca dos nossos

fi"lOsofos. Alids, eles devem compreender por si sos que a sitlUlfao deles nao
emuito mais brilhante e tbn uma d{vida ainda maior perante 0 partido do
que os historiadores e os economistas. "73

Em suma, trata-se de saber se a economia "planificada" po
dent tornar-se uma economia planificada, e a ditadura do proleta
riado fazer-se ouvir por ele, ao inves de zumbir-Ihe nos ouvidos;
trata-se de saber se a aparencia" carda para fora cia realidade, po
dent reunir-se a ela. a xx Congresso ea denuncia de uma vida
ficticia e verbal, a critica do nominalismo e do fetichismo, urn cha
mamento ao concreto. a aparelho, a sociedade legal procuram 0

contato com a sociedade real, com os homens no trabalho e com
as coisas. A liberalizaC;ao nao e uma vaga concessao ou uma tatica:
a autoridade pura, 0 voluntarismo, a ditadura, nao atingem seu
objetivo criando a fraude, a cumplicidade dos fraudadores, a pas
sividade, a mitologia, e destroem essajunc;ao da economia e do pen
samento humano que se chama planificaC;ao, da sociedade real e
do poder que se chama ditadura do proletariado. Estamos diante
de urn regime que se esforc;a para reencontrar 0 seu sentido que
Se lhe escapa.

A polemica anti-stalinista assume nesse contexto 0 seu lugar
exato: e a crftica de uma superestrutura ou de uma conseqiiencia.
A ditadura criou mecanismos psicol6gicos, costumes, uma condu
ta, urn estilo. Urn regime que quer fazer e nao quer saber nada trata
o fracasso como sabotagem e a discussao como traic;ao. Nao quer
se conhecer naquilo que e: ja seria descambar para 0 relativo. Or
ganiza portanto 0 segredo sobre si mesmo, COm tanto cuidado que
pode acabar por ignorar-se de boa-fe. S6 consegue imaginar-se co
mo a Virtude, a negac;ao dos vfcios do adversario, e nao percebe 0

que esta fora dele senao como obstaculo ou auxiliar. Sua grande re
gra e julgar sem ser julgado - julgar sem conhecer e furtar-se ao co-

72. Les CahieTS du Communisme, p. 346.
73. Ibid., p. 253.
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e dificil. Ao acumular as vantagens, a destaliniza~ao acumulava
tambern os perigos: havia tambern 0 risco de alguns nao quererem
ouvir 0 que era dito em meias palavras - e de os outros compreen
derem muito bern, e traduzirem em linguagem clara. Foi isso que
aconteceu ate agora. Ecompreensfvel que a franqueza do XX Con
gresso tenha causado sobressalto nos partidos do Ocidente. Quan
do Suslov ironiza acerca das pastas que nao produzem leite, os mi
litantes se deliciam ao ver 0 oficial juntar-se ao real, e 0 regime
ganha imediatamente com isso. Falta aos militantes do Ocidente,
para saborear esse humor superior, urn sentido do relativo que s6
se adquire pela vida comunista. Eles precisam tapar os ouvidos ou,
se escutam, os sarcasmos do XX Congresso despertam neles ques
toes, lembran~as, revoltas dominadas, e logo ultrapassam a medida.

Foi 0 que aconteceu a Togliatti. Num sentido, as teses do XX
Congresso iam ao enCOntro dos seus pensamentos e dos seus dese
jos. Porem, justamente por justificarem algumas de Suas duvidas
antigas, ele nao podia aplaudir os dirigentes russos por adotarem
nas hoje, depois de te-Ias outrora reprimido. Entretanto os ranco
res, 0 humor e a violencia nao Sao tudo em Togliatti _ e nisso
que supera de tao longe os dirigentes franceses. De tudo isso, sabe
tirar urn pouco de luz marxista. Afinal de contas, diz ele, nao se
trata de saber se Stalin era born ou mau: "Limitam-se em subs
tancia a denunciar, COmo causa de todos os males, os defeitos pes
soais de Stalin. Continuam no ambito do culto da personalidade.
Antes, todo 0 bern era devido as qualidades positivas sobre-humanas
de urn homem. Atualmente, todos os males sao devidos aos defei
tos excepcionais e mesmo estarrecedores do mesmo homem. Tan
to num caso como no outro, nao seguimos 0 criterio de jufzo que
e proprio do marxismo. Os verdadeiros problemas sao deixados de
lado ... os problemas atinentes aos meios e as razoes que levaram
a sociedade sovietica a afastar-se em certos pontos da via democnl
tica e legal que tra~ara para si, e mesmo a certas formas de dege
nerescencia. "

Aqui reaparece a dialetica: a polemica anti-stalinista supera
a si mesma, a ultica do "culto da personalidade" nao pode con
sistir em mudar-Ihe os signos e em fazer do grande homem 0 bode
expiatorio. Esta e uma maneira stalinista de criticar Stalin. A uni
ca cr{tica que vai realmente alem de Stalin, sendo portanto crftica
verdadeira, e aquela que chega ao sistema. Como sempre, em boa
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nhecimento para nao seT julgado. :E tudo isso que 0 XX Congresso
reprova sob 0 nome de Stalin. Ja aventura urn alhar para 0 exte
rior: percebe que 0 capitalismo nao e inteiramente uma ~ombra,

que sua sohrevivencia continua, e pade perdurar por ffiUl,to ~em

po que tudo isso nao ealga negativo, que M progr~ss?s tecmcos,
tal~ez progressos sociais, que a transi~ao para 0 soclahsmo talvez
esteja sendo preparada sem passar pela insurreic;ao, nero sequer
pda ditadura. Em resumo, 0 mundo capitalista e dife:ente da
URSS mas deixou de seT 0 Mal, 0 Outro absoluto. Ele eXlste, com
suas t;ras e suas qualidades relativas. E a propria URSS ~onsente
em existir de Dutro modo que nao 0 imaginario, renunCla a sua
vida onirica decide conhecer-se...

Entret~to, se tal conversao ao conhecimento fosse completa,
a ditadura se estilha~aria. a xx Congresso nada cede sobre 0 mo
nop6lio do partido. Logo, e ao partido que se dirige ~~ra ~e~~r~ar

a atividade do partido. A esse aparelho e~tenuadoe ~adlO ,1SO
lado da produ~ao e da sociedade real, eXlge-se q~e se Ju~nte a elas
redobrando a atividade. Em suma, pedem-Ihe 0 l~POSSlvel:. mos
trararo que ele e por toda a parte u~ ~u~leou u~ ~osla, e convl.dam
no a voltar a ser urn fator real da hlstona multlphcando_ suas mt~r

ven~5es importunas74
. 0 apelo a verdade e ~o real nao podena,

pois, ser conseqiiente e sem ressalvas, se a ~h~adura devesse per
manecer ditadura. A ruptura entre a prOdutlvldade e 0 plano, en
tre 0 proletariado e a ditadura nao podia ser abertamente denun
ciada sem que se pusesse em questao a essenc~a.e a filosofia .do re
gime. E no entanto, ja que se trata da prOdUtlVldade e da VIda do
sistema, era precise aplicar urn golpe ...

A solu~ao foi apresentar a crftica do regime na forma de uma
renega~aode Stalin. 0 sacrilegio era suficiente e a senha ?~stante

clara para provocar urn choque. E ao mesmo tempo, a c~ltlca, 10
calizada numa pessoa e no culto que the fora prestado, delxav~ fo
ra de questao os prindpios e 0 sistema. Contestavam. 0 regime
fortalecendo-o fortaleciam-no criticando-o. Talvez seJa.a obra-

rima do com~nismo: uma tomada de consciencia a reveha do su
~ito, uma revolu~ao imperceptfvel, as vantagens da cor~e~ao sem
os inconvenientes da confissao. Como todas as obras-pnmas, esta

______1.. _
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dialetica, esse objetivo nao pode ser atingido por qualquer meio:
a crftica do sistema foi comec;ada "de cima" - e nao podia ser
de outra maneira, uma vez que 0 sistema havia precisarnente "res
tringido a vida democnitica". Pelo menos eprecise que, vinda de
cima, eia se desenvolva ate a base: "Reaprender uma vida demo
cratica normal - segundo 0 modelo estabelecido por Lenin nos
primeiros anos cia Revoluc;ao - ista e, reaprender a iniciativa no
ambito das ideias e na pratica, a busca do debate apaixonado, rea
prender 0 grau de tolenlncia para com os erros que eindispensavel
para descobrir a verdade, reaprender a plena independencia do jUlzo
e do carater... reeducar os quadros de urn partido, varias centenas
de milhares de mulheres e de homens, e atraves deles 0 partido in
teiro, e urn pais imenso onde as condic;6es de vida civil ainda sao
muito diferentes de' regiao para regiao, e uma tarefa enorme que
nao se pode realizar nem por tres anos de trabalho nem por urn
Congresso.' •

Togliatti repete tres vezes: 0 mal foi geral e 0 remedio tam
bern deve se-lo. Ha ai "erros gerais", urn "problema central, co
mum ao conjunto do movimento". Se a crftica chega a esse ponto,
se nao ha nada no regime que Ihe possa estar isento, ela nao 0 ques
tiona em sua essencia e em seus prindpios? Seria urn erro acredi
tar nisso, diz Togliatti, mas i poss{vel enganar-se de boaji: "Nao ex-
cluo , efaro questao de dizer francamente, que hi pessoas que, com toda
boaji , ckegam a se perguntar se hoje, dadas as criticas feitas a Stalin,
e dado Stalin ter sido 0 principal representante da poUtica comunista durante
um longufssimo periodo, nao devem por em duvida 0 acerto de todas as fases
dessa poUtica... remontando... afinal - por que nao? - aos atos decisivos
da RevolUfiio de Outubro... " Togliatti havia compreendido muito bern,
ia fazer falhar a tao delicada· operac;ao da meia tomada de cons
ciencia.

Podia-se contar com 0 partido frances para recolocar as coisas
em ordem, e os russos seguiram seus conselhos. 0 freio foi aciona
do, e a questao marxista de Togliatti rechac;ada pela resoluc;ao do
Comito Central do PCDS de 30 de junho. No entanto quantas di
ficuldades tambem aL 0 trabalho era quase impraticavel. "Nao
se' pode, diz a resoluc;ao, estar de acordo com a questao colocada
pelo camarada Togliatti, de saber se a sociedade sovietica nao che
gou a certasformas de degenerescencia. Nao ha razao alguma para colo-

car essa questao. "75 Togliatti, porem, apresentara uma excelente
razao: como, numa sociedade revolucionaria sadia, foram possi
veis tais devastac;6es? Compreencle-se ou finge-se compreender que
ele atribui a Stalin 0 desmedido poder de corromper uma socieda
de: "Pensar que uma personalidade, ainda que tao importante co
mo Stalin, tenha podiclo mudar 0 nosso regime social e poHtico e
contradizer os fatos, 0 marxismo, a realidade, e cair no idealismo.
Isto significaria atribuir a uma personalidade forc;as sobrenaturais
incriveis, como a capacidade de mudar 0 regime social, e, muito
mais, 0 regime social em que milhoes de trabalhadores constituem
uma forc;a decisiva.' '76

Os redatores da resoluc;ao estao cac;oando dos militantes Ou
eles mesmos estao confusos? Ea pergunta que formula todo 0 XX
Congresso: Ate que ponto os reformadores atentam ao que fazem?
Nao e impossivel que nao tenham compreendido a questao de To
gliatti. Sera que ja nao imaginam sequer 0 que poderia ser urn exa
me da URSS como objeto por conkecer, urn estudo marxista de sua
dinamica interior? Sera que pensam a sociedade como urn aglo
merado de coisas e de homens, de instituic;6es jurfdicas (as fonnas
da propriedade, as celebres "bases do socialismo") e de vontades
arbitrarias, de modo que, nao tendo atingido as "bases", a anali
se do stalinismo se resume apsicologia de Stalin? Os redatores da
resoluc;ao traduzem a propria questao de Togliatti em linguagem
stalinista. De todo modo a resoluc;ao de junho detem a avalanche.
o Partido Comunista Frances respira. Continua-se nas superes
truturas, e como, afinal de contas, Stalin era russo, nao ha nada
de imyortante a mudar aqui.

E entao que as que5icoes da planificac;ao e da ditadura emer
gem de novo, e de fonna retumbante, no reIat6rio de Gomulka.
Aqui ainda, ficamos sdbendo que a planificac;ao transformou-se em
seu contra,rio. De 1949 a 1955, a extrac;ao de hulha passou de 74
para 94,5 milh6es de toneladas de carvao. Mas, no mesmo perfo
do, 0 rendimento do trabalho passou de 1.320 quilos por mineiro
para 1.163 quilos: dos 20 milhOes de toneladas ganhas, 14 milhOes
foram extraidas fora das horas normais de trabalho, em horas ex-

75. L'Humo.niti, 3-7-1956.
76. Ibid.
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tras. Nao hci aumento cia for~a produtiva. A planifica{:ao nao pla
nifiea. 0 regime paga horas extras para que aumente a extrat;ao.
Controla 0 resultado bruta, nao controla 0 resultado Hquido. "Se
ria preciso" , diz Gomulka, "saber antes de mais nada quais siio os custos
de produ~ao reais. " r<A pTatica da realiztlfao do plano sexenal consistia em
concentrar-se 0 mtix~'mo de meios de investimento em determinados setores, scm
levar em conta as necessidades dos Quiros setores da vida economica. E no
entanto a economia nacional constitui urn todo unijorme. "E isso que epre~
ciso lembrar depois de dez anos de planificac;ao polonesa, e vinte
e cinco anos de planificac;ao russa. 0 proprio princfpia cia planifi
cac;ao pennanece letra morta, porque a concepc;ao DaD abarca 0 todo
concreto da economia polonesa e porque os produtores se esqui
Yam. 0 plano eirreal por ser urn projeto voluntarista, e nao uma
tentativa de compreender as exigencias da produtividade e de
orienta-Ia.

Nao competia a nos dizer 0 que ea destaliniza~ao. Mas, acon
te~a 0 que acontecer, ja vemos 0 que ela nao ee nao pode ser: uma
reforma limitada. Ela propaga-se por si so a todo 0 regime, intro
duz em toda a parte urn fermento perigoso e util, urn risco c uma
esperan~a. Ha duas maneiras de arruinar essa esperan~a. Uma e
subtrair a destaliniza~ao os prindpios fetiches, COmo se nao fossem
concernidos. A outra eados logicos e dos geometras, que amiude
sao tamocm belicosos. Por haver encontrado uma contradi~aono
regime, procedem como se a URSS, nao sendo urn conceito, nada
fosse. Sempre 0 disseram: ditadura do proletariado e planifica~ao

sao palavras como 0 drculo quadrado - e a destaliniza~ao apenas
urn ardil para salvar essas formulas. Refutaram a URSS e a China
como se refuta uma opiniao. So resta apagar tudo e recome~ar. Eo
a supressao si:gIbolica, esperando a supressao ffsica. Que coloca
rao no lugar? E notavel que ninguem proponha na Hungria ou na
Polonia 0 restabelecimento do antigo regime de propriedade. Por
tanto deve haver uma boa maneira de gerir a economia nacionali
zada. Por que nao deixar Gomulka procura-Ia?

A destaliniza~ao poe em evidencia a contradi~ao fundamental
do regime. Mas ha muitas realidades historicas contraditorias que
perduram na contradi~ao.A come~ar pela realidade economica do
capitalismo, que erepleto de contradi~oes e nao esta prestes a de
saparecer. A destaliniza~ao contesta a essencia da ditadura: enquan
to ela durar - epreciso que dure, como dizia Togliatti, nao euma

que,stao p~ra ser resol~idaem tres anos e num Congresso -, colo
cara 0 regIme em pengo, estando pois prometida de antemao as
recaldas e as convulso,es. Mas por que urn regime nao viveria com
uma chaga no lado? E 0 que acontece com todos onde ha liberda
de. "A chave para a solUfao das dificuldades que se acumularam, diz Go
mul~a, encontra-se nas rruios da classe operdr£a." Eo urn ape1o aconfian
~a, a qual ele acrescenta apenas reformas bastante tImidas. Ora,
a confian~a ele tern. Mas por quanto tempo, se nao inventar solu
~oes e institui~6es? Pede-se a ditadura que se conteste sem se dei
xar elir:ninar, e ao proletariado que se liberte sem rejeitar 0 contro
Ie da ditadura. Eo diffcil, quase impossIvel. 0 mundo nao tern esco
Iha, a nao ser entre este caminho e 0 caos. E nas formas sociais
a serem criadas que se deve procurar uma solu~ao.

A unica atitude justa e portanto ver 0 comunismo de modo
r~lativo, como urn fato sem priviIegio algum, como urn empreen
dlmento atormentado por sua propria contradi~ao,que ele entreve
e deve superar. Ele nao euma solu~ao, ja que 0 vemos voltar atras
er:n seus prindpios. Nao e exatamente uma realidade, ja que nos
dlZ?~ qu~ a'p~anific~~ao ain~a esta por fazer e que a vida do parti
do ~ lmagmana. A dltad~ra e ur:na tentativa malograda, malogra
da Justar:ne?t.e porque nao quena ser uma tentativa: queria ser 0
fim da hlstona. Como modelo universal, como futuro da humani
dade.' ela fracassou. Mas a Revolu~ao Francesa tambem fracassou.
~avla, em ! 7~3, pessoas que odiavam Robespierre com toda a ra
zao. Isso nao Impede que a Revolw;ao Francesa seja uma fase da
nossa historia, isso nao faz com que a historia, depois dela, tenha
recome~ado como antes. Is50 que se passou desde 1917 nao e urn
parentese, mas, em todos os sentidos da palavra, aprova, ainda mais
sangrenta e dolorosa do que a primeira, do voluntarismo revolu
cionari.o. Pode-se falar eqiiitativamente da URSS, mas apenas se
ela aceltar regressar as fileiras da historia, e se nao acreditarmos nela,
nem como no Bern, nem como no Mal, se renunciarmos aos feti
ches. Gostarfamos, para terminar, de 5alientar alguns equIvocos
que amea~am a destaliniza~ao e a paz.

Num certo sentido, as decisoes do XX Congresso apenas es
tabe1ecem em preceitos a pra.tica stalinista. 0 armistlcio da Coreia
o~ c?m~nistasno gov~rnodepois de 1944 ja eram a polftica de coe~
xlstenCla. Vendo as COlsas de perto, os destalinizadores nao vao fran
camente mais alem. Kruschev diz que a revolu~ao nao e neces-
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sariamente a insurr~ic;ao ou a guerra civil - nao necessariamente
a violencia. Pode-se "util£zar tamhim a via parlamentar para passar pa
ra 0 soc£alismo n e "conquistar uma solida maiaria no Par/amenio". Po
rem, algumas linhas mais adiante: "Todas asformas de passagem para
o socialismo tbn como condifao expTessa, condirao decisiva, a direfiio poUtiea
da classe operdria, encaberada POT sua vanguarda." Ora, a vanguarda,
como se sabe, eo partido, e se a ac;ao parlamentar nao for - como
sempre 0 foi com Lenin - senao urn dos meios de ac;ao do parti
do, que "tarnbem" eempregado, 0 que Kruschev propoe nao passa
de uma dessas poHticas de Frente nacional que Stalin suscitou ap6s
a guerra.

Mikoyan eainda mais claro. A diferenc;a, diz ele, entre mar
xismo e reformismo continua intacta. Para os marxistas, "e preciso
que a dire~iio do Estado na sociedade se,ja assumida pela classe operdria, a
f£m . .. de que. .. tendo conseguido a maioria, tome as rideas do poder... Cum
pre lembrar que a revolUfiio, pacifica au niio-pacifica, sera sempre uma revo
l/J.fiio". A unica novidade desses textos e, em suma, 0 desvio pela
maioria parlamentar. Conquistada a maioria, a c1asse operaria "ta
mara as rideas do poder" . Nao se diz se tal poder sera controlado pe1a
propria maioria que 0 criou, e ainda menos a que se tornara a mi·
noria nessa inquietante segunda fase ...

Claro, e significativo que se procure criar equlvocos e que Mi
koyan negue ser reformista. Por tras das palavras, dos conceitos,
percebemos que a ditadura afrouxa-se, e que 0 Outro e levado em
considera.;ao. Quando Suslov, em vez de falar de socialismo ou de
comunismo, fala de urn "regz'me social novo, avanfado", nao e 0 tom
de Marx e de Lenin, e teriamos muita dificuldade em separar a
concessao da astucia. Mas nada nas formulas propostas garante ab
solutamente que haja algo de novo. E e posslve1, sem nada Ihes
modificar, retroceder aviolencia e a guerra fria. as destalinizado·
res ainda sao stalinistas. A dupla natureza do stalinismo contem
tudo, inclusive a destaliniza.;ao. as melhores observadores nota
ram que a vida poHtica do comunismo, em regime stalinista, com
portava lutas tanto mais selvagens por nao haver confronta.;ao de
varias poHticas e a oposi.;ao nao poder ser manifesta. Nao existia
nenhuma divergencia doutrinal acerca da poHtica stalinista de com
promisso e de coexistencia, e dava-se aos "duros" apenas a satis
fa.;ao de envolveros compromissos em manifesta.;oes amea.;ado
ras. A peculiaridade do stalinismo ou do oportunismo de esquer-

da, diz Herve, e fazer uma poHtica de colabora.;ao mantendo uma
ideologia intransigente. a compromisso tonitruante, a paz vocife
rad~, .a mescla de concessao poHtica e de violencia sao 0 proprio
stalmlsmo. Se ha hoje alguns destalinizadores na cupula do parti
do frances, nem por isso deixaram de ser stalinistas. Como dizia
Togliatti, isto requerera longos anos.

Nao podemos esquecer tudo isso quando se trata, por exem
plo, de apreciar a ruptura do proprio Herve com 0 stalinismo. a
exemplo e tanto ma.is significativo quanto, advinda antes do XX
Congresso e fora de qualquer ultimato dos acontecimentos, a rup·
tura e 0 fruto maduro de uma experiencia, 0 ato de urn homem
bastante lucido para antecipar a evolu.;ao do comunismo bastante
corajoso para falar em meio ao silencio geral, senhor de ;ua critica
como 0 era antes de sua adesao, numa palavra, fiel a si mesmo.
Mas e justamente essa dignidade tao rara que mantem a sua poH
tica no equlvoco. Em muitos aspectos e1a nao passa de uma forma
mais consciente da poHtica stalinista. "Quanto a opiniao diz ele
proprio, segundo a qual eu nao teria tido 'uma linha opo;ta' ada
di~e.;ao do PCF, ela e igualmente compreenslvel. Pela for.;a das
COlsas e de modo aproximado, a dire~ao do PCF faz na pratica uma
poHtica que os seus discursos desmentem." Herve faz questao de
apresentar a coexistencia consciente e ativa como uma poHtica mar
xista e m~smo ~eninista. Deixemos Marx ~ Engels, de quem pode
mos extralr malS de uma filosofia poHtica. E claro que Lenin e Trots
ki podem servir para criticar 0 stalinismo, mas 0 lado de que se
afastam dele nao e0 mesmo dos destalinizadores. Mesmo quando
p:opu~ha a NEP, Lenin nunca estabeleceu como prindpio a coe
xlstencla e a emula.;ao do capitalismo e do socialismo. Alias a NEP
e anterior a planifica.;ao, uma NEP depois de vinte e cin~o anos
de planificat;ao tern urn sentido totalmente diferente. A poHtica de
coexistencia ativa sera uma poHtica bolchevista? Politicamente, 0

que Gomulka sugere eurn compromisso COm a democracia parla
mentar, uma Dieta que "aprecie" e l<controle 0 trabalho do go
verno", urn partido que "dirija" e nao governe, urn aparelho de
Estado que reencontre a sua autonomia com rela.;ao ao partido;
em suma, uma especie de "comunismo constitucional" no sentido
em que se fala de monarquia constitucional. Tudo isto nada tern
em comum com a "democracia dos trabalhadores" de Trotski, e
tampouco com as teses de 0 Estado e a Revolufiio. A desestaliniza.;ao
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DaD retorna ao que foi antes de Stalin. Ultrapassa Stalin em dire
c;ao de urn futuro diferente. 0 horizonte de urn comunismo desta
linizado DaD e 0 horizonte de Lenin.

Herve se pergunta, no inkio de Revolution et ses fitiches, se a
revolw;ao DaD sera. indefinidamente adiada pela coexistencia. Con~
clui no fim: DaD eadiada nem suprimida, ela muda de caniter. Pais
a revolUl;ao DaD enecessariamente a insurreic;ao, nem sequer a via
l€~ncia, nem 0 °golpe de Praga"77. Herve pede que "reconside
rem a noc;ao de reforma", as de planificac;ao, de nacionalizac;ao
e de capitalismo de Estado78 . Fala com urn ponto de interrogac;ao
de urn "reformismo de fato" e finalmente examina "reformas que
seriam provisoriamente inaplicaveis na situac;ao polftica, mas po
deriam, dada a sua atrac;ao sobre as massas, fazer a luta progredir
e criar as condic;oes de serem postas em pnitica"79. Isto nao esta
longe da classica concepC;ao das reformas como meio de agitac;ao
e comec;o da tomada do poder. .. Mas entao de que adianta recon
siderar as reformas e tudo 0 mais? Essas sensatas buscas serao logo
superadas pela logica da luta. "Parece, se acreditamos em Krus
chev, que a forma da ditadura do proletariado possa nao ser neces
saria." Sobre urn tema assim, gostarfamos de algo mais positivo.
Precisarfamos saber se nao se trata apenas de comec;ar de modo
diferente 0 voluntarismo da ditadura do proletariado e a planifica
C;ao autoritciria - e de uma forma mais inteligente e mais franca
do stalinismo.

Mas urn stalinismo mais consciente deixa de ser stalinismo.
Trata-se de algo totalmente diferente, ~omo bern se ve pela crftica
dos fetiches e da atitude comunista. "E preciso, diz Herve, tomar
posiC;ao acerca dos grandes problemas da vida nacional, propor so
luc;oes, engajar-se. Senao, como querer que os democratas e os so
cialistas tenham confianc;a em nos? Cabe a eles tomar as responsa
bilidades? Cabe a nos apresentar as reivindicac;oes? Atitude como
da, mas pouco persuasiva. " De que maneira os militantes e 0 par
tido, se acreditam na revoluC;ao como soluC;ao, se ocupariam em
saber se uma reforma e possivel, em vez de "fazer a luta avanc;ar"

77. La Revolution et iesfitiches, p. 138.
78. Ibid., .p. 129.
79. Lettre Ii Sanre, p.. 82.

propondo reformas inaplicaveis? Trata-se de fazer a Republica vi
veT ou de passar por ela rumo a ditadura? Nao basta deixar a 'coisa
indecisa para reconciliar os comunistas e os outros numa aC;ao.

"Parece-me, diz ainda Herve, que 0 partido exerce 0 direito
de pronunciar-se sobre todas as questoes exteriores ou interiores
das outras organizac;oes. Como poderia ele proibir a reciprocida
de? Em que prindpio se fundamentaria? No prindpio de que nao
e 'urn partido como os outros'? Se quiser efetivamente estabelecer
alianc;as mais extensas e nao se contentar com partidarios de se
gunda classe ou membros honorarios do partido, como podera ele
impor tal prindpio a outros partidos? Como seria possivel uma
alianc;a se 0 partido comunista mantivesse 0 prindpio de que tern
direitos que os outros nao tem?"80 Mas, se 0 proletariado tern uma
missao historica e se 0 partido e 0 interprete dessa missao, ele tern
direitos particulares, nao e urn partido como os outros. a comu
nismo nao pode usar de reciprocidade com os outros, a nao ser que
consinta em ver a si mesmo pelos olhos dos outros, ou seja, em
relativizar-se.

Vemos, pois, 0 que devemos pensar da palavra de ordem Fren
te popular retomada por Herve e, ainda nestes dias, por Sartre.
Nao e daquelas que contribuem para a clareza polftica. Pois, en~

fim, de que Frente popular falam? Ha 0 movimento social de 1936,
as greves com ocupac;oes de fabricas, que punham na ordem do
dia a tomada de posse dos meios de produC;ao pela classe operaria.
Sem duvida nao e nisto que se pensa como meio de unir a esquer
da. Sera na Frente popular a maneira de Thorez, que poe fim as
greves mas, a forc;a de violencias verbais, desobriga 0 partido da
responsabilidade? au ainda no tripartidarismo de pas-guerra, em
que os ministros comunistas votavam contra urn governo que con
tinuavam a integrar? Ejustamente 0 contrano dessa "polftica cons
titucional" , desse envolvimento nos problemas do dia, dessa ac;ao
seria em comum com os nao-comunistas, que Herve desejajunta
mente com Togliatti. Pensa-se afinal na Frente popular amaneira
de Blum, Jano que se apresenta a classe operaria como 0 comec;o
do socialismo, aos empresarios como a ultima chance, nao sendo
afinal nem urn nem outro, e fracassando nos dois pianos da refor-

80. Lettre Ii Sanre, p. 11 1.
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rna e da revolu~ao? Nao se pade falar seriamente de Frente popu
lar senao retomando 0 proprio problema em que Blum esbarrou
- definindo uma a~ao que seja, com efcito, a supera~ao cia anar
quia capitalista sem ser 0 comel,;O da ditadura do proletariado. Ista
chama-se reformismo.

A verdade e que 0 reformismo DaD esta ultrapassado: 56 ele
esta na ordem do dia. Gomulka atina que epreciso fazer as contas
da nac;ao, que DaD ha plano sem balanc;o, que, ap6s a transferen
cia para 0 Estarlo dos meios de produc;ao, 0 problema de uma dire
c;ao efetiva da economia pelo homem continua intacto, que a eeo·
nomia ditatorial esta apenas no limiar desse problema. Isto quer
dizer que as fannas rivais da propriedade devem ser apreciadas con
forme permitam ou nao resolver tal problema, e que nem uma nem
outra sao por si sos uma solu~ao. Para avaliar os custos reais de
produ~ao, as necessidades, as possibilidades de consumo, a econo
mia de mercado e urn instrumento gasto, relativamente adaptado
a usos imprevistos. E 0 unico de que dispomos ate agora. Se qui
sermos urn melhor, tera. de ser inventado. Encontram-se proble
mas anaJ.ogos no horizonte da ditadura e no horizonte do capitalis
mo. Trata-se, para a ditadura, de passar para uma planific~aoque
nao seja imperativa, e inversamente, para 0 capitalismo, de sub
meter a uma dire~aode interesse publico os mecanismos da econo
Mia de mercado. De ambos os lados trata-se de criar "mecanismos
artificiais" ou servomecanismos que solicitem e organizem a eco
nomia sem ditadura. A alternativa "reforma ou revolu~ao" ja nao
se impoe diante do problema nOvo que emerge e que a revoluC;ao
nao resolveu.

Por ora, urn partido operario e campones reformista e a inva
sao da vida polftica por uma Massa de eleitores qu~e, para a felici
dade da direita, esta presentemente posta aparte. E tambem 0 fim
do jogo duplo socialista. Seria ainda mais dificil fazer com que os
militantes socialistas aceitassem a polftica que conhecemos se vies
se a faltar 0 ponto de honra do "programa socialista", consolac;ao
e justificaC;ao permanentes. A exigencia de uma polftica real, ma
nifesta, verificavel, nao transformaria menos 0 partido socialista
do que 0 partido comunista. E trata-se af apenas de uma uniea ope
rac;ao: 0 socialismo s6 pooe degenerar a esse ponto porque a politi
ea eomunista tornava-Ihe impossfve! a tarefa reformista e forne
cia-Ihe infatigavelmente todos os pretextos e diversionismos uteis.

~rocura-se de difersntes lados urn criterio da esquerda: nao ediff
ell de encontra-Io. E homem de esquerda aquele que deseja 0 su
cesso da destalinizaC;ao - uma destalinizac;ao sem freio, consequente
- e extensiva, para alem das fronteiras do comunismo, a toda a
esquerda que de "gelou".

Novembro de 1956

VII. Sobre 0 erotismo

Sera 0 erotismo uma forma de coragem intelectual e de liber
dade? Mas 0 que seria de Valmont sern a inocencia de Cecile, sem
a castidade da presidenta de Tournel?* Nao teria nada a fazer. Que
seria dos maus sentirnenros sem os bons? 0 prazer de profanar su
poe os preconceitos e a inocencia. Ele os supoe talvez ate no profa
nador, e, acerca do concurso de maldade que Madame de Mer
teuil e Valmont instituirarn entre si, vern-nos a suspeita, no final
?O livro, de que ela talvez s6 0tenha aceitado porque Valmont era
Importante para ela. So ha flores do mal se houver urn Mal e urn
Bern, e postulac;ao a Satanas se houver uma postulac;ao a Deus.
Urn certo erotisrno supoe todos os lac;os tradicionais, e nao tern nem
a coragem de aceita-Ios nem a de rompe-Ios. Aqui, libertino eurn
diminutivo.

o ero~ismo surrealista mereceria ser ~studado a parte. E to
talmente dlferente do prazer de profanar. E a volta aunidade pri
mordial, ao imediato, a indistinc;ao entre 0 arnor e 0 desejo, como
~ e:c~ita automarica era 0 apelo a uma palavra nao governada e
mdlstmta de seu sentido. Mas, justamente, os surrealistas logo corn
preenderarn que nem toda escrita involuntaria tern essa forc;a: as
pal~vras da sibila se desgastarn, aquelas que perdurarao nao estao
l?telram~nte prontas em nossa garganta, preparam-se pela tenta
tl~a de Vlver e de falar. Houve urn surrealismo que procurava os
mllagres em estado bruto, em toda desorganizac;ao do mundo cons
t~tuido. No limite, ea arte das farsas e de pregar pec;as. 0 surrea
hsmo que perdurou nao se contentava em destruir 0 mundo habi-

.. Personagens do romance As relafoes perigosas, de Laclos. (N.T.)



348 SIGNOS
COMENTARIOS

349
..

tual, compunha urn Dutro. 0 Amor louco tern de criar, para alem
do arnor-proprio, 0 prazer de dominar, 0 prazer de pecar.

o erotismo de profanac;ao esta muita ligado ao que nega para
ser uma forma de liberdade. Nero sempre esinal de forc;a de alma.
Conheci urn escritor que 56 falava de sangue e de destruic;ao, e que,
quando the perguntaram 0 que sentia depois de ter matacla, res
pondeu que, afinal de cantas, nao matara ninguem, mas, se tives
se matacla, teria certamente a impressao de ter "caida num bura
co". Nossos sadicos sao frequentemente bonachoes.Ha cartas de
Sade que 0 mostram choramingas e tfmido perante a opiniao dos
Qutros. Nero Ladas nem Sade desempenharam durante a Revolu
c;ao Francesa 0 papel de Lucifer. E, em contrapartida, 0 que se sa
be cia vida pessoal de Lenin e de Trotski mostra que eles eram ho
mens chissicos. A candura e 0 otimismo das teses marxistas sobre
a sexualidade nao tern muita relat;ao com a libertinagem. A aven
tura de uma revolut;ao erepresentada num palco mais arejado do
que 0 de Sade e, mais do que a Sade, Lenin assemelha-se a Ri
chelieu.

Atentemos que os nossos grandes eroticos vivem com a pena
na mao: a religiao do erotismo bern que poderia ser urn fato litera
rio. A caracterlstica da literatura e fazer 0 leitor acreditar que en
contraria, no homem e naquilo que este vive, em estado concen
trado, a substancia rara que suas obras deixam adivinhar. Isso nao
e verdade: esta tudo presente no livro, ou pelo menos 0 melhor.
o publico prefere acreditar que 0 escritor, como urn ser de especie
desconhecida, deve ter certas sensat;3es que cont~m tudo, e que sao
como que sacramentos negros. 0 escritor erotico aposta nessa len
da (e a torna ainda mais difundida porque, para muitos homens,
o sexo e 0 6nico acesso ao extraordinario). Mas ha nisso urn jogo
de espelho entre 0 escrito e 0 vivido. Grande parte do erotismo es
ta no papel. 0 escritor nao-erotico, mais franco, mais corajoso, nada
escamoteia de sua tarefa, que e mudar a vida dos signos, sozinho
e sem c6mplice.

Quanto aos filosofos, ha uns muito grandes, como Kant, que
passam por ter sido 0 menos eroticos posslvel. Em prindpio, como
permaneceriam no labirinto de Sade e de Masoch, ja que procu
ram compreender tudo isso? De fato, estao nele, como todo 0 mun
do, mas COIl} a ideia de sair dele. Como Teseu, levam consigo urn
fio. Sendo eles tarnbem escritores, sua liberdade de olhar nao se

mede pe.la viole~cia do que sentem, e aCOntece de urn peda~o de cera
lhes enSmar mUlto sobre 0 mundo carnal. A vida humana a- ,
td "" noe
oca a num un.IC~ ~egistro: de urn para outro, ha ecos, trocas, mas

este afro~ta a hlstona como nunca afrontou as paix6es, aquele pensa
de maneira comum s~r livre Com as c~stumes, e aqueloutro, cujos
pensamentos desenraizam todas as COlsas, vive aparentemente co
mo todo a mundo.

Outubro de 1951

VIII. Sobre as noticias do cotidiano

Tal:ez nao haja uma so notlcia do cotidiano que nao possa
d~r.enseJ~ a pensamentos profundos. Lembro-me de ter visto, na
Itaha fasClsta, na estat;aO de Genova, urn homem atirar-se do alto
de urn aterro para os trilhos. A multidao acorria. Antes mesmo de
pensar em SOCorrer 0 ferido, os "milicianos ferroviarios" a recua
vam '?uramente. Aquele sangue perturbava a ordem, era preciso
apaga.~~~ bern depressa, e fazer que 0 mundo retomasse 0 aspecto
tranq~lhzadorde uma noite de agosto em Genova. Todas as verti
gens sao se~elhantes. Ao ver morrer urn desconhecido, aqueles ho
mens p~denarn ter aprendido a julgar a vida deles. Defendiarn-nos
de alg.u~m q~e acab~va de dispor da sua. 0 gosto pelas noticias
do cotIdiano e 0 deseJo de ver, ever e adivinhar numa ruga do ros
to urn mundo i~teiro igual ao nosso.
. . Mas ver etambern aprender que os prazeres, que as dores sem

hmltes que se acumulam em nos nao passam de uma pobre careta
para 0 :spectado; estranho. Pode-se ver tudo, e viver depois de tu
do ter VIStO: ~er ~ essa estranha maneira de tornar-se presente man
te~do a.s ,dls.tanclas, e, sem participar, transformar os outros em
COlsas VISlveIS. Aquele qu~ ve se julga invislvel: seus atos permane
cern para ele na :o.mpanhla lisonjeira de suas intent;6es, e ele priva
os outros desse alIbi, reduzindo-os a algumas palavras a alguns
gestos. 0 espectador esadico. Stendhal, que gostava ap~ixonada
mente ?e ~ca~ olha~do; mas que se controlava, compreendeu bern
que .ate a mdignat;aO e por vezes suspeita: "Que historias sabre
maglstrados bern pagos nao olivi em meu caminho de Bordeaux
a Bayonne, Pau, Narbonne, Montpellier e Marselha! Quando eu
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for mais velho e mais calejado, essas caisas tao tri~tes aparecerao
na HistOria do meu tempo. Mas, meu Deus, que torpeza! Sera que
o munclo sempre foi tao venal, tao baixo, tao descaradamente hi
p6crita? Serei mais maldoso que os outros? Serei invejoso? De on
de me vern esse imenso desejo de dar uma saraivada de pau na
quele magistrado de ... por exemplo?"

Ha pais urn born e urn mau uso das notkias do cotidiano,
talvez at'e dua~ especies de notfcias do cotidiano, conforme 0 gene
ra de revelal,;oes que contenham. a que esta oculto esobretudo 0

sangue, 0 corpo, a faupa intima, 0 interior das casas e das vidas,
a tela sob a pintura que se descama, as materiais sob 0 que tinha
forma, a contingencia e por fim a morte. 0 acidente na fua (visto
atraves de uma vidral,;a), uma luva na call,;ada, uma navalha perto
do olho, as formigas do desejo e sua paralisia - 0 cao andaluz de
Buiiuel descrevia todos esses encontros com 0 pre-humano, e pode
se sempre obter a mesma lucidez de sonho, a mesma emOl,;aO estu
pefaciente toda vez que a pessoa se fecha, que se faz alheia: ~e na.o
OUl,;O 0 que urn homem esta falando no telefone, esse ar de mteh
gencia derris6ria, esses matizes no absurdo sao urn espetac~l.? f~s

cinant'e - mas aflnal de contas s6 nos ensinarn a nossa declsao m
flexivel de olhar sem compreender.

E preciso por a parte ou acirna os pequenos casos veridicos
de Stendhal. Nao revelarn eles sornente as roupas intimas, a poei
ra, a imundicie, os residuos de urna vida - mas antes 0 inconteste
de urn hornern, isso que ele enos casos-lirnites, quando e sirnplifi
cado pela circunstancia, quando nao pensa em se fazer, na infelici
dade ou na felicidade. Stendhal, em Toulon, nurn dia de chuva,
e salvo do tedio por duas imagens: "Urn soldado que estava fugin
do e desprezava-se a si rnesrno suspende a marcha do cavalo, re
carrega as suas pistolas, faz 0 cavalo subir pelo caminho atras da
moita, mata urn inimigo, fere urn outro e, com isso, detem uma
derrota." "De que maneira, continua Stendhal, depois de tao mag
nifica celebridade, ousaria eu dizer que dignifiquei e, com isso, de-

sentediei 0 meu dia ao tomar 0 barco a vapor? .. Fui entretido pela
galanteria de urn marinheiro para com uma mulher rnuito bonita,
palavra de honra, da classe abastada do povo, que 0 calor expulsa
ra do quarto em baixo, com uma de suas companheiras. Ele cobriu-a
com uma mantilha para abriga-Ia urn pouco, ela e 0 filho, mas 0

vento violento engolfava-se na mantilha e a incomodava. Ele afa
gava a bela viajante e a descobria simulando cobri-Ia. Havia mui
ta alegria, naruralidade e mesmo encanto naquela al,;ao que durou
uma hora. A amiga nao galanteada prestava atenl,;aO em mim e
dizia: 'Este senhor esta se molhando.' Eu deveria ter falado com
ela; era uma bela criatura, mas ficar olhando a cena graciosa dava
me mais prazer."

o pequeno caso veridico nao precisa ser her6ico nem gracio
so. Pode ser uma vida que se sufoca e se perde na organizal,;ao so
cial: 0 provocador Korthis, que recebe de um soldado uma bala
no ventre e chantageia 0 ministro do Interior, que 0 emprega _
porem somente urn pouco, porque sabe que ° podem envcnenar
no hospital, porque ele e, como Leuwen, urn antigo soldado, por
que esta habituado com a miseria e adivinha que nao pagam mui
to pelo silencio de urn miseravel. A mesma luta interminavel con
tra a desgral,;a, 0 mesmo jogo esgotante com as leis, com os regula
mentos, com as necessidades, levam hoje aos dispensarios mulhe
res extenuadas, loucas: viver com mais tres pessoas num comodo,
levantar-se e fazer as crianl,;as levantarem-se as cinco horas para
ter espal,;O para preparar a refeil,;ao, leva-las azeladora que as olha
ate a hora da aula, viajar uma hora e meia de onibus e de metro
para ir trabalhar em Paris, voltar as oite horas da noite para fazer
as compras e 0 jantar, recomel,;ar no dia seguinte e, ap6s alguns
anos, nao agiientar mais - eis algumas revelal,;oes que os jornais
poderiam sem inconveniente oferecer aos leitores mais jovens. Os
pequenos casos veridicos nao sao destrol,;os da vida, e sim sinais,
emblemas, apelos.

E s6 com eles que 0 romance pode comparar-se. 0 romance
serve-se deles, expressa como eles e, mesmo quando inventa, sao
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ainda "pequenos casos" fictfcios que inventa: a metade dos cabe
los de Mathilde lanl,;ados pe1a janela a Julien, 0 diretor cia casa de
corre~aode mendica.ncia que faz calar os prisioneiros porque esses
cantos the estragariam 0 jantar. Contudo ha mais e ha menos no
romance do que nos pequenos casos verfdicos. a gesto ou a pala
vra do momento sao preparados por ele, comentados. a autar
empresta-se apersonagem, faz-nos eotrar em seu mon6logo inte
rior. 0 romance cia 0 contexto. As notfeias do cotidiano, pelo con
trario, impressionam porque sao a invasao de uma vida naquelas
que a ignoravam. As noticias do cotidiano chamam as caisas pelo
nome, 0 romance 56 as nomeia atraves do que as personagens sen
tern. Stendhal nao ccnta 0 segredo de Octave: "Serao necessarios
muitos seculos, escrevia ele a Merimee, antes que se possa pintar
em preto e branco." 0 mal de Octave torna-se entao 0 mal do im
possivel - mais irremediavel e menos amargo do que seu verda
deiro mal. 0 romance e mais verdadeiro, porque apresenta uma
totalidade e porque com detalhes inteiramente verdadeiros podemos
fazer uma mentira. As noticias do cotidiano sao mais verdadeiras
porque ferem e nao sao belas. A jun~ao acontece apenas nos maio
res, que encontram, como ja disseram, a "poesia do verdadeiro".

Dezembro de 1954

IX. Sobre Claudel

Se 0 genio e aquele cujas palavras tern mais sentido do que
ele mesmo lhes podia dar, aquele que, ao descrever os relevos de
seu universo privado, desperta nos homens mais diferentes dele uma
especie de rememora~aodaquilo que esta dizendo, como 0 traba
lho dos nossos olhos desenvolve ingenuamente a nossa frente urn
espetaculo que e tambem 0 mundo dos outros, Claudel foi as vezes
urn genio. Saber se 0 foi com tanta frequencia quanto Shakespeare
ou Dostoievski, dois de seus mestres, ou se, ao contnirio, 0 ronro
nar claudeliano, como dizia Adrienne Monnier, uma certa manei
ra de organizar a def1agra~ao das palavras, nao vern amiude subs
tituir 0 verbo de Claudel, euma outra questao, e que nao tern muita

importancia. De todo modo, nao ha genio que 0 seja continuamente,
o genio nao e uma especie ou uma ra~a na humanidade.

Quer 0 fa~amos para honrar Claudel. incluindo-o no numero
dos super-homens, quer, peIo contrario, para atingir a obra por
ricochete mediante algumas anedotas selecionadas, falar de genio
e postular que urn homem pode ser do mesmo estofo do que escre·
ve, e que ele produziu como uma macieira produz ma~as. Na hora
da morte, em que mais do que nunca 0 vivente e 0 escritor estao
ligados, ja que acabam de terminar juntos e ouvimos pela primei
ra vez 0 silencio desta voz; enatural que se fique tentado a colocar
a questao do genio. Porem, que 0 fa~amos piedosa ou maldosa
mente, trata-se sempre do mesma erro cruel sobre a condi~ao de
escritor. 0 amor e 0 6dio se conciliam no fato de que se lhe conce
de uma honra, mas tambern se the impoe urn dever, de ter sido
infalivel. Se quisermos encontrar a atitude justa para com ele, sera
preciso renunciar a tal fetichismo. Nunca foi 0 caso, com rela~ao

a urn homem considerado em sua totalidade, de conceder ou de
recusar 0 titulo de genio.

As contingencias de Claudel sao conhecidas: foram muitas ve
zes salientadas. Os acontecirnentos publicos nao the traziam bons
resultados. Falou dos "poilus"* outrora, e ainda recentemente, num
tom que os cornbatentes nao suportam muito. Prestou homenagem,
quase com as mesmas palavras, a homens de Estado entre os quais
teria sido preciso escolher. Sobre a situa~ao do mundo, fez no Le
Figaro aprecia~oes perigosamente marciais. Nessas situa~oes extre
mas, nao era muito mais clarividente nem intransigente do que urn
funcionario medio do Quai d'Orsay. Nao se the pode exigir essa
intolerancia dos titulos e dos conselhos administrativos que e0 ponto
de honra dos escritores profissionais. Mas nao e esse 0 nosso as
sunto: nao e ai que estava, se e que genio existe, 0 seu genio.

Eis 0 que emais importante: ele decepcionou quase todos aque
les que recorreram a ele para se desobrigarem do cuidado de se
rem eles mesmos. A Jacques Riviere, que the descreve seu brica
braque intimo (e que, entre parenteses, inseria maldosamente al
gumas bobagens em suas cartas para ver se 0 grande homem as
notava), Claude! responde que ele devia "enfurnar·se no confes-

~ Apelido dado aos soldados franceses da I Guerra Mundial. (N.T.)
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sionario". Ordena a Gide renegar Sodoma sob pena de deixar de
ser seu amigo. A uma senhora culta que acabava de interroga-Io
sabre os nossos esfon;os para fundar valores apenas humanos, res
ponde - e isto excede 0 mais estrito integrismo - que" os valores
marais sao os mandamentos de Deus e da Igreja. Afora isso, nao
ha nenhum valor moral nem espiritual. 0 que nossos escritores des
cobrem parece-me derrisorio". Mas a tragedia deles, diz a senho
ra, a lealdade deles ... "Isso me etotalmente indiferente, diz Clau
del. Que se arranjem como puderem." Assim eesse sectaria. As
sim sao, dizia Gide, essa "voluntaria (e instintiva) inteligencia, es
se preconceito de negar 0 que nao se pode anexar"81.

E no entanto foi a urn ateu, Philippe Berthelot, que ele se ape
gou, diz ele proprio, "por lat;;os de uma afeit;;ao e de urn reconheci
mento mais fortes do que jamais senti por nenhum ser humano,,82.
Ora, nada ha para anexar aqui: "Todo apelo que lhe dirigi so en
controu seu siH~ncio e urn olhar evasivo. "83 Berthelot, atacado pela
angina do peito em sua mesa do Quai d 'Orsay, chama urn dos seus
colaboradores e lhe diz: "Morrerei dentro de dez minutos ... que
ro que saibam que depois da morte nao ha nada, e que tenho cer
teza disso." Claude! comenta: "Era a honesta e corajosa constata
<;03.0 de urn fata e de uma impotencia pessoal de ver mais alem. "84

Em 6 de abril de 1925, Claudel e avisado no navio da morte de
Jacques Riviere. E ele, que se recusava tao decididamente a entrar
nos labirintos de Riviere, empresta-Ihe agora a voz e escreve para
Feuilles de Saints:

"Mas todo esse pensamento nascendo como a agua, como
compreende-Io sem p<:trticipar dele?

"Todo esse rumor tornando-se uma palavra talvez seja afinal
interessante. Quem estara presente para compreender se mudD
bruscamente de diret;;ao?

"Quem estara presente para entender se me deixo persuadir
por urn Deus surdo?

"Urn Deus cujo trabalho em mim, fibra por fibra, so senti
avan<;ar com intensidade nestes quatro anos de prisao?"

81. Joumal, 2 de novembro de 1930.
82. Accompagnernents, p. 182.
83. Accompagnernents, p. 205.
84. Accompagnem.ents, p. 193.

Assim, fica bern claro: aquele que inclufa a incompreensao,no
numero de seus atributos havia compreendido perfeitamente. Por
que entaO se negava isso? Se examinamos a obra, a questao impoe-se
muito mais ainda. Pois 0 mundo dos dramas de Claude! e 0 menos
convencional, 0 menos razoavel, 0 menos "teologico" possfvel. Esse
embaixador nunca pos em cena monarcas ou grandes personagens
que nao fossem imperceptivelmente derrisorios: 0 rei da Espanha
e sua corte, em Soulier de satin (Sapato de cetim), a todo instante
interrompidos em suas evolu<;oes pelos movimentos do batelao que
escolheram para domidlio - 0 Papa Pio, que adormece diante de
Coufontaine, e essa sonolencia de urn velho e que tern a responsa
bilidade de simbolizar na terra e no p~lco do Thea.tre-Fran<;ais a
resistencia da Igreja aviolencia - Rodrigo mutilado, que se deixa
levar peIas palavras de uma comediante provocadora enviada peIo
rei da Espanha, que se da ao ridfculo de reclamar, perante a corte,
e em que tom, poderes insolitos, para enfim ser dado a dois solda
dos que nao conseguem sequer vende-Io ... As 4nicas personagens
que Claudel leva inteiramente a serio sao aquelas que se identifi
cam com uma paixao simples, uma magoa, urn bern terrestre: Mara
tern razao de ser ciumenta porque e feia e ingrata; Sygne tern ra
zao de recusar no ultimo momento 0 sacriffcio que nao obstante
fez, porque "tudo esta esgotado" e ninguem pode pedir a urn ser
humano que va alem; Turelure, a sua moda, nao procedeu mal
em empurrar para 0 paralso os monges da abadia, naquele verao
do Ano I, em que as ameixas estavam tao boas.

"famos abrir tudo, famos dormir todosjuntos, famos passear
sem constrangimento e sem calc;oes nO meio do universo regenera
do, famos nos por em marcha atraves da terra liberta dos deuses
e dos tiranos!

"A culpa tambem era de todas essas velhas coisas que nao eram
solidas, era muito tentaQor sacudi-Ias urn pouquinho para ver 0

que aconteceria!
"Sera nossa culpa se tudo nos caiu sobre as costas? Palavra,

nao lamento nada."
Cumpre realmente saber ler para encontrar a escrita reta de

Deus nessas linhas sinuosas. Aprimeira vista, e antes urn caos exu
berante, uma profusao de detalhes inuteis ou extravagantes. Des
de Don Mendez Leal, quefala pelo nariz, ate a negra Jobarbara,
de Sao. Adlibitum ao sargento napolitano, dos imperios aos conti-
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nentes as raras as doen~as e as constela~6es,nada a primeira vis-, .,., . ,
ta e feito para inspirar a reverenCla. Se esse muncio e urn poema,
nao epor vermos logo seu sentido, eafor<;a"ge ~casos ~ de parado
XDS. "Vejo Waterloo; e la longe, no oceano Indlco, veJo ao mesmo
tempo urn pescador de perolas cuja cabe<;a, de repente, rampe a
agua perto de seu catamara. "85 Se Claudel, como se sabe, Dunea
cessou de adorar 0 prindpio que opera nessa desordem, chamou-o
uma vez de Silencio, Abismo, e jamais retirou esta frase ambigua:
"0 tempo e 0 me!o oferecido a tudo quan.to hOllver de ser a fim
de deixar de ser. Eo Convite a morrer, convlte a tada frase para se
decompor no acordo explicativo e total, para consumir a palavra
de adora<;ao no ouvido de Sige 0 Abismo.' '86

A razao de Claudel tocar tantos homens alheios as suas cren
c;as e ser ele urn dos raros escritores franceses que tornaram sensl
veis a balburdia e a prodigalidade do mundo. A 16gica nova d: 9.ue
falava a Art poetique nao tern nada a ver com aquela' das teodlcel~s

chissicas. Claudel nao se encarrega de provar que este mundo seJa
o melhor dos mundos posslveis, nem de deduzir a Criac;ao. Cons~
derando-a como ela e, com suas chagas, suas bossas, seu andar tl
tubeante, afirma somente que nela se constatam de quando ell)
quando encontros inesperados, que 0 pior nem sempre e certo. E
por esse pudor, por essa franqueza, por esse humo~ que ele age
mais alem do catolicismo. Mas isto nos traz de volta a nossa ques
tao: ainda mais uma vez, por que 0 mais "aberto" dos poetas ha
bitava 0 mais fechado dos homens?

E a contradic;ao religiosa: todas as coisas cooperam no bern,
mesmo os pec.ados, diz Santo Agostinho, e Claudel repete: "0 bern
concilia" e capaz de justificar relativamente 0 mal. Sem Mara,
sem Tureiure, sem Coufontaine, nao haveria Violaine nem Sygne.
Mas 0 mal s6 e justificado depois de feito. Antes do fato, permane
ce 0 mal e a lei continua sendo evitci-lo a qualquer prec;o. Ha na
religiao ~erdao universal, mas tambem perigo de castigo eterno a
todo instante. Epor isso que Coufontaine se apressava para seu
objetivo, certo de ser perdoado se la chegasse,b~m dep:essa: "Que
sabemos nos da vontade de Deus, quando 0 umco melO para a co-

85. Art poitique, p. 53.
86. Art poitique, p. 57.

nhecermos e contradize-la?" Mas e por isso tambem que Cl:~.udel

nunca deixou perceber a que ponto compreendia os outros. E por
isso que erguia a sua volta essa muralha de incompreensao volun
taria. Cumpre primeiro renunciar ao mal, e somente depois pode
se justifica-Io relativamente. Eprecise tratar com rudeza os jovens
ou os homens de letras que se aproximam. Eles querem ir direto
a liberdade sem passar pelo sacriffcio. Deus sabe 0 que inventa
riam tirar, para seu governo pessoal, do etiam peccata. Comecemos
por "enfurna-los" no confessionario, e por ensinar-lhes os man
damentos de Deus e da Igreja...

Por tras da contradic;ao religiosa, ha uma outra, mais geral,
que e 0 quinhao de todos os profissionais da verdade, de todos os
escritores, de todos os homens publicos - e que faz, para voltar
mos ao nosso ponto de partida, com que nenhum homem seja 0

equivalente do que escreve, com que nenhum homem seja urn ge
nio. Antes que Claudel diga: "Sou como urn peru que nada com
preende de urn pato", Stendhal, que a piedade nao embarac;ava,
ja dissera: "Sou cachorro, voce e gato, nao podemos nos enten
der. " a homem se furta com todo 0 direito amaior parte das dis
cussoes que a sua obra faz nascer, porque elas dao origem a mal
entendidos: para 0 degustador, 0 livro e urn alimento imediatamente
assimilavel; para 0 escritor, eo resultado de uma duraC;ao, de urn
exerdcio, de uma vida diffcil. a cumulo da ilusao eimaginar que
o homem seja no seu melhor 0 que sao as suas obras. A esse movi
mento arrebatado que impele os leitores para ele, como se ele Fosse
urn sacramento, 0 autor s6 pode responder erguendo barricadas.
Admitir os outros, deixa-los falar, fazer-lhes justic;a, dar-lhes ra
zao contra si, e facil nos livros, e sua virtude, e e uma felicidade.
Na vida, nao e tao facil, porque os outros acreditam no genio e
pedem-lhe tudo. a escritor, por sua vez, bern sabe que nao ha me
dida em comum entre a ruminac;ao de sua vida e 0 que esta conse
guiu produzir de mais claro e mais leglvel, que a comedia aqui se
ria bancar 0 oraculo, que afinal de contas, se alguem quiser
encontra-lo, ele ja marcou encontro com os amadores em seus li
vros, que 0 caminho mais curto para ele passa pelos livros; enfim,
que ele e urn homem que trabalha para viver, e nao pode dispen
sar ninguem do trabalho de ler e do trabalho de viver.

Mar,o de 1955



.. Jornal frances (1908-1944) porta-voz dt' urn rnovirnento politico de inspira
Gao rnonarquica e antidemocratica. (N.T.)

A politica revoluciomiria sabe disso ha muito tempo e so se pres
ta ao jogo para seguir em frente. a revoluciomirio, que e 0 por-

Dizem que Gide nao votava a pretexto de que 0 voto de sua
zeladora contava tanto quanta 0 seu. Esse raciodnio merece refle
xao. Se Gide queria 0 voto plural para as homens cultos, a reivindi
cac;ao de sua parte seria exorbitante. Melhor do que ninguem, ele
sabia que a cultura nao e uma garanti~ de tina" Aos olhos do Gi~e

de 1930, 0 Gide de 1916, leitor cia ActlOn Fran~aLSe*, bern que deVla
ser alga como uma "zeladora", 0 mesma significando, aos olhos do
Gide de 1940, aquele de 1930. A menor reflexilo sabre sua vida de
vena dissuadir Gide de pretender 0 governo dos homens.

Sem duvida ele queria dizer outra coisa. Nao que a verdade
esta nas maos dos homens de cultura, mas que eles nao a podem
reeeber dos outros. Aquele que participa do voto abdica de suas mais
maduras convicr;oes, consente que elas contem apenas como uma
"opiniao" no recenseamento geral das opinioes, ratifica de antemao
a decisao dos outros. Por que conceder-Ihes de uma so vez num es
crutfnio 0 que nao Ihes concederia numa conversa? Se verdade hou
ver, epela reflexao livre. Gide recusara. portanto uma cerim6nia em
que 0 juizo proprio se submete ao jUIzo dos outros. Que governem
contra ele, se quiserem, mas que nao the per;am a aquiescencia...

A particularidade de Gide e0 purismo que 0 impede de votar
porque nao admite 0 principio do voto. A maioria dos votantes pre
fere usar de artimanhas com a regra do jogo. Mas, bern no fundo,
nao a aceita mais do que Gide. Quem dentre nos respeita 0 resultado
de urn escrutinio decepcionante? Votamos porque esperamos que
a nossa opiniao venr;a, votamos como violentos. Se nao vencemos,
ja pensamos na dcsforra. Exceto talvez na Inglaterra (ainda cum
priria ver 0 que se oculta sob a lenda do fair play), cada qual recusa
o sufragio dos outros, eo liberalismo eimpossivel de ser encontrado.

tador dos verdadeiros interesses do proletariado, nao pode faze-Io juiz
disso a todo instante: nao eprovavel que a maioria - mesmo en
tre as proletarios - veja necessidades que apenas aparecem aos
mais desfavorecidos e aos mais bern informados. a voto consulta
os homens em repouso, fora da profissao, fora da vida, faz apelo
a imaginar;ao, que amiude e fraca, 0 querer-viver fica a porta da
cabina de votar;ao. Como poderia uma maioria ser revolucionaria?

A vanguarda nao e 0 grosso do execcito. Nao e a convergen
cia das opinioes que fara algum dia uma revolur;ao, e 0 acordo pra
tieo dos oprimidos na luta social. Nao saO seus pensamentos que
contam, eo "segredo de sua existencia" (Marx). Nao se trata de
administrar uma sociedade ja feita, e mister primeiro faze-la, tao
verdadeira, tao viva como 0 acordo dos oprimidos em sua luta. Dul
les diz na cara de Molotov que jamais urn regime comunista foi
livremente aceito. Ele nao the ensina nada. Ecomo se dissesse que
jamais as nossas decisoes importantes sao integralmente demons
tradas nem demonstraveis.

Nada haveria que censurar se a revolur;ao superasse verdadei
ramente 0 jogo do sufragio, se nao encontrasse, em seu proprio de
senvolvimento, a questao dos outros. Mas a encontra enquanto vi
ver. Tern seus opositores. Se os consulta ou somente os tolera, ei
la de volta ao problema do sufragio. Se os suprime, ja nao e0 acordo
total dos oprimidos que deveria ser.

Se se consultam as opini6es, nunca havera revolur;ao - mas
se a revolur;ao nunca for controlada, sera uma revolur;ao, uma so
ciedade sem explorar;ao e sem opressao? Se nao tern de justificar
se perante uma oposir;ao, por nurneros, por comparar;6es, por esti
mativas oficiais e independentes, quem sabeni 0 gue custa e 0 que
propordona, e para quem, e afinal 0 que ela e? Epor isso que lhe
acontece proclarnar constituir;6es, organizar consultas. Mas a con
cessao e mera forrnalidade: os sufragios provam se sao favoraveis,
mas nao a julgariam se fossern desfavoraveis. Quando se lhe pe
dem provas, a revolur;ao respondera sernpre que entrar nas provas
ja seria trair.

Seja, replica 0 conservador, a minoria que nada tern a perder
nao esta em condir;6es de apreciar os meritos relativos de urn regi
me que a exclui. Isto concerne as estatfsticas, as probabilidades,
e a misecia, por sua vez, e categ6rica. Nao resta, pois, senao impor
lhe respeito.

..
359COMENTARIOSSIGNOS

x. Sobre a absten~iio

358

•



360 SIGNOS
COMENTARIOS 361 ..

Assim continua 0 duelo entre aqueles que temem pelo que exis
te e aqueles que querem 0 que nao existe ou nao existe ainda. A
uns e outros, as regimes liberais opoem apenas uma arte consuma
cia de diluir as contradi~6es, de colocar obliquamente as proble
mas, de sufocar a ac;ao no processo, de criar preconceitos favont
veis ou desfavoniveis, de debilitar as pr6prias maiorias, quando estas
nao sao sensatas, e de conduzi-Ias para onde nao querem iT, de rna
nipular as espiritos sem taear ndes - numa palavra, uma forma
jurfdica e esperta cia violencia.

Tinha portanto razao Gide? S6 temos escolha entre a violen
cia aberta e 0 compromisso preca.rio entre as violencias? Convem
ser apoIltico, convem seT misantropo?

Nero tudo e tao simples nem tao negro. A misantropia nunca
tera razao porque os vicios da poHtica devem-se afinal de contas
ao que ha de mais valido entre os homens: asua ideia da verdade.
Aquele que viu algo e 0 julga verdadeiro, julga-o verdadeiro para
todos. Se os outros nao 0 veem, e porque sao fanaricos, e porque
nao julgam livremente. Assim 0 homem livre faz de suas eviden
cias a medida de todas as coisas, e ei-Io famitico no momento em
que se queixa do fanatismo dos outros. Mas, finalmente, se cada
qual "imiscui-se nos assuntos dos outros", se se substitui a eles,
e tambem porque "poe-se no lugar deles" , porque os homens nao
estao urn ao lado do outro como pedras, e porque cada qual vive
em todos.

Chega urn dia, portanto, em que aquele que queria retirar-se
do jogo politico e trazido de volta a ele justamente por esse gosto
da liberdade que cultivava em seu proveito. Gide disse-o muitas
vezes: 0 extremo individualismo torna 0 homem sensfvel aos ou
tros individuos, e seu Didrio conta como ficou mudo de espanto
quando, tomando urn taxi para ir ver urn doente na clinica da Rue
Boileau (entao luxuosa), e surpreendendo-se de que 0 motorista nao
a conhecesse, recebeu esta simples resposta: "Para nos, e em Lari
boisihe.' ,

Pode-se usar de artimanhas com os outros, inventar sonhos
em que eles se esfumam - a "Franc;:a real", 0 proletariado pu
ro -, nao se pode recusar a escutar alguem que fala da sua vida.
Ha pelo 'menos urn assunto sobre 0 qual os outros sao juizes sobe
ranos: sua sorte, sua felicidade e sua infelicidade. A esse respeito
cada qual e infalivel, e isso reduz a propon;oes justas os lugares
comuns sobre 0 sufnlgio dos quais Gide nao temeu ser 0 eco.

Ora, essa competencia vai muito longe. A zeladora de Gide
talvez nao tivesse opinioes, sobre a historia, tao matizadas como
as de Gide. Que importa? Votar nao e escrever urn tratado de po
litica au de historia universal. Edizer sim ou nao a uma ac;:ao jul
gada par suas conseqiiencias vitais, que sao perfeitamente sensi
veis a cada pessoa, e que sao inclusive sensiveis so a ela. A revolu
c;:ao russa principiante bern 0 compreendera, quando apoiava a novo
poder sobre os sovietes, sobre os homens considerados em seu off
cio e em seu meio de vida. Esse sufragio real, esse jufzo abrupto,
e que cabe numa palavra, dizem 0 que cada qual pretende fazer
e nao fazer de sua vida. Conquanto tivessem cern vezes razao, aque~
les que "sabem" nao podem por suas luzes (alias, vacilantcs) no
lugar desse consentimento ou dessa recusa. A maioria nem sempre
tern razao, mas com 0 correr do tempo nao se pode ter razao con
tra ela, e, se se escamoteia indefinidamente a prova, e por estar-se
errado. Aqui atingimos 0 ponto decisivo. Nao que a maioria seja
od.culo, mas porque e 0 unico controle.

Resta saber como coletar esse sufragio, como protege-Io con
tra os desvios, mediante quais instituic;:oes, e isso nao e facil, pois
o sentimento que cada qual tern da sua vida depende incrivelmen
te das ideologias. Sobretudo numa situa~ao tensa, 0 proprio abs
trato torna-se concreto, e cada qual vive a tal ponto nos sfmbolos
sociais que e dificil encontrar nele urn ambito preservado de certe
zas suas.

Mais ainda, ha uma comedia das sociedades liberais que faz
com que a controle se transforme em seu contrario. Alain pensava
que nao se pode abusar do controle, que, de uma vez par todas,
o papel dos cidadaos e dizer nao, e 0 do poder, estimular a tirania.
Se cada qual cumprir a melhor possivel a sua obrigac;:ao, a socieda
de e a humanidade serao tudo 0 que podem ser. Ele nao previra
a troca de papeis em que a liberdade e 0 controle servem para per
petuar tiranias, no momenta em que os interesses da liberdade pas-
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sam para 0 lado do parler. Qualquer pacier sem contrale deixa lou·
co. E verdade. Mas que fazer quando cessa totalmente de haver
poder, quando 56 restam controladores? 0 cidadao contra as po
deres nero sempre e0 equilibria entre a tirania e 0 caDs, e por ve
zes a sua mescla, uma sociedade sem aCao, sem historia.

o problema do sufd.gio permanece intacto anossa frente. Nao
chegamos ainda a entrever 0 que seria uma sociedade que 0 tivesse
resolvido. Mas ele cansiste em fazer comunicar 0 que se diz e 0

que se faz. Portanto, ja sabemos que uma sociedade valida nao se
ni menos livre, pOTem mais livre do que a nossa. Mais instrw;;:ao,
mais informacao e informacao mais precisa, mais crftica conereta,
a publicidade do funcionamento social e politico real, todos os pro
blemas colocados nos termos mais ofensivos - ofensivos no senti
do em que 0 sao a desgrac;a e todos os bons raciodnios; sao estas
as condic;5es pd:vias de relac;5es sociais "transparentes".

Julho de 1955

XI. Sobre a Indochina

Temps modernes publicou, no mes de dezembro, urn editorial
sobre a Indochina que se poderia achar incompleto: nao definia uma
polftica, dizia com que sentimentos deve-se procurar uma. Dizia
que a priori estavamos errados se, depois de oitenta anos, eramos
ainda odiados como inimigos, e que uma reconquista militar seria
literalmente a nossa vergonha. Que 0 filho de uns amigos nossos,
que acaba de prestar servic;o militar na Indochina, escreva-nos ho
je: "os soldados la sao vftimas e e mais duro morrer do que redigir
protestos", nos achamos natural. (Quando se arriscou a vida, e
penoso reconhecer que foi por uma causa duvidosa. Mas, justa
mente af, e preciso protestar contra uma imprensa que da os sol
dados mortos como exemplo para justificar outros sacrIficios.) Que
aos olhos de urn coronel seja uma desqualificaC;ao pregar moral e
honrar 0 herofsmo onde quer que de esteja, ja e mais espantoso.
Esse coronel parece safdo das narrativas heroicas e simplistas, e co
nhecemos outros, durante a guerra, de outra tempera. Mas que
urn protesto moral possa provocar, num cristao como Franc;ois

Mauriac, "urn verdadeiro estupor' '87, isso nos deixa, por nossa
vez, estupefatos.

Falais de urn capricho, diz-nos ele. E decerto a moral existe
mas nao deve ditar regras sem considerar os casos. - Somos, tarn~
bern nos, c?ntra a .moralidad.e abstrata. Epor isso que nao segui
mas as anucomumstas. que Julgam a comunismo sem considerar
os problemas da URSS. Mesmo assim, epreciso que os valores se
jam reconhedveis em seu aspecto do momento. Epor isso que, nao
reconhecendo no comunismo de hoje os valores do humanismo mar
xista, nao somos comunistas. Na questao da Indochina nao opu
semos acolonizac;ao argumentos de prindpios tais como 'a igualda
de dos homens ou 0 direito que tern de dispor de si mesmos. Fize
~os a constatac;ao muito concreta de que, apos oitenta anos, con
tmuamos a ser na Indochina "autoridades ocupantes" mal
toleradas88 , que isso era urn fracasso e que uma soluc;ao militar se
ria a confirrnac;ao dele. Queremos efetivamente que se distinga en
tre a mO:,al pura e a ~plicada. Mesmo assim, e preciso haver algu
rna relac;ao entre elas: Quando nao passa de generalidades verbais.
a moral pura torna-se alibi e ardil. Convem entao pega-Ia na pala
vra. Cumpre dizer, e repetimos: "Fac;amos a paz ou demos 0 fo
ra. " Quando entramos nos caminhos da moral relativa precisa
mos faze-Io sabendo 0 que afinal estamos querendo e ;esolvidos
a nao aceitar SI!JD 0 que for. Franc;ois Mauriac confu~de 0 sentido
do real e 0 respeito do real.

Como ousais escrever, prossegue ele, que a face dos franceses
na Indochina e a face dos alemaes na Franc;a? Os alemaes pilha
yam a Europa enos estabelecemos la uma "civilizac;ao benfaze
ja". Respondemos que, se os alemaes tivessem ficado tres quartos
de seculo na Franc;a, bern que teriam acabado por construir fabri
c~s onde ~~ franceses teriam trabalhado. estradas e pontes que te
n~?s. utillzado :- e ate por distribuir enxofre e sulfato aos pro
pnetarlOs para cUldar dos seus vinhedos hereditarios; Isso nao tra-

87. Lt Figaro, 4 de fevereiro de 1947: 0 jilffsojo t a IndtJchina. Perdoamos a ideia
muito provinciana, de adivinhar 0 autor de um editorial coletivo. 0 mais divertid~
e que 0 graf61ogo se engana em sua conjetura.

8~. "Somos la, dizia 0 editorial, alemaes sem Gestapo nem campos de con
centra~a~ -:-. pelo me~os e 0 que esperamos. " Va esperan~a. Veremos pelo artigo
de J. CUlslmer que amda eramos excessivamente otimistas.
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ria 0 perdio pelos refens executados. Se os italianos pudessem ter
ficado na Abissinia, teriam equipado a pais. Fran-;ois Mauriac foi
muito frlvola quando condenou 0 empreendimento etfope. Devia
esperar a hora das pontes e das estradas. Que estamos dizendo?
As estradas estrategicas, pela menos, ja estavam inauguradas. A
poHtica francesa na Indochina naD 56 naD libertou os--camponeses
cia usura, como nem sequer tolerou a format;ao de uma burguesia
industrial. Epor isso que continuamos a seT Ii potencia ocupante.
Julgam-nos pelo que fizemos e pelo que naD fizemos.

Enfim, diz Frant;ois Mauriac, a colonizac;ao e urn genera de
Cruzada, equivoca como todas as Cruzadas. Suas violencias sao ape
nas "a corruplYao de uma grande ideia". Mas a ideia esta no espiri
to de Franc;ois Mauriac ou em nossos manuais de historia. Quanto
aos vietnamitas, eIes viram sobretudo a "corrupc;ao". Eexatamen
te escandaloso que urn cristao se mostre a esse ponto incapaz de
afastar-se de si mesmo e de suas ideias, recusando-se a ver-se, mes·
mo por urn instante, peIos olhos do outro. Os menos revolucioml
rios dentre nos compreenderam de uma vez por todas, com a guer
ra da Espanha e com a ocupaC;ao alema, que a honra as vezes esta
nas pris5es. Aprenderam 0 que as grandes "ideias" do poder signi
ficam para os oprimidos. Mas a guerra terminou, os alemaes parti
ram, tudo voltou a ordem. 0 poder agora somos nos, e portanto
s6 pode ser digno. De novo, 0 ponto de vista dos combatentes con
vocados nao conta. Como nos dias de sua infancia protegida, Fran
c;ois Mauriac nao tern ouvidos para os gritos dagueles que se ocu
pam em matar e morrer. Tenhamos paciencia. Eapenas a corrup
C;ao de uma grande ideia "e, precisamente, uma vocaC;ao traida".
Dizemos que urn cristao nao e feito para trair sua vocaC;ao ou para
desculpar aqueIes que a traem, e nao somos os unicos a dize·lo. Urn
padre nos escreve: "Acabo de regressar do Vietna, onde fiquei sete
anos. A leitura de sua nota... a respeito do Vietna me fez urn bern
peIo quallhe sou grato... Nao teria escrito ao senhor se 0 artigo de
Mauriac em Le Figaro de 4 de fevereiro nao viesse parar por acaso
diante de meus ollios... Ted. eIe enveIheeido? as sofrimentos do seu
pais deixaram-no amargo? Que fim levou 0 cristao? .. Enquanto tan
tos cristaos se recusarem a estar no lugar onde sao esperados, sera.
de admirar que outros pretendam substitui-Ios?"

Decerto Franc;ois Mauriac renega 0 colonialismo "tal como
foi pratieado no seculo XIX" (como se houvesse mudado muito

desde entao). Convida-nos a "descobrir antes que seja tarde de
mais novas bases de entendimento e de cooperaC;ao" com 0 Viet
na. Nao se pode dizer que 0 seu artigo sirva muito para isso. Co
mo e que ele nao pereebe que, visto de fora, esse artigo e exata
mente 0 disfarce moralizante de uma soluC;ao violenta89? Urn viet
namita dizia-nos: "0 sistema frances funciona as mil maravilhas.
Os senhores tern seus eolonialistas. E tern, entre seus administra
dores, eseritores ejornalistas, muitos homens de boa vontade. Uns
agem, os outros falam e sao a cauc;ao moral dos primeiros. Assim
os prindpios sao salvos" - e a colonizaC;ao na verdade permaneee
o que sempre foi. Depois de urn artigo feito para nos tranqiiilizar
a consciencia e justificar 0 nosso poderna Indochina, as frases con
ciliat6rias do fim nao tern muito peso. Urn funeionario da Indochi
na dizia-nos ultimamente: uO senhor tern razao, trata-se de acor
dar as pessoas. " 0 artigo de Franc;ois Mauriac e feito para ador
meee-las. Se 0 eseutarem, deixarao as coisas como estao - ate que
chegue 0 inverno, as tropas vietnamitas se fatiguem, os campone
ses se cansem, eo Vietminh eapitule sem impor condic;oes. Nesse
momento, poder-se-a negociar sem nada prometer, e 0 colonialis
mo liquidara, sob 0 nome de "comunismo", juntamente com 0

estado-maior, de fato comunista, d~ Vietminh, as reivindicac;oes
mais legitimas do povo indochines. E segurarnente dificil para urn
ministro entabular negociac;oes sem fortalecer 0 Vietminh. E por
isso que se vern repetindo que cada palavra dita em favor dos viet
namitas na imprensa francesa prolonga a luta ao despertar-lhes a
esperanc;a. Mas convem ver que a outra formula: "sejamos vence
dores hoje, seremos justos amanha", equivale a dar por perdidas
as reformas. Ha na Indochina, desde a guerra, urn duplo poder.
A 16gica do colonialismo exige que se eliminem os "intrusos". Nao
sera na hora de seu triunfo que ele se corrigira. Ser a favor de uma
soluc;ao militar e endossar a politica francesa de oitenta anos na
Indochina. Que urn ministro confundido pelos aconteeimentos adira
a essa politica, nao e de surpreender. Mas na hora em que quase
toda a imprensa faz coro, os escritores independentes nao cumprem

89. Nem sequer sabemos se "antes que seja tarde demais" significa, como
se espera, "antes que a repressao militar venl;a", au, como se teme, "antes que
sejamos expulsos".
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seu clever se facilitarn a opera~ao. Aos ci'nicos que a conduzem, deve
se reconhecer essa especie de grandeza que eados homens de Es
tado desrle que 0 muncio emundo. Mas que dizer das belas almas
que a ela se associam sem ter a coragem de chamar Terror ao ter
ror? Nossa tempo tern sabre os outros a incompanlvel vantagem
de haver entreaberto ao publico os bastidores cia historia e mostra
do algumas de suas maiores astticias. Compete-nos defender esse
priviIegio.

Tuda isso esta tao claro que ficamos "estupef~tos" por ser obri
gados a repeti-lo, sobretudo a Fran~ois Mauriac, que, em Qutras
ocasioes, fora lucido. Que the esta acontecenrlo? Esse artigo nao
esta claro. Percebe-se que e1e fala de uma caisa e pensa tambim nou
tra. De corle vern esse tom fraurlulento que e1e nunca teve quando
se tratava d~ moral ou de re1igiao, e que perdeu de ha muito em
poHtica? Como 0 paciente do psicanalista, da~nos incidentalmente
a resposta. La pelo fim do artigo, e como se passasse aparte secun
daria do problema, nosso autor pergunta: "Sera verdade ou nao
que a Fran~a enfraquecida seria substitufda por uma outra poten·
cia (aquela mesma cujo espirito anima 0 Vietminh)?" Ai esta. Nao
ha necessidade de uma longa investiga~ao para saber que os co·
munistas franceses, associados ao govemo, saO co-responsaveis por
sua poHtica colonial, que 0 Vietminh nao foi seriamente apoiado
pela URSS, que, de acordo com a sua polItica geral de prudencia,
a URSS almeja 0 acordo e nao uma guerra que poderia acarretar
a interven~ao anglo-saxa, que as armas do Vietminh vern da Chi~

na, 0 mais das vezes por intermedio de uma firma francesa, que
por fim 0 estado·maior comunista do Vietminh tomou sob a sua
tutela urn movimento nacionalista indochines amplamente moti·
vado pe1a polItica francesa na Indochina e que nada devia ao rna·
quiavelismo do Kremlin... Tudo isso nao tern importancia. Basta
que Ho-Chi-Minh seja comunista e Fran~ois Mauriac compreen
deu. Nao existe af senao urn tentaculo da URSS. Exemplo incon~

testavel do nominalismo politico que falseia a vida publica francesa.
Trate-se da Indochina ou de outra coisa, cada qual escolhe uma
posi~ao conforme esta enfraque~aou fortale~aa URSS, e arranja
se como pode com as suas ideias. Eo por isso que ja nao ha proble
mas polIticos nem verdadeira discussao poHtica. Os comunistas acre
ditavam outrora que, pela 16gica do movimento operario, os pro
gressos da revolu~ao no mundo serviam eminentemente aURSS.

Podiam hesitar sobre a tatica e perguntar-se a urn dado momento
se era oportuna a ofensiva proletaria. Mas pelo menos ficava en
tendido que 0 problema seria resolvido por uma amuise seria da
situac;ao local e por uma aprecia~aoda conjuntura mllndial, na qual
a pressao dos proletarios nacionais sobre os respectivos governos
seria levada em considerac;ao. Hoje, elesja nao tern tanta confian
~a no curso das coisas, ja nao acreditam num desenvolvimento ra
donal da hist6ria e na harmonia entre 0 valido e 0 eficaz. Sua di
plomacia, como a de todas as chancelarias, calcula a rela~ao de for·
c;as segundo as condic;3es geograficas e militares, e sem levar em
conta a consciencia de classe, de fato bern enfraquedda. Por sua
vez, 0 anticomunismo nao trata nenhuma questao a fundo. Esta
tao desprovido de ideias e tao longe dos fatos que nao se eleva se·
quer amanobra esquerdista, no entanto facil nessas circunstancias.
Recai pura e simplesmente no velho conservadorisrno, e confunde
numa reprovac;ao cega a diplomacia sovietiea e os movimentos d(;:
massas espontaneos. Numa questao como a da Indochina, em que
esta claro porem que nao se resolved, nenhum problema perseguin
do 0 fantasma URSS, 0 anticomunismo atem-se a concepc;ao do
chefe de polfcia, segundo a qual todos os problemas sao criados por
alguns agitadores.

Compreendemos agora 0 que se passa com Fran~ois Mauriac.
Quando 0 patriotismo frances soprava no sentido da humanidade,
ele soube julgar os poderes. Mas seu unico desejo era abandonar
uma lucidez tao fatigante. A guerra teve 0 inconveniente de obriga·
10 a distinguir 0 legal e 0 justo. Esquec;amos, pensa ele, esses hor·
rores. Nao reabram nossas chagas. 0 ferimento, para e1e, nao e
a questao da Indochina, e a desonra de Vichy. 0 sangue pode cor
rer la longe, contanto que as nossas chagas cicatrizem.

MarfO de 1947



368 SIGNOS COMENTARIOS 369
..

xu. Sobre Madagascar90

(Entrevista)

- Enquanto fli6sofo e pensador polltico, 0 senhor tern uma opi
niao sabre a guerra cia Argelia, equal seria ela?

- Tenho uma opiniao e DaD a escancia. Mas talvez ja DaD seja
uma solw;ao, ainda que pudesse ter sido ha dais anos e meio. Nada
prova que urn determinado problema seja solucionave1 nao importa
a data, e seria abusivo censurarmo-nos por nao ter solw;ao quando
se deixou deteriorar 0 problema. Vejo apenas verdades parciais:

1) Sou incondicionalmente contra a repressao e em particular
contra a tartura. Quem escreveu Laquestion sabe 0 que ea hanra e a
verdadeira gloria; nao podemos esquecer estas palavras, quando ele
cruza no corredor da prisao com mu~ulmanos que 0 encorajam:
" ... enos seus alhas captei uma solidan'edadeJ uma ami.zadeJ uma conjianra tao
total que eu me sentia orgulhoso, justamente por ser europeu, de contar com um
lugar entre eles." Quem pensou isso, e seus semelhantes, salva, ao pe da
letra, a honra, a nossa honra e ados nossos ministros. Dizem, e e
verdade, que a tortura e a resposta ao terrorismo. Isto nao justifica a
tortura. Era preciso agir de urn modo que 0 te.rrorismo nao nascesse;

2) Mas me parece impassivel deduzir, desse juizo sobre a tortura
uma polftica para a Argelia. Nao basta saber 0 que se pensa da tortu
ra para saber 0 que se pensa da Argelia. A poHtica nao e 0 contnirio
da moral, nunca se reduz amoral. 0 polones Hlasko dizia ultima
mente que as convic~6es poHticas dos escritores franceses nao 0 inte
ressavam muito, porque nao passavam de atitudes morais. Parece-me
que ele tinha razao.

- A que chama atitude moral?
- A atitude, por exemplo, daqueles que pensam que, por prin-

cipio, os homens brancos nao tinharn nada que fazer no resto do
mundo, que estavam errados em ir para la, que 0 unico dever e 0

unico papel deles atualmente e se retirar, que os paises de ultrarnar,
deixados a si mesmos, encontrarao grandes dificuldades, mas nao

90. A estada em Madagascar, aqui referida, ede outubro·novembro de 1957,
eo texto da entrevista, dejaneiro-fevereiro de 1958. Recolocamo-lo aqui na data cer
tao Anunciado em L 'Express de 3 de julho , s6 foi publicado em 21 de agosto de 1958.

cabe a nos ocupar-nos deles, cabe a eles enfrenta-las e usar como
quiserem de uma liberdade total que lhes deve ser reconhecida.

Este sentimento, que se adivinha em grande parte da esquerda
nao-comunista, e tudo quanto nela resta da atitude propriamente re~

volucionana. Ora, a atitude revolucionana era uma polftica: pensava
se que havia verdadeiramente no mundo uma foTta hist6rica madura,
pronta para receber a heran~a humana, os paises coloniais e os prole
tariados dos paises avan~ados formavam urn todo so nessa luta, e a
politica revolucionana consistia em combinar a a~ao de uns e outros.

Hoje, esta suficientemente claro que 0 proletariado nao esta no
poder nem sequer nos paises onde a burguesia perdeu; a propria
ideia de urn poder proletirio ficou problematica. Muitos homens que
j:i nao acreditam que a URSS seja urn poder proletiirio,justamente por
quejd nao acreditam nele, transferem para os pa1'ses colonizados a ideolo
gia revolucionaria. Precisarnente porque nao podem mais ser comu
nistas, nao levam em conta compromissos em poHtica colonial.

No entanto esta claro que e impossivel manter uma poHtica
revolucionaria sem aquilo que e0 seu eixo, isto e, 0 poder proleta
rio. Se Dao hi "dasse universal" e exercicio do poder por esta dasse,
o espirito revolucionario torna a ser moral pura ou radicalismo mo
ral. A poHtica revolucionaria era urn fazer, urn realismo, 0 nasci
mento de uma forc;a. A esquerda nao-comunista freqiientemente
s6lhe conserva as negac;6es. Tal fenomeno e urn capitulo da gran~

de decadencia da ideia de revoluc;ao.
- E por que essa decadencia?
- Porque a hist6ria principal, a de uma dasse revoluciona-

ria, nao e confirmada pelo curso efetivo das coisas. Basta viajar
para urn dos paises de ultramar para compreender a urn so tempo.
em que 0 esquema revolucionario efictfcio e por que ainda assim
recebe dos acontecimentos uma justificac;ao totalmente aparente.
Vejamos, por exemplo, Madagascar, onde estive ha alguns meses.
Em primeiro lugar ficamos impressionados pelo fato de os intelec
tuais nacionalistas de Tananarive estarem muito longe daquilo que
nos faria supor uma concepC;ao revolucionaria da historia. Urn de
les dizia na minha frente que a distinc;ao dos nobres e dos burgue
ses era urn trac;o permanente da personalidade malgaxe; urn ou
tro, que seria preciso, depois da independencia, cuidar de reter na
aldeia a populac;ao que se desloca para as cidades; urn outro ainda,

i'
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cat61ico, que seria preciso construir uma especie de socialismo feu
dal;~urn Dutro, que a Liberia era urn exemplo para todos os pavos
da Africa; urn Dutro, enfim, que nada era mais importante do que
as diferen~as entre cat6licos e protestantes em Tananarive.

Tais inte1ectuais cstoo muito longe de estar preparados para uma
eventual revolu~ao. A isso, urn marxista responded, que constituem
uma burguesia nacionalista, que esta burguesia abrira as portas do
pader as massas e aos chefes improvisados que as massas formarao.
Feitas todas as ressalvas sabre a insuficiencia de uma curta viagem
e tambem sabre a possibilidade de acontecimentos inesperados (quase
ninguem, em 1947, acreditava na insurreic;ao), cumpre confessar que
em momento algum, no pals, tcmos a impressao de uma revolw;ao
incubada. Que, monnente em Tananarive, muitos malgaxes este
jam fartos do poder frances, e uma coisa. Que isto prenuncie a ma
turac;ao acelerada de urn proletariado no sentido marxista, e outra.
Na regiao betsilea, no suI, perto de Tulear e Fort-Dauphin, e mes
mo em Issotry, suburbio de Tananarive, onde a agua dos arrozais
invade as casas na estac;ao das chuvas, e onde vemos a venda em
cabazes objetos indefinfveis que sao 0 sfmbolo mais cruel da mishia
-, 0 viajante isolado nao se' sente cercado pela colera. Mesmo que
tudo venha a explodir amanha, faltara provar que se trata de uma
erupc;ao preparada pela historia. Sei que e preciso procurar sob as
aparencias, mas seria preciso provar que ha nas "profundezas" urn
proletariado revolucionario no sentido cIassico de Marx.

Mas eis 0 motivo por que a historia da a impressao de fluir
no sentido do comunismo: se os franceses deixassem imediata e com
pletamente Madagascar, e provavel que a burguesia de que falava
ha pouco, que e qualificada, mas muito reduzida, tentasse tomar
o pais sob sua tutela, que uma parte da populaC;ao costeira se le
vantasse contra ela (tentamos tirar proveito desses 6dios, mas eles
existem, e nao os criamos; apos uma conferencia sobre a ideia de
rac;a, constatei que os merinas de Tananarive achavam-se insufi-'
cientemente racistas: eles nao conseguiam sentir os negros da cos
ta como iguais). Em resumo, os malgaxes nacionalistas admitem
de born grado que a partida dos franceses seria seguida por pertur
bac;3es sangrentas. Depois disso, como ha que se viver, homens sur
gidos das massas imporiam com efeito a sua autoridade, fariam 0

pals trabalhar, empreenderiam sem capitais e com os meios exis
tentes a tarefa do desenvolvimento. Seria muito lange e muito du-

ro. Nao vejo razao alguma para dizer que este e 0 sentido imanen
te da historia, a soluc;ao preparada por ela para os problemas da
miseria. Mesmo que, 0 que nao e 0 caso, todos os pafses coloniais
que alcanc;aram a independencia acabassem por militarizar-se e por
realizar uma especie de comunismo, isto de modo algum significa
ria que a filosofia marxista da historia everdadeira, e sim que urn
regime autoritario e nao-burgues e a unica safda posslve! quando
a independencia polftica precede a maturidade economica. Se nos
atemos ao que e observavel, nada faz pensar, em Madagascar, no
esquema cIassico do proletariado colonial que salta as etapas do de
senvolvimento e que por vezes antecipa em maturidade revolucio
naria os proletariados dos paises avanc;ados.

A aparente confinnac;ao do esquema torna-nos desatentos a
fatos e problemas que 0 marxismo poe em segundo plano ou ate
passa em silencio. Ficamos impressionados ao conversar com inte
lectuais avanc;ados, em Tananarive, com 0 pooco interesse que dao,
por exemplo, aos problemas do desenvolvimerito ou mesmo ao es-:
tudo dos costumes e da sociedade malgaxes. Urn deles, que fez es
tudos universitarios na Franc;a, dizia-me que lhe era quase impos
SIve! a comunicac;ao de sua personalidade malgaxe com sua perso
nalidade de cientista, e que, alias, qualquer estudo das crenc;as mal
gaxes empreendido no esplrito da ciencia pareceria aos seus como
uma traic;ao. A revolta deles contra nos nao e intelectual (apreciam
e praticam admiravelmente a conversa afrancesa), e inteiramente
emocional e moral.

Pode-se responder que 0 resto viria com a independencia. Creio
que, na realidade, a independencia e suas conseqiiencias destaca
riam cruelmente, mas nao resolveriam, 0 problema, que e amal
gamar urn modo de pensar europeu e 0 que resta de uma civiliza
c;ao arcaica. Talvez 0 comunismo s6 domine esse problema, como
os demais, suprimindo-Ihe os meios de manifestar-se.

Quando Rabemananjara quis, num jornal de Paris, expres
sar os desejos dos malgaxes, s6 conseguiu por lado a lado 0 elogio
das tecnicas europeias e a reivindicac;ao de uma relac;ao imediata
com a natureza cujo segredo, dizia ele, a civilizac;ao malgaxe deti
nha desde sempre, sem explicar como essa relac;ao poetica com a
natureza era compatfvel com 0 trabalho e a produc;ao a maneira
ocidental.
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Cesaire glorifica as negros por nao terem inventado a bussola
e compreende-se 0 que quer dizer: a bussola, a ffiaquina a vapor
e 0 resta serviram por demais para encobrir as a~oes e os gestos
dos franceses. Mas, enfun, tamar pura e simplesmente partido con~

tra a bussola etratar com muita ligeireza 0 problema hist6rico do
desenvolvimento. A independencia nao deteria, peIo cantrano ace
leraria, a degrada-:;ao das estruturas arcaicas. Pade-se responder
tambem: a idealiza.;ao do passado arcaico e uma busca de segu
ranc;a e oculta a angu.stia revolucionaria. Tambem af continua a
tratar-se do mesmo recurso a uma historia abissal. Se nos atemos
ao observave1, nada permite dizer que a independencia imediata
e incondicional seria a substitui~ao de urn imperialismo esgotado
por uma na~ao madura para viver por si mesma. Seria antes urn
credito dado ao desconhecido, urn desafio ao destino, sendo isso
que a ideologia da revolu~ao esconde a esquerda france sa.

- Em seu entender, as crfticas tradicionais dirigidas ao colo
nialismo careceriam de realismo e sobretudo de atualidade?

- 0 colonialismo, em qualquer hip6tese, esta reduzido a uma
quarta parte. Quando os europeus deportavam para a America
quinze milh5es de negros africanos, quando tratavam os rebanhos
do pampa argentino como jazidas de couro e de sebo, quando de
senvolviam no Brasil a cultura itinerante da cana-de-a~ucar, que
deixava 0 solo esgotado e, com 0 concurso da erosao tropical, trans
formava 0 pais em deserto, ou quando a administra~ao francesa
na Africa era ainda dominada pelas grandes companhias, havia urn
colonialismo.

Penso dos fatos antigos de que acabei de falar 0 mesmo que
penso de todas as infamias que nunca faltam nos empreendimen
tos hist6ricos, tanto na hist6ria romana como na da monarquia fran
cesa. Foi assim que Nantes, Bordeaux acumularam os capitais que
deveriam tornar possive! a revolu~ao industrial. Nao aprovo esse
sangue, esses sofrimentos, esses horrores, como tambern nao apro
vo a execu~ao de Vercinget6rix. Digo que, com a condi~ao de que
isso cesse, nao ha por que afirrnar cornS' prindpio que os brancos
devern regressar a seus paises, pois na Africa de hoje eles sao dife
rentes desse colonialismo.

Ve-se no livro dirigido por Ballandier, Le Tiers Monde, que,
desde a lei de agosto de 1946, os investimentos publicos da Fran~a

nos paises do suI do Saara representam cerca de urn bilhao de d6-

lares, 0 mesmo, em dez anos, que durante os quarenta anos ante
riores,.o equivalente, dizem, a urn plano Marshall africano.

Ve-se no livro de Germaine Tillion que para 1.200.000 nao
mu~ulmanos ha na Argelia 19.000 colonos em sentido estrito, dos
quais 7.000 sao pobres, 300 ricos e uns dez extremamente ricos.
o restante dos franceses da Argelia sao assalariados, engenheiros,
comerciantes que representam tres quartos da infra-estrutura eco
nomica do pais. Enquanto isso, 400.000 openirios argelinos traba
lham na Fran~a e sustentam na propria Argelia dois milh5es de
arge!inos.

Nao digo que os empresarios franceses os contratem por fi
lantropia. Constato que esta rela~ao entre a Argelia e a Fran~a nao
tern nada a ver com 0 colonialismo. Ha sobretudo nos costumes,
nos modos de pensar, mesmo nas praticas administrativas, muito
mais do que vestfgios do colonialismo. Podemos pensar no modes
to nivel do salario minimo em determinada regiao de Madagascar
onde se estabeleceu uma importante empresa privada que, diga
mos de passagem, se vangloria de pagar salarios urn tanto superio
res.]a nao se pode dizer que 0 sistema sejafeito para a explora~ao;

ja nao ha, como se dizia outrora, "colonia de explora~ao".

- Nessas condi~5es, por que vemos a maioria dos paises de
ultramar se sublevar pela independencia, ou peIo menos reclama-la?

- Veja ainda 0 livro de Ballandier: urn deciI~lO da popula~ao

do mundo disp5e de 80% da renda mundial; a Asia, que abriga
a rnetade da humanidade, nao detem senao urn quinto da renda
mundial. 500 milh5es de hornens nos paises ditos avan~ados vivem
com uma renda anual de 500 a 1.000 d61ares; 400 outros (a URSS,
oJapao, dois ou tres paises da Europa oriental, uma ou duas repu~

blicas sul-americanas) vivem com uma renda anual de 100 a 500·
dolares; os dernais - isto e, 1,500 bilhao de homens -, com me
nos de 100 d61ares por ano. Dois ter~os da popula~aomundial pas
sam fome; urn alemao, urn ingles, urn americano dispunharn em
19~O de 5.000 unidades de energia por ano, urn africano ou urn
chines de 150, urn hindu ou urn indonesio de menos de 100.

Acrescenta~se a isso, como se sabe, a alta natalidade dos pai
ses subdesenvolvidos, da ordem de 40 a 50 por mil; a da Europa
antes da limitayao da natalidade era apenas de 30 a 40 por mil. Sem
a limita~ao da natalidade, calculou-se que seria precise que as mu-
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lheres europeias se casassem 56 com ceTca de trinta e cinco anos
para nao ter no casamento mais filhos do que tern hoje. A inter
venc;ao das tecnicas medicas fez baixar a mortalidade, como ja se
disse muitas vezes, mas os numeros sao impressionantes: de 1946
a 1952, a esperan~a de vida no CeiIao passou de 42,8 para 56,6;
a Fran~a, por sua vez, levau cinqiienta anos, de 1880 a 1930, para passar
do primeiro numero para 0 segundo. No total, por volta do ano 2000,
os paises subdesenvolvidos terao provavelmente passado de 1,800
para 4,000 bilhOes de habitantes, os outros de 900 para 1,150. Tu
do isto 'e a degradac;ao das estruturas costumeiras, numa palavra,
o que Germaine Tillion chama de clochardisation* de tres quartos
das populac;6es subdesenvolvidas, e por fim os progressos cia infor
mac;ao e cia consciencia politica, explicam amplamente a insurrei
c;ao dos paises subdesenvolvidos. a pouco que os paises coloniza
dores fizeram por eles (em 1954, na Argelia, 95 % dos homens eram
analfabetos em frances) antes a apressou do que a retardou.

Tudo isso nao absolve 0 racismo dos brancos e os atos de ex
plorac;ao, mas aqueles de que falamos sao de outro volume e de
outro peso. Alfred Sauvy, que nao e suspeito, escrevia uitimamen
te que 0 regime de vida dos argelinos desde a chegada dos france
ses a Argelia evoluiu aproximadamente como 0 dos paises arabes
politicamente independentes. Mas como os paises colonizados nao
se auto-administravam, como 0 poder era urn poder estrangeiro,
e natural que the imputem 0 seu sofrimento.

- Se 0 essencial dos males de que sofrem os paises coloniza
dos nao e imputavel ao colonialismo, nao ha entao soluc;ao?

- Nao ha soluc;ao a curto prazo, e a independencia nao e uma
soluc;ao, assim como 0 comunismo nao 0 seria. Calculou-se que para
elevar 0 nivel de vida em 1%, urn pais desenvolvido tern de pou
par 4% da renda nacional e urn pais subdesenvolvido provavelmente
muito mais. Tendo em conta a taxa de crescimento da populac;ao,
seria preciso poupar e investir de 12% a 20 % da renda nacional
para obter urn resultado bern insignificante.

Quanto ao auxilio externo, avalia-se que os paises desenvolvi
dos (sem sequer levar em conta a discordancia entre sua progres
sao demografica e ados outros) deveriam contribuir com 4 % a 7%

• Cf. clochard, mendigo, pedinte. (N.T.)

de sua renda global ja no primeiro ana para dobrar, em triuta e
cinco anos, 0 nivel de vida dos povos subdesenvolvidos, isto e, pa
ra elevar a renda anual per capita a 70.000 francos.

_ Por que 0 senhor diz que 0 comunismo nao seria uma

solw;ao?
_ Porque ele encontrou, na URSS e fora da URSS, os pro

blemas do subdesenvolvimento; ora, superou-os na URSS, onde
os recursos eram excepcionais, e no tocante ao setor industrial (sub
siste urn problema agrario, ~o que parece). Mas, quanto as demo
cracias populares, a conversao dos paises agricolas em paises in
dustriais - por exemplo a integrac;ao anual de 700.000 pessoas na
industria hungara - teria exigido, diz 0 ingles Mandelbaum, 0

investimento de urn quinto da renda nacional. Tendo em conta as
imperfeic;5es pr6prias de uma planificac;ao puramente autoritaria
e de todas as suas consequencias humanas, talvez seja este esforc;o
desmedido a causa da sublevac;ao da Polonia e da Hungria.

_ as problemas que 0 senhor focaliza - aqueles que estu
dam a politica nem sempre os perceberam - parecern de fato os
problemas essenciais que vao governar a nossa epoca, e que ja a
dominam. Mas, por mais desmedidos que nos parec;am, nao e pos
sivel enfrenta-Ios sem encarar uma maneira de trata-los, ou de ten
tar, por pouco que seja, controla-los. Nao tern nada a propor?

_ Isso e realmente necessario, mas nao e 0 enunciado de uma
soluc;ao irnediata. Nao desejo que a Argelia, a Afri.ca negra e Ma
dagascar tornem·se imediatamente paises independentes porque a
independencia politica, que nao resolve os problemas do desenvol
vimento acelerado, proporcionar-Ihes-ia em contrapartida os rneios
de uma agitac;ao permanente em escala mundial, agravaria a ten
sao entre a URSS e a America, sem que nem uma nem outra pos
sam fornecer uma soluc;ao aos problemas do subdesenvolvimento
enquanto prosseguirern 0 seu esforc;o de armamento.

Desejo imediatamente regimes de autonomia interna ou de fe
deralismo, como transic;ao para a independencia, com prazos e eta
pas previstos. Uma vez que nao ha soluc;ao tecnica e economica
a curto prazo, cumpre que esses paises recebam os meios de 'uma
expressao politica a fim de que assumam verdadeiramente os seus
neg6cios, e seus representantes obtenham da Franc;a 0 maximo do
que ela pode fazer no sentido da "economia de doac;ao" .
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- Acredita que tal paHtica, se fosse decidida, teria chances
de ser aplicada?

- As dificuldades sao evidentes. Em Madagascar, em regi
me de lei de enquadramento·, muitos malgaxes pensam que nada
mudcm, Hoje, em Madagascar, em regime de autonomia interna,
urn jornalista malgaxe clava a entender na minha frente que a ad
ministrac;ao fazia propositadamente queimadas no mato (que sao
proibidas) para pader candenar os pretensos culpados. Observei
ao jornalista de Tananarive que me dizia isso que dez anos atnls
ele estava presa, e hoje era redator de urn jornal em Tananarive.
Muitos franceses, inclusive administradores, sao aberta ou tacita
mente hostis alei de enquadramento. Urn deles dizia-me: "Esta
mas ensinando-lhes a passar sem n6s." Tinha razao. Eo exatamen
te essa a missao dos administradores franceses em regime de auto
nomia interna.

Mas, em se tratando de carreira, existe af algo com que preen
cher uma carreira inteira, tamanha e a tarefa de escolarizayao e
de formayao, de tanto que foi protelada. Cumpre acrescentar que
certos administradores jogam 0 jogo com uma franqueza, com uma
atividade e, alem disso, com urn sucesso admid.veis; aforya de ca
niter, de independencia, de talento, vi alguns que haviam conse
guido impor de ambos os lados sua autoridade moral depois de e1ei
yoes que haviam varrido a antiga camada dirigente. Mais: urn ad
ministrador, homem de direita, dizia-me saudoso: "Quando Def
ferre era ministro, eramos atormentados por circulares de aplica
yao. Pediam-nos 0 impossfve1, mas no-Io pediam." Creio que mui
tos homens que hesitam ou usam de artimanhas se poriam ao tra
balho se sentissem atras de si urn movimento e uma exyectativa...

- 0 senhor nao deseja que a Franya se retire da Africa. Pode
especificar as razoes essenciais?

- Digo-o sem constrangimento: porque acredito que e1a po
dia, que ainda pode fazer alga de born na Africa, e prefiro ser de
urn pals que faz alguma coisa na historia do que de urn pals que
se submete a e1a. Bern no fundo, 0 que me incomoda nos meus

• Em frances, loi-cadre: lei instituida na decada de 50, que define urn certo
principia, deixando aas euidados do governo precisar·lhe 0 aleance exato nas deere
tos de aplica~ao. (NT.)

semelhantes que falam com muita facilidade de independencia e
que os deveres que e1es nos propoem sao sempre absten~5es.

Vi pessoas prestar grandes homenagens a Mendes~France por
haver assinado os Acordos de Genebra. Em Genebra, ele fez 0 que
pode. Nao e Genebra que a glorifica, e Tunis, sao os Acordos de
Cartago, que nao tern nada a ver com a polftica francesa no Mar
rocos. De urn lado, uma iniciativa; do outro, uma mescla de [ra
queza e de esperteza.

- 0 senhor parece acreditar numa superioridade dos nossos
valores, daqueles das civilizayoes ocidentais, sobre os dos paises sub
desenvolvidos .. _

- Decerto nao em seu valor moral, e menos ainda em sua
be1eza superior, mas, eu diria, em seu valor historico. Ao aterrissa~

em Orly, ao amanhecer, depois de urn mes em Madagascar, fiquel
assombrado de ver tantas estradas, tantos objetos, tanta paciencia,
tanta labuta, saber, de adivinhar nas luzes que se acendem tantas
vidas distintas que acordam na manha. Esse grande arranjo febril
e estafante da humanidade dita desenvolvida e, afinal de contas,
o que fani com que urn dia todos os homens da Terra possam co~

mer. Ja fez com que os homens existam uns aos olhos dos outros,
ao inves de proliferarern cada qual em seu pafs como arvores. a
encontro se deu no sangue, no medo, no odio, e e isso que deve
acabar. Nao posso seriamente considera-Io como urn mal. De todo
modo, ja esta feito, eimposslve! recriar 0 arcafsmo, estarnos todos
no mesrno barco e nao e pouco haver iniciado essa empreitada.

XIll. Sobre 13 de maio de 1958

Eis que os ultras de Argel se sublevaram para instalar no poder
urn governo que vai fazer a poHtica desejada por Mendes-France ha
dois anos e meio ou mais. as oficiais de Argel safram da disciplina pa
ra ter urn governo que os leve de volta a e1a. Guy Mollet, traidor a seu
socialismo, depois adefesa republicana, e arnanha, suponho, ao gene
ral De Gaulle, conta com a estima do general De Gaulle; Robert La
coste, que, como certos passaros chocam as ovos dos outros, chocava
em Arge1 uma rebeliao de que fugiu, conta com toda a sua amizade.

Os parlamentares socialistas, unanimes contra De Gaulle, es
peram para dizer outra vez que Coty os tenha arnear;ado com a
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guerra civil, depois que 0 general De Gaulle estiver comprometido
demais para se desdizer - repetem-no a meia voz, e obtem, tam
bern a meia voz, declara{:oes tranqiiilizadoras que desconcertam
Deixonne. Sera que a poHtica e sempre essas ninharias, esse dei
xar correr, essas crises de nervos, esses juramentos imediatamente
revogados - esses juramentos feitas para negociar-Ihes a retrata
{:3.o? Ou entao sera esta a poHtica da decadencia, e estaremos con
denados apar6dia e ao irreal por urn mal mais profunda, que de·
teriorara. as institui{:oes de amanha assim como as de ontem?

o surgimento do general De Gaulle, naD convern esquecer,
e tambem a continua{:3.o e como que a obra-prima do molletismo.
Nao estoll certo de que the seja 0 fim. De Tamanrasset a Dunker
que, s6 vemOS franceses que sonham de olhos abertos, que criam
situa~3es inebriantes para esquecer os problemas reais e assim ca
minham, mais do que para a guerra civil, para uma especie de na
da poHtico. Pois afinal, nao vemos 0 que os para-quedistas em Pa
ris poderiam, depois de destruir 0 "sistema" e por na prisao os
intelectuais de esquerda, fazer de urn pals ensimesmado e ausente,
o que diriam a Burguiba, ao rei do Marrocos, aFLN, aos homens
do Cairo. Quanto aos "totalitarios de esquerda", mesmo em caso
de resistencia vitoriosa da classe operaria, quem afirmara que a
URSS arriscaria urn conflito aberto para sustentar aqui uma de
mocracia popular? Tais sao, contudo, os terrores nos quais se pro
cura fazer os franceses viver. As personagens do drama saO em parte
imaginarias.

Para come~ar, 0 movimento de Argel, do qual nada se pode
dizer politicamente: nem sequer e 0 esbo~o de uma poHtica. as ul
tras sublevaram-se para esquecer 0 problema da Argelia que co
me~am a descobrir, fazem uma cena antes de ceder, e, quando tern
de falar das coisas, e para repetir os slogans anteriores a Guy Mollet.

Mas 0 que importa e 0 exercito. Por tudo quanto se sabe dele,
vive mais uma vez 0 drama da Servidiio e grandeza militares. A mar
gem da na~ao, e sempre em posi~ao falsa com rela~ao a ela - for
mado para a abnega~ao e aceitando, diz Vigny, ate as "fun~3es

sinistras" que comporta, tendo renunciado a liberdade de pensar
e de agir -, "ele nao sabe nem 0 que faz nem 0 que e", tern "ne
cessidade de obedecer e de depositar sua vontade em outras maos,
como uma coisa pesada e importuna". Sera ele escravo ou rei do
Estado? Porem escravo nao 0 pode ser quando ja nao ha Estado.

E que fazer com 0 poder quando nada se quer? "0 exer~ito e cego
e mudo ... Nada quer e guia-se pela cabe~a dos outros. E uma coi
sa grande que e movida e mata; mas tambem e uma coisa que so
fre." Bode expiat6rio, "martir feroz e humilde ao mesmo tempo",
habituado ao desprezo pela morte, portanto pela vida, ao desprezo
pelos homens, portanto por si mesmo, por tudo isso alheio aos ho
mens que vivem no seculo e as vezes "pueril" diante da vida de
les; por outro lado, livre de espirito, e capaz, se os descobre, de
devotar-se a eles, 0 soldado nao e ligado aos interesses, mas nao
convern the pedir que tenha um~ poHtica.

Ora, e urn soldado que esta aqui encarregado de curar 0 mal.
Por certo ele participa mais das grandezas do que das servid3es mi
litares, e parece, efetivamente, estar assaz inc6lume as devasta~oes

da obediencia passiva. Estara ele tambem inc61ume adoen~a do des
prezo? Como e precise ser misantropo para oferecer como modelo
aos franceses Guy Mollet e Robert Lacoste! a general De Gaulle
pode mudar as leis, mas nao muda a vida da Fran~a, porque isso
nao etrabalho de urn homem so, porque urn homem s6 tern sem
pre uma ideia demasiado simples do sistema. A. sua maneira, co
mo se serve bern dela, sem uma mentira, mas tambem sem urn
errol Essa rebeliao inevitavel "nao obstante 0 que ele possa ter di
to... ", escreve a Vincent Auriol, portanto prevista e desaconselha
da, mas que ele toma como urn fato - que nao "poderia apro
var" durante as negocia~3es, mas a utiliza - que ele nao reprova,
mas que compreende melhor do que ela pr6pria se compreende,
e que ele vai reconduzir a seu verdadeiro sentido -, tudo isto e
muito bem-feito, e trabalho sobre os homens, 0 mesmo genero de
maleabilidade rude, de desprezo igualitario que conferiu 0 poder
ao general De Gaulle em 1944 - e que nao bastou para que 0 con
servasse, nao s6 porque 0 "sistema" recome~ou, mas porque, se
para adquirir 0 poder basta manipular os homens, para mante-Io
e precise interessar.:.se pelas coisas, ter tendencias, urn corpo de
ideias sobre os problemas. Nunca houve movimento atras de De
Gaulle no govemo, porque ele nao tinha polItica, porque arbitra
va sem governar.

Parece que se esquece nos dias de hoje que 0 Exercito frances
e a Assembleia Nacional nao sao 0 mundo. Que fazer com rela~ao

aTunIsia e ao Marrocos? Como tratar com a FLN, que nunca acei
tou nem integra~ao, nem elei~3es livres, nem cessar-fogo, e sem-
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pre falou unicamente de independencia? Se, para reduzir os irre
dutfveis, quiserem cortar-Ihes 0 ahastecimento de armas, conser
varao por muito tempo a boa vontade de Burguiba? Sera. colacar
se em posi~ao de fort;a anunciar a paz dentro de seis meses? Ha
alga de onirieD nag encenat;6es de Argel, nessa maneira de supri
mir os ohstaculos pelo pensamento, de projetar no adversario 0 en
tusiasmo dos franceses cia Argelia, como se 0 universo participasse
das euforias do simposio de Argel e lhe ohedecesse. 0 general De
Gaulle esta fechado em sua solidao, como a multidao de Argel em
sua colera, e Guy Mollet em suas operac;oes de carredores. Dnde
eSHl neste momento a ideia, cnde esta a imaginac;ao poHtica e, se
naD ha solw;ao, que significa esse carnaval? Desejo ardentemente
estar enganado, pois nao acredito nas virtudes do nada, mas tal
vez dentro de seis meses, dentro de seis semanas, teremos a situa
l):aO ag-ravada.

E nessas circunstancias que Sirius· intima seus leitores a di
zer sim ou nao a De Gaulle, a dar-Ihe apoio se desejam do fundo
de si mesmos 0 seu sucesso, a por urn fim nas "vas discussoes",
e a transferir a vigilancia para as totalit.hios de direita e de esquer
da. Eis-nos assim conduzidos, em cinco dias, do "mal menor" a
uniao sagrada. Ja nao ha espal):o par~ uma oposil):ao, mesmode
acordo com os objetivos presumidos. E preciso ser pro au contra.
Mas pro au contra 0 que? Os "totalitarios de direita e de esquer
da", sera que isso nao lembra nada a Sirius? Sao as mesmas pala
vras de Pflimlin. Esta e a linguagem do "sistema". Quando ve
mas a partido comunista e a CGT tao sensatos, como nao sentir
que esta e tambern a linguagem da chantagem poHtica e dos mi
tos? Este apoio que Sirius exige de n6s, 0 general De Gaulle nem
sequer pediu aos franceses. Desde que foi investido, nem sequer
se dirigiu a eles. Inteiramente ocupado em tamar 0 sistema inca
paz de prejudicar, reserva-se decerto para Argel. Isso nao tranqiii
liza. Entre ele e Argel, ha uma conta por ajustar. Ele so, e nao
n6s. Ele esta sozinho, como quis. Seu fracasso seria grave, mas nao
podemos ajuda-Io a ganhar, nem jogar "uma unica cartada" em
seu empreendimento, como se nada houvesse depois dele e depois
de n6s.

* Pseuclonimo de H. Bevve-Mery, diretor do Le Mondt. (N.T.)

Nosso papel e compreender 0 que acaba ~e cessar e a que e~ta
comel):ando. De minha parte, proporia aoS leltores duas reflexoes
insepara.veis. A primeira e que nenhum~poHtica liber~l ~era p~ssl
vel no ultramar enquanto os governos dlspostos a pratlca-Ia estlve
rem privados do apoio dos frances.es que enviam ao ;arla~ento

cento e quarenta deputados comumstas. Desta vez :sta suficlente
mente claro: a famoso desconto dos votos comumstas amputa a
Franl):a de certo numero de cidadaos - que sao a que ~ao, m~s
certamente nao ultras -, encobre de antemao as operal):oes da dl
reita, prenuncia a decisao deliberada de capitular, e a primeiro ate
da chantagem a guerra civil. Mendes-France descontou as votos
comunistas na hora de ir negociar com a Russia e com a China;
tinha razao de faze-Io entao, se negociar nao e capitular. 0 inven
tor do "sistema" continua a ser 0 general De Gaulle, com 0 tema
dos" separatistas" . As chantagens de uma dire.ita minorit.aria e sua
onipotencia, os processos de intenl):oes, a suspelta gen~rallz~da,em
suma, a poHtica paran6ica, a paralisia dos governos lIberals, a de
gradal):ao dos poderes, tudo isso continuara enquanto a massa dos
eleitores comunistas permanecer na Franl):a como urn corpo es
tranho.

Ora, ela pennanecera assim enquanto 0 partido com,unista nao
se apresentar como e: urn partido operario que usa de toda a sua
influencia por aquilo que acredita ser 0 sentido opera.ri~ - e tern
razao - mas que nada tern em comurn, nem na teorla nem na
pra.tica, ~om 0 marxismo revolucionario, e alem do mais na? tern
de modo algum a incumbencia de estabelecer uma democraCla po
pular na Fraol):a. Tambem a esse respeito os acontecimentos re
centes sao elaros: dificilmente se acreditara. que urn Estado revolu
ciomirio teria acolhido 0 general De Gaulle com a discreta compla
cencia que the testemunha 0 governo sovietico. Ja que na verdade
o comunismo aderiu a refonnas e a compromissos, a ponto de honra
do holchevismo verbal serve apenas para sustentar a propaganda
da direita. Ha no partido comunista uma tendencia ao reformismo
e ao "programa". Essa tendencia progride, acabara prevalecendo
urn dia. Enquanto 0 partido comunista nao tiver feito sua muta
l):aO, nao haveni democracia na Fraol):a.

Nosso presente esta. repleto de fantasmas. Nao e uma razao
para acrescentar-Ihe outros. Nao e em restaurar a Republica que
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se cleve pensar, particularmente tal como ela ehoi dais anos. Eo em
refaze-Ia liberta de seus rituais e de suas obsessoes, na c1areza.

5 dejunho de 1958

XIV. Amanhii•••
(Entrevista)

- as acontecimentos de Argel mudaram a ideia que fazia dos
problemas de ultramar?

- Eu dizia-Ihe que naD era partidario de uma polftica revo
Iuciomiria ou "das profundezas". Hoje menas ainda: eia carreria
o risco de estender ametr6pole 0 fascismo que surgiu na Argelia.
Pais, que se trata de urn fascismo, fica cada vez mais evidente a
medida que nos VaG chegando as informal;oes.

NaG foi por acaso que, varios meses antes da rebeliao, a 5~

Sel;ao do Exercito de Argel exigiu urn plano de funcionamento do
radio. Depois da investidura de Pflimlin, ouviram-se coroneis pro
por novamente os agrupamentos paramilitares fingindo abandona
los. Aqui nao se trata das inquieta~oesclassicas do exercito: trata
se de uma teoria do terror, nao s6 como meio de luta em Argel,
mas tambem como meio de governo na metr6pole, e como "filoso
fia" da historia.

- Nao havera exagero quando se atribui aos "coroneis" uma
politica definida? A atitude deles nao e antes de mais nada inspira
da pelos problemas da guerra?

- Voce logo lera na imprensa 0 relato de uma conferencia
feita em 7 de junho, em Argel, pelo coronel Trinquier, e nela en
contrara, com algumas hesita~oesou precau~oes, a tenta~ao de es
tender ametropole os meios empregados em Argel para tornar a
popula~ao "comandavel". Tal polftica esta. claramente exposta num
livro que recebi recentemente: La troisiCme guerre mondiale est commencee,
de Pierre Debray. A guerra nao sera mais, nao emais uma guerra
vislvel. Sera guerra clandestina, ou melhor, ja 0 e. Desde 1917,
caminha pelo mundo uma vontade de subversao cuja teoria foi 0

bolchevismo, e que se desenvolve pontualmente de acordo com 0

calendario bolchevique: "Abandonamos a Tunisia e 0 Ma"ocos enquanto

a (!faO estava ainda apenas na segunda das fases definidas por Trotski. Desde
ja, na Argelia, foi atingida a quarta fase. Quem pode racionalmente pretender
que a propn'a metropole esteja apenas na pn'meira?"

Estamos no oculto. Toda a historia do comunismo desde Trots
ki, as a~oes e as rea~oes, os altos e os baixos, os expurgos e as revi
ravoltas, tudo 0 que e constatavel, todos os acontecimentos se es
camoteiam: nao ha senao uma substancia da hist6ria, os progres
sos da subversao. Esse inimigo abstrato esta em toda parte a nossa
volta e justifica uma suspeita permanente, quer se trate, claro, da
URSS, quer dos Estados Unidos. Mas tambem da Alemanha, da
ItaIia e de tres quartos da Fran~a. a inimigo esta ate em nos se
poupamos algo na luta travada contra ele. Nao convem, diz Pierre
Debray, recuar diante da integra~ao do exercito e da poHcia. a
soldado, que se transformou em professor e em administrador, de
ve fazer-se militante ou mesmo carrasco. "0 ofi'cio das armas trans
formou-se, eis tudo. Travamos uma guerra que nos e imposta, uma guerra
sem regras, uma guerra sem (honra', uma guerra plebiia. " Se 0 soldado
recusa algo desse papel, "0 partido da trai~ao 0 anexa". "Quem sefurta
aescolha condena-se a conduzir-se, se niio suhjetivamente, pelo menos ohjeti
vamente como partidario do abandono." 0 que os contracomunistas re~

tern de sua experiencia e de suas leituras e pois 0 aparelho do co
munismo decadente, a guilhotina do "objetivamente", 0 forma
lismo, 0 maniquelsmo, 0 pensamento aglutinado, ou por amaIga
rna, ainda mais agravado neles porque seu movimento nao se pro
poe sequer uma perspectiva e se resume na resistencia a urn vene
no invislvel. Se esses oficiais tornaram sua a palavra subversao, ape
sar de suas harmonias courtelinescas, e porque "revolu~ao" pode
ria evocar urn empreendimento positivo e se trata de apresentar
o inimigo como a potencia de nega~ao.

Evidentemente, eles tern olhos e ouvidos, sabem que ha uma
hist6ria vislvel, e, nos momentos de distensao, Pierre Debray ob
serva que os comunistas sao politicos, subordinam a guerraa poli
tica, podem portanto admitir pausas, etapas, prazos na destrui~ao.

A FLN e que e nega~ao imediata, "guerra ahsoluta" - e nao pode
ser outra coisa, visto que nao ha nac;ao argelina, "nao ha Argelia".
Nao era Ramdane "grande leitor de Clausewitz"? Mas a guerra abso
luta e a violencia ffsica da FLN apenas traduzem mais claramente
o que e a essencia unica da historia de hoje, a "metaffsica" dos
fenomenos: a subversao. Eo comunismo nao passa de uma tecni-

......... 7 ... -
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ca mais refinada e uma generalizac;ao cia suhversao. A este vene
no, que esta em tada a parte, 56 se pode resistir pela "contraguerra
absoluta" .

As conclusoes sao c1aras: epreciso criar na metr6pole uma "le
galidade revoluciondria' , , destruir "0 aparelho metropolitano da subversao
comunista", estabelecer a censura e a pena de morte para os jorna
listas. Na Argelia, 0 colegio unico seria urn ardil para levar a inde
pendencia. Seria de qualquer modo absurdo fazer a guerra para
toroar possi'veis eleic;6es que poderiam resultar na independencia.
o unico objetivo e"aniquilar as fellagha·' ,. "Nassas abandonos no Mar
rocos e na Tunisia comprometem pesadamente a situ(lfao", a operac;ao de
Sakhiet "so teve 0 eTro de ser demasiado tardia e sohretudo timida demais" .

Podemos discutir sobre 0 sentido ultimo dessa atitude. Nao
posso deixar de pensar que soldados que largam a fronteira tuni
siana para vir fazer a rebeliao em Argel, e transferem sua calera
do inimigo para 0 compatriota, ja nao tern na verdade muita espe~

rant;a de vencer 0 inimigo. Como dizia Robert Lacoste, nao e facil
lutar em duas frentes. Pierre Debray escreve: "Ou colocaremos a na
~iio na guerra, ou sera melhor cessar imediatamente de deixar matar os nossos
soldados. .. Que podemos fazer? Nao temos gosto pelos sacrifkios intiteis. "
Tambem eu nada posso fazer, e alias nao estou autorizado para
enviar quem quer que seja ao sacrificio, util ou inutil. Direi por
tanto apenas isto: os soldados que conheci, bern perto de mim, te
riam enrubescido de adotar esse tom. Vma vez que Pierre Debray
pensa tanto no bolchevismo, deveria lembrar-se de que em geral
sao os exercitos vencidos que fazem revolut;6es.

Mas deixemos a psicologia. 0 importante e que temos aqui
urn niilismo agressivo que exclui qualquer politica. Quando 0 autor tenta
esbot;ar uma - com urn suspiro de pesar, pois afinal a "solu~ao

mais racional" seria talvez, idealmente, nao propor absolutamente
nada aos africanos -, e para falar de "audt.icia intelectual" , de "trans
forma~oes espetaculares", de uma "revolU{iio tecnica do seculo XX", cuja
natureza ele nao precisa de outro modo, e da qual sabemos somen
te que sera 0 inverso daquela de 1917. A verdade e que as condi
t;6es de uma polftica sao suprimidas por urn pensamento que nem
sequer e totalitario, que e urn monismo do terror - a angustia,

.. Guerrilheiros argelinos que lutavam contra os franceses pela independen
cia da Argelia. (N.T.)

o fracasso e a vergonha reivindicados no desespero e disfart;ados
em polfticas.

Tudo isso e urn fascismo no sentido mais precise do termo 
retomada e imita.;ao exterior dos procedimentos da luta revolucio
miria, mimetismo do pathos revolucionario, subestimat;ao do visi
vel em proveito do oculto, identificat;ao adistancia dos adversarios
entre si e do contrabolchevismo com seus adversarios.

- Que relat;6es ve entre essas tendencias e as do governo de
Paris?

- Nao e necessario demonstrar longamente que 0 empreen
dimento do general De Gaulle nao tern relat;aO com esse estado de
espirito. 0 colegio unico, que para os fascistas e uma trait;ao, foi
sua primeira palavra na Argelia; a evacuat;ao da Tunisia, que era
urn "abandono", seu primeiro ato. 0 general De Gaulle so tern
em comum com os oficiais fascistas a polemica contra 0 "sistema";
isso levou-o, nestes ultimos anos, arecusa de tomar partido quan
do alguns republicanos tentavam arrancar a Republica do nada po~

lftico - mais recentemente arecusa de condenar 0 movimento de
Argel: se 0 "sistema" eo Mal, tudo quanto tendesse a destrui-Io
estaria relativarnente justificado.

Mas 0 que 0 general De Gaulle quer colocar no lugar da IV
Republica nao tern nada a ver com 0 niilismo agressivo dos coro
neis. Ele e urn homem e urn soldado a antiga, quero dizer, com
superestruturas solidas, Homo historicus, e nao 0 Homo psychologicus
da nova gerac;ao. As realidades ocultas nas quais cre nao sao as
fantasias da subversao e da contra-subversao, sao 0 arquetipo da
Frant;a, mantido nele mesmo, e 0 povo que, na Dutra extremidade
do campo da historia e do fundo de sua vida cotidiana, dira sim
a Fran.;a. A metafisica do arbitro e do povo, urn aquem, 0 outro
alem dos partidos, e totalmente diferente do ativismo fascista.

- 0 senhor acredita que 0 governo de Paris esteja em condi
c;6es de unir asua politica a parcela do exercito de que falava ha
pouco?

- Como todos, nao sei de nada. Duvido que 0 consiga pela
persuasao. A coac;ao pura seria a recusa dos esforc;os e da esscncia.
A questao talvez seja dissociar do fascismo uma parte da popula
t;ao francesa e do exercito. E, neste ponto, terno que as convic.;oes
do general De Gaulle em poHtica interna (muito menos pessoais
e originais do que ele mesmo) ceguem-no e impe.;am-no de procu-
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rar 0 apoio cia opiniao publica de que necessitaria. Pais, enfim, se
nt que ele percebe e diz exatamente por que a IV Republica era
incapaz de uma polftica de reformas como a que ele empreende?

De Gaulle julga que falta continuidade apolftica francesa. Sera.
que foi continuidade que faltou aIV Republica? Os governos que
se sucediam nao fizeram, com uma excec;ao talvez, a mesma polf
tica? Nao foi, peIa contra.rio, iniciativa, movimento, novidade que
lhes faltaram continuamente, sem excetuar a questao de Suez, que
pareee convulsao e nao ac;ao, porquanto nao se estava decidido a
leva-Ia ate 0 fim? Espera-se sanar essa continuidade na inac;ao au
mentando os poderes do presidente da Republica, 0 que num sen
tido ediminuir na mesma propon;ao aqueles do presidente do Con
selho? Quando 0 presidente da Republica nao for mais 0 general
De Gaulle, tomara a ser 0 que sempre foi: urn homem que seguiu
a longa carreira das honrarias e que propende mais para as solu
c;oes habituais do que para aquelas que exigem a imaginac;ao, 0

saber novo, a iniciativa. E, mesmo quando for 0 general De Gaul
le, a questao e saber se 0 problema frances e encontrar urn arbitro
que de a cada qual urn pouco do que pede, ou se nao e, antes, ter
urn poder que governe, ou seja, que empolgue e transforme 0 pais
na aC;ao, em vez de deixa-Io tal como esta e de conceber as suas
costas uma grande poHtica da qual nao se tenta convence-Io, a qual
o convidam apenas a dizer sim. Temo que entre a meditac;ao s~

creta do arbitro e a surda resposta do referendo, falte tanto ou maiS
at' do que antes a poHtica francesa, e que a Franc;a, sob es~e regi
me, continue a ser 0 que e: urn pais avanc;ado no conhecImento
e retardatario na pratica social, politica e econamica.

o general De Gaulle questiona tambern 0 regime dos partidos.
Mas, como nao propoe 0 partido unico, ele deseja "reunir", fazer
a uniao fora de qualquer partido, 0 que subentende, ao mesmo tem
po, que uma oposiC;ao entre os partidos nao .c~rresponde a n~da

na pratica, que ela e por si so causa de parahsIa, e basta ~~oh-Ia

para que tudo seja salvo. Ora, a oposiC;ao entre uma pohuca de
direita e uma politica de esquerda e tao pouco ilusoria que, ate ago
ra, 0 general De Gaulle retomou a mesma poHtica dos governos
ditos de esquerda: independencia da TunIsia, eleic;oes para 0 cole
gio unico, reformas e equipamento na Argelia - poHtica qu.e a di
reita nunca aceitou, a nao ser na medida em que pennanecla ver
bal. a que 0 general De Gaulle nao confessa a si mesmo ou nao

diz aos franceses e que, se soluc;oes ha, todas as soluc;oes sao libe
rais. No fundo, quase todos 0 sabem, tanto em Argel como em Pa
ris. Vejo que hoje nao se fala tanto, em Argel, de aniquilar oslel
lagha: e nao esomente porque aparentemente des aderiram, e por
que a razao de ser do governo De Gaulle e terminar a guerra por
concessoes, excluindo-se a independencia. a movimento de Argel
(afora talvez alguns elementos fascistas) nao colocou De Gaulle no
poder para "fazer a guerra" no sentido de Clemenceau; colocou-o
no poder para fazer a paz sem confessar 0 fracasso da guerra. A
poHtica que de retoma e aquela com a qual a esquerda e 0 centro
esquerda estavam de acordo, e com a qual 0 pr6prio partido co
munista se contentava quando votava plenos poderes ao governo
Mollet. Mas isto nao se pode dizer; seria tirar do movimento de
Argd 0 seu consolo, que e ceder a urn general; seria comprometer
a operac;ao. as grandes dramas da poHtica francesa talvez se resu
mam em fazer a direita engolir uma politica liberal acompanhando-a
de urn soar-de gongo antiparlamentar. au entao eleic;oes livres, co
legio unico, igualdade social continuarao letra morta como aconte
ceu ate agora (a igualdade social 0 continuara sendo em qualquer
hip6tese, como mostra com evidencia a teoria do subdesenvolvi
mento) - ou 0 general De Gaulle conseguini fazer sair dessas pa
lavras algum novo estatuto da Argelia, mas isso e inteiramente even
tual. Por ora, estamos ainda nas palavras, nas mesmas palavras
que a esquerda havia lanc;ado e que a direita s6 aceitava se conti
nuassem palavras. Portanto, e realmente inutil questionar 0 regime
dos partidos no momento em que se retoma a politica de urn qeles.

Ocone que 0 regime dos partidos nao padefazer esta polItica,
pade apenasfalar deIa: eo unico argumento que conta, porem conta.
No entanto convem dizer por que, e isso nao e muito misterioso.
Ele nao podia fazer uma poHtica liberal porque, estando excluldos
os votos comunistas, tinha de comprar os da direita a custa de urn
controle cotidiano que aniquilava a func;ao governamental. a par
tido dos independentes anunciava que retiraria seus ministros se
os aerodromos da TunIsia fossem evacuados. Como todo 0 mundo
notou, de aceita hoje 0 que recusava ontem. A direita parlamen
tar nao lutava baseada em posic;oes reais, lutava contra 0 abandono
que, comO urn espectro, aparece e desaparece sem explicac;oes. S6
restava ao governo a via obHqua, mas esta agravava a desconfian
C;a e reduzia ainda mais a margem de aC;ao. Edgard Faure, ao de-
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terminar ao seu representante no Marrocos uma polftica de resis
tencia que sabia nao pader ser seguida (peiD menos assim disse ele
mais tarde). ao organizar pessoalmente a demonstra-:;ao de sua im
potencia, esperando reivindica-Ia cinicamente - esse episodio te
ve imensa importancia -, fazia todos pensarem, franceses e rou':'
c;ulmanos, que as posic;5es oficiais do governo podiam sempre seT

contornadas; ele confirmou uns na neurose do abandono, os ou
tros na intransigencia.

Depois do discurso ao bei, houve em Tunis recepc;ao da colo
nia francesa; depois cia questao do Marrocos, sabe-se como Guy
Mollet roi recebido em Argel. A aniquilac;ao cia fUDl,;ao governa
mental foi causada peIa fata de que 0 governo, rfgido e fraco ao
mesmo tempo, podia perseverar na guerra, com 0 risco de capitu
lar no final, mas de modo algum promover uma a-;ao poHtica ou
diplomatica seria.

Nao foi a diversidade dos partidos e a "divisao dos franceses"
que impediram os governos de praticar uma poHtica liberal, foi a
existencia de uma direita sem ideias tomada arbitro da poHtica fran
cesa pelo subterfUgio da dedu-;ao dos votos comunistas. Ao ques
tionar 0 regime dos partidos, 0 general De Gaulle reporta ao passi
vo da democracia 0 que deve ser colocado no passivo da direita.
Ora, aqui nao se trata de uma busca va das responsabilidades pas~

sadas. Como 0 novo regime que se prepara sera fundamentado nessa
aprecia-;ao, dele nao espero, de minha parte, nada de born. Foi uma
democracia falseada que 0 golpe de Estado legal julgou, nao foi a
democracia, e 0 remedio deveria ser buscado no lado oposto da
quele em que se procura.

- Mas a democracia, verdadeira ou retificada, nao e a Fren
te popular?

- A democracia foi falseada pela indigencia poHtica da direi
ta, conjugada com uma poHtica comunista titubeante: foi esse par
que lan-;ou a poHtica francesa no irreal e a condenou a paralisia.
Se se tratasse de uma luta de classes entre a direita e os comunis~

tas, seria muito ingenuo denuncia-Ia. Mas nao e este 0 caso. Nao
podemos esquecer que Pinay contribuiu de algum modo para a in
dependencia do Marrocos, e que os comunistas toleraram a repres
sao na regiao de Constantina, em 1946, e deram plenos poderes
ao governo Guy MoUet. Entre a direita e 0 PC nao ha oposi-;ao real,
pois eles nao lutam por uma poHtica, ambos tern varias. Uma e ou~

tro deixaram de ser partidos, sao "grupos de pressao". Exerciam sobre
a regime pressoes conjugadas ejuntos derrubavam ministerios, mas
ambos nao assumiam 0 compromisso da vida poHtica francesa. Nao
comprometiam nisso a sua responsabilidade - os independentes
- porque nao tern uma ideia: nunca os vimos propor uma pers
pectiva sobre 0 futuro nem sobre 0 presente, a sua razao de ser
esta em opor-se - ao comunismo, dizem eles, mas, se nao tives
sem tal pretexto, procurariam urn outro.

Quanto aos comunistas, pode~se-Ihespedir quase tudo, exce
to participar em uma a-;ao; mesmo no governo, mesmo em pleno
compromisso, ficavam indiferentes ao que faziam, porque nao e
af que esta seu cora-;ao, porque nao pretendiam ser julgados por
isso, porque nao se envolviam para valero Continuam a repetir
"Frente popular", mas, para eles, a Frente popular nao e uma for
mula de a-;ao. Vejo ainda, entre as pra-;as Nation e Republique,
Ramadier, incomodado pelo calor, sair das fileiras dos manifestantes
e caminhar, decerto para uma farmacia, com 0 rosto vermelho, 0

olhar perdido de urn homem extenuado. Urn grupo de militantes
rodeava-o como a urn fetiche, punhos erguidos, gritarido "Frente
popular". Aquele homem visivelmente fatigado, que por urn ins
tante reencontrara na Assembleia a evidencia dos dias antigos, ro
deado par rapazes alegres e impiedosos, e uma imagem inesquecf
vel. Nao havera democracia correta ou verdadeira enquanto os co
munistas se recusarem a entrar positivamente no regime, enquan
to disfar-;arem sua prcitica de compromisso sob as teses barulhen
tas e diversionistas da "pauperiza-;ao absoluta". No entanto eles
bern sabem que nao haveni democracia popular na Fran-;a a nao
ser que os Estados U nidos sejam vencidos numa guerra atomica.
Que esperam entao? Ninguem sabe, e tampouco eles, a meu ver.

- Quais sao as chances de uma verdadeira democracia?
- Se sao estas as causas que a falsearam, ha poucas chances

de renascer uma verdadeira democracia. Nao se ve 0 que poderia
esclarecer os independentes. Nao se ve como 0 estado-maior des
gastado que conseguira "passar uma esponja" na destaliniza-;ao
seria capaz de uma iniciativa polftica, no momento em que a exe
cu-;ao de Imre Nagy e de seus companheiros acaba de confirma-lo
em sua profunda sabedoria. Nao se ve como ele poderia colocar
perante 0 pals 0 problema das condi-;6es da democracia e da liber
dade. A democracia de 1956-58 podia viver? Eis a pergunta que
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conta, e eela que os comunistas querem ignorar. Portanto, convi~

darao Os franceses a lutar pete restabe1ecimento dessa democracia
que esta destruida.

- Mas se a nova Constitui~ao for aprovada no referenda?
~ Nas Assembleias que ela criara., os governos, presidenciais

OU nao, armadas ou DaD de urn direito de dissolu~ao, do qual por
prindpio DaD se pade usar com freqiiencia, se depararao com 0 mes
~o dilema: Ou a Frente Popular, ista e, uma apolitica - a evacua
~ao dospaises de ultramar, uma paHtica social puramente reivin
dicativa, nenhuma dire~ao do capitalismo, nada de organico, oe
nhuma ai,;ao - ou entaD 0 "desconto dos votos comunistas" ista
e, a destrui.;ao cia func;ao governamental pela direita. '

- Entao, que fazer?
. - Pel~ for~a das coisas, e apenas fora da direita e fora do par

tido comumsta que se podem colocar as verdadeiras questoes, com
a esperan~a de que ambos acabem, e 0 pals com eles, par se inte
ressar por elas. Quando as for~as existentes sao confusas, cumpre
come~ar par falar cam justeza sem buscar a incidencia imediata.

A IV Republica nao renascera.: nao merece saudades, pois nao
passou da sombra de uma republica. A crise francesa deve-se a que,
se as problemas tern uma solu~ao, esta e liberal. e ja nao ha na
Fran~a nem teoria nem pratica da liberdade poHtica. Vivemos so
bre os restos do pensamento do seculo XVIII, e ele deve ser refeito
de alto a baixo.

Alguem me observava que Montesquieu ve a liberdade na se
para~ao e no equiHbrio dos poderes, e que, antes de serem separa
dos ou equilibrados, e preciso que os poderes existam. Hoje a pro
blema e recria-Ios. Alain ainda podia, ha cinqiienta anos, definir
a republica pelo controle e pela polemica permanente do cidadao
COntra os poderes. Mas que significa 0 controle quando ja nao ha:
a~ao para controlar? A unica tarefa, tanto em 1900 como dais se
cUI~s. antes, era ~rganizar a crftica. Hoje, e preciso, continuando
a crItIca, reorgamzar 0 poder. Costuma-se dizer muitas tolices con
tra 0 "poder pessoal" ou contra 0 "poder forte": foram a for~a
de tempera e a personalidade que faltaram ao poder da IV Re
publica.

Nossa propria n~ao de opiniao tern de ser revista: e funda~
mentada numa filosofia do jUlzo e da decisao que e urn tanto cur
ta; a realidade de urn regime nao e, assim como a de urn homem,

--- -------

uma serie instantanea de opinioes. Nao ha liberdade na docilidade
a cada leve movimenta~ao da opiniao publica. Como dizia Hegel,
a liberdade precisa de algo substancial, precisa de urn Estado, que
a sustente e que ela anime.

Dever-se-ia empreender uma analise do Parlamento desse pon
to de vista: nao sabemos quase nada de seu funcibnamento real.
Sei apenas, por haver assistido a algumas sessoes da Assembleia
Nacional, que nao the faltam inteligencia nem saber, mas nela sen
timos 0 mesmo mal-estar que num "meio" de que nao fazemos
parte. Em alguns momentos, nao deix:~vade haver grandeza, ou
tras vezes (lembro-me de certos risos de iniciados, de certas con
versas veladas) via-se a rna educac;ao, 'q,u 0 salao de Madame Ver
durin. 0 ponto culminante do regime sem duvida foi atingido quan
do os comunistas votavam pelo governo- Pflimlin, para obriga-Io
ate-los consigo, e os independentes t~bem votavam por ele, ~e
mendo uma Frente popular, enquanto Pflimlin se preparava dev:a
garinho para ir-se embora. Talvez seja isso 0 sublime parlamen
tar, duvido que a nac;ao 0 tenha apreciado.

Se 0 govemo Mendes-France conseguiu por urn momento, co
mo nenhum outro governo 0 conseguiu desde 1944, tirar a vida po·
Htica francesa da angtistia e do tedio, foi porque concebia 0 gover~ .
no como uma iniciativa que congrega, a ac;ao como urn movimen
to que nao pode ser atrapalhado a todo instante, mas que se pro
porciona encontros com a na~ao, organiza a sua propria pedago
gia, demonstra amedida que se vai desenvolvenclo. Isto e urn po
der vivo e nao a fulgurac;ao no Sinai. Mas Mendes-France agia as
sim por instin~o, diria ate: porque tinha qualidades inatas; nunca
procurou estabeIecer a sua prtitica em teoria. A questao e encon
trar institui~oes que implantem nos costumes essa pratica da Ii~

berdade.
Essa comunieac;ao entre 0 homem de Estado e a nac;ao, que

faz com que ela deixe de sujeitar-se a urn destino. e reencontre-se
naquilo que se faz em seu nome, eis 0 que, temo-o muito, 0 gene
ral De Gaulle nunca conheceu nem sentiu, exceto nas "grandes
circunstancias" de 1940 e de 1944. Como prova disso basta a apro
va~ao global que deu a todos os homens do sistema, a Pleven tanto
au mais do que a Mendes-Fnmce. 0 esplrito que sempre nega, di
zia ele recentemente. Corrio·.nos enganamos! 0 que nos deixa de
sobreaviso e justamente ° seu ceticismo. Seria preciso muito para



eu percler 0 respeito que tenha pelo general De Gaulle. Mas lhe
devemos uma coisa diferente e melbar do que a devo~ao: devemos
Ihe a nossa opiniao. Ele ejovem demais para seT nosso pai, e pas
samos da idade de bancar as crianc;as.

as politicos da oposit;;ao sentirao melhar 0 problema? Fica
mos aterrados ao ler as reflexoes dos membros das comiss6es. Gos
tarfamos de dizer-Ihes: acabou-se, ja nao se trata de usar urn gover
no, as senhores tern de criar urn regime. Oponham ideia a id6ia,
e, ja que 0 podem, falero aos franceses. Ficamos estupefatos de leT
em Le Populaire, a prop6sito das recentes ele~5es e diante da "esta
bilidade do corpo eleitoral", que "0 sistema estd passando bem". Para fa
zer [rente as questoes de hoje, nao e apenas 0 aparelho do partido
comunista que deveria meditar. Quem descrevera a comedia do
partido socialista, cuja estrutura inteira, concebida outrora como
a de urn partido oped.rio e marxista, para submeter os eleitos a
vigilancia dos militantes, e hoje urn meio a mais, entre as maos
do secretario-geral, para sujeitar 0 grupo parlamentar a suas ma
nobras? Mas, afinal de contas, muita gente sabe disso melhor do
que eu... Quem sou eu para falar tanto tempo sobre isso? Os ofi
ciais vaticinam, os professores preparam a pena. Onde estao os con
selheiros do povo, e nada mais terao a nos dizer alem de seus
pesares?
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