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Prefácio
O Pressentimento de Kojêve

Bento Prado Jr.
Universidade Federa! de São Cartas

O estilo de Paulo Amantes faz dele um autor de difícil leitura. Sua linguagem tem
sempre algo de tríptico, de elíptico e de alusivo, que desnorteia o leitor; mais ainda, o
constante "movimento de báscula" de suas frases multiplica os motivos da perplexida-
de. Ecnüre d'arüsfe? Desnecessária bizania estilística? Não, caro leitor, essa forma é
?zecesscfrfa e, sem ela, o que é dito através dela não poderia ser dito. Aqui não vale o
dcüm de BuHon (/e sQ/e c'es/ /'bomme) -- diríamos que o estilo é a expressão da
maíéNa (do assunto, da coisa -- Sac/ze, para entra logo na língua hegeliana -- de que
se fala). Acresce que cada ensaio -- e não só os presentes neste livro -- remete a todos
os demais e faz sistema -- a despeito da distância que separa os temas visados. Génese
da diabética hegeliana, literatura e sociedade no Brasil, âlosoâa uspiana, teoria estética,
ideologia francesa contemporânea, neva/ do pragmatismo norte-americano, todos es-
ses temas são costumados -- de maneim ziguezagueante, é claro -- por um único íio
vermelho, cujo nome é.- Mas deixemos isso pam mais tarde, não para çoquetear com o
estilo do szzxpense, mas pam dar o devido peso às palavras. E a insensibilidade para
com a unidade profunda dessas iniciativas em campos diversos que impede a com-
preensão de todas elas e explica a reação hostil a algumas. E o caso do livro sobre a
ãlosoâa uspiana, que valeu ao autor críticas azedas por razões rigorosamente contradi-
tórias, por superestimar ou por subestimar os pobres professores da USP, por ter cão e
por não ter cão, quando a verdadeira questão estava em outro lugar e nada tinha a ver
com umpa/marés ou com um anü'pa/ma»s. E que o elo, visado em si mesmo, separa-
do da corrente que articula e o articula, desvia o olhar do essencial: o seu ''lugar"

São essas características da escrita e da intervenção teórica de Paulo Amantes que
justiâcam a iniciativa deste prefácio. Não que eu disponha de um conhecimento superior
de seus escritos ou(muito menos) das matérias de que trata, mas porque creio compreender
(ou estar agora começando a compKender, após mais de trinta anos de convivência intelec-
tual) o pon/o de üsfa de que escreve e visa seus temas. Não se tenta aqui, portanto, de
trocar em miúdos ou de aposentar uma sinopse do conteúdo do livro: mais uma vez, tal
conteúdo só pode ser apresentado como o Êaz o aunr, sem tirar ou acrescentar uma vírgula.
Tenta-se. antes. de recolocar os textos munidos neste livro num movimento único de refle-
xão e de apontar, nele, seus momentos de interversão ou seuspon/os de crise.
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Os textos aqui reunidos têm data -- foram escritos entre 1975 e 1983 -- e
permanecessem mais tempo na gaveta não fosse a pertinácia de um amigo chato. Ni
Paulo Arantes volta a Hegel, a quem consagrara sua tese de doutoramento em
escrita de 1969 a 1973. Mas tal retomo é menos uma retomada linear da perspe'
anterior do que uma mdical inversão daquela perspectiva (a qual não fiii inteirami
insensível, que pude perceber confiisamente onde levaria essa virada). Um outro
gel? Não necessariamente -- não se cancela o escrito anterior --, mas, pelo me
uma entrada em sua obra por uma outra porta, uma c&marcbe diametralmente oposn
anterior. No primeiro livrei , e seguindo à risca o estilo da historiografia "estrutural"
filosofia, partíamos da Ciência da .Lógica pam chegar à filosofia da História, üq;
mos do discurso lógico-especulativo para o discurso histórico-fenomenológico.
ainda, e principalmente nas notas de rodapé da segunda parte do livro, encetava-se
passagem da diabética hegeliana da História para o materialismo histórico, que ace
para uma interpretação do marxismo que escapasse à altemativa francesa da é
entre Sartre e Althusser.3 De qualquer maneira, lançava-se uma pá de cal sobre a leia
"existencialista'' de Hegel proposta na Fiança (J. Wãhl, A. Kojêve, prinGipalmi
porque não se ignorava a riqueza filológica do comentário date/zomenoZogia do
ri/o de Jean Hypollite, por mais que ele permanecesse fiel à compreensão ''existen
do hegelianismo); no que seguia rigorosamente o Gérard Lebrun de Za Paííence
Concep, que, na bibliografia de seu livro, escrevia: "A bibliograâa que segue é
que foi realmente consultada: não tem, portanto, nenhuma pretensão de exaustivi
Assim, jamais deixei-me guiar pelo famoso livro de Alexandre Kojêve; escolhi pot
to não cita-lo, certo de que ser citado aqui nada acrescentaria à sua audiência''

Antes da publicação do livro, quase imediatamente após a defesa da tese, todas
os escritos de Paulo Arantes (os primeiros consagrados à idéia de fdeo/agia) m;
uma vimda radical de perspectiva e abrem um percurso exatamente inverso ao antes
A perspectiva que se instala agora é a da interpretação da Dialética a partir de
efeitos mais tardios, lá onde ela, dc algum modo, se subverte e quase se extingue,
ela se transforma em crítica da ideologia -- mas também onde, paradoxalmente,
venda o mistério de sua origem. Numa palavra, Paulo Amantes, recomeçando tudo
partir da leitura da ]deo/ogfa .4/emõ, transforma esse livro em instrumento seu, prol
gando o trabalho crítico de Marx em /orai as dfreções: tanto para a origem mais rem.
da Diabética -- ao longo da história da filosofia e desde a .4ze#/drung grega da soft
-- quanto pam nosso presente mais atual e nosso "mal-estar'' na filosofia contem
nea, que, por sua vez, exprime (mas aqui fdo pro dono mea) nosso mais fundo
estar-no-mundo". Mas o curioso nessa reviravolta é que ela foi, de algum modo, pri
cada (mesmo que na condição, apenas, de ''causa ocasional'' -- já que no fundo e:
presentes as famosas ''idéias fora de lugar'' de Roberto Schwarz) por uma espécie
redescoberta de Kojêve, anteriormente excomungado na esteim de Lebrun. Reconh
mos que estávamos errados e que correta era a leitura dramática e sanguinolenta
Kojêve fazia da dialética hegeliana? De maneira alguma: a leitura de Kojêve (a de
to da genialidade do autor, que ninguém nega) continua tosca, algo delirante e es
cialmente anacrónica. Mas, justamente... a Dialética parece ter seu destino ligado
anacronismo e há erros que são iluminadores, que envolvem uma verdade~mais prol
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da, ignorada por quem os enuncia. ''Kojêve: um Hegel Errado, mas Vivo'', tal é o título
de um ensaio que Paulo Amantes publicou há poucos anos na revista .Zde. A verdade do
erro -- expressão peúeitamente dialética -- é isto que nosso autor vai buscar no lugar
atribuído ao Intelectual(como Figura do Espírito) na Ãe?romeno/agia de Hegel pela
interpretação kojêviana. De alguma maneira, Kojêve atirou no que viu e,acertou no que
não viu: projetando arbitranamente no livro de Hegel uma Gesta/f dela ausente, teria
posto a nu, sem querer, o nervo vivo da Diabética. Uma espécie de pressenümen/o
obscuro da presença do ressentimento do intelectual (sempre oscilando entre mania e
depressão) na própria essência da Diabética e que o livro Ressenümen/o da Z)ía/ética
pretende expor (Z)ars/e//e#z seria mais bonito) em todas as suas complicadas mediações;
pressentimento a ser explicitado e levado às suas últimas conseqüências. Embora igno-
re o evidente ''aristotelismo" de Hegel (isto é, a manutenção do privilégio indiscutido
da óiós reore//kós), insistindo na desqualificação do intelectual como tal (o homem da
contemplação), em proveito do homem da Ação e do Trabalho, Kojêve não deixa de
ligar, de maneira pertinente, o destino dessa figura paradoxal (essa ventoinha irrespon-
sável, sempre atropelada pelo curso da história real que quer, em vão, comandar ou,
pelo menos, acompanhar) ao destino da Diabética. O processo movido aos intelectuais
tem algo a ver com o Devir do Espírito. E claro que, no pano de fllndo da Fenómeno/a-
gia do .Eçpírífo, está a Revolução Francesa e a transfomlação do filósofo das Luzes em
cidadão revolucionário -- como já na filosofia do setecentos, antes da Revolução, a
''Dialética da .4ze#/dmng'' é esmiuçada por Hegel em sua análise do 7Ueveu de Rameaz/
de Diderot, numa imbricação que será desdobrada por Paulo Arantes ao longo de seu
livro. O p/zf/osop/ze e seu altar ego (seu intelocutor cínico e niilista wanf /a /ef/re)
compõem, na verdade, um único e mesmo personagem, que define o eixo da paradoxal
experiência do intelectual oscilante entre as "classes fundamentais'' que o comprimem
e se confiinde nas suas relações complicadas com o Estado. E ainda o elogio hegeliano
da Xképsix da Antiguidade que exprime a verdade (particulamiente alemã) "de uma
intricada história ideológica que no limite se confunde com a trajetória cumprida pela
modema ]nre//igeneia européia em vias de emancipação e cristalização num corpo
social suí geneHs" (P. Amantes).

Trata-se, assim, de descrever o ciclo de formação do intelectual modems em seus
contínuos voltemos entre a mania e a depressão (que correspondem a algo mais do que
psicologia, como é expresso na noção de ''neurose olÜetiva'' utilizada por Sartre em
Z, l/pior de /a /ümi//eJ e de fomecer assim o quadro da experiência que constitui o chão
bruto donde emergirão a idéia hegeliana de ''experiência da consciência'', o conceito
da Diabética e a diabética do Conceito: Não se tenta de uma iniciativa bizarra -- já
Hegel, na sua /71s/órfã da .la/osoÚa, explicava a sofística(bem como seu grão de verda-
de) a partir do lugar social do intelectual na .Po/is, numa perspectiva mantida pela
âlologia contemporânea. A modema recuperação da Diabética -- de Kant a Hegel --
poderia ser visada com lentes semelhantes. Nenhum escândalo há, portanto, em com-
preender (com a buda de Jacques Le Golf) a metamorfose do intelectual medieval no
humanista do Renascimento como efeito do ensimesmamento do inte]ectua], que não se
articula mais, como coipomção, às corporações dos artesãos (na ligação entre artes
liberais e artes mecânicas, entre trabalho intelectual e trabalho manual) e se auto-isole,





alienação. E que remete a algo como uma ironia(no sentido de dissolução sistemática
das idéias, do mundo e de si mesmo) objetiva, como diz Paulo Amantes, encermndo o
ensaio "Homens Supérfluos", onde visa o niilismo romântico (niilismo de que não
estaria imune o próprio Goethe, a despeito de suas declarações críticas): ''Resta saber
se esta mesma ironia que articula o conjunto da vida ideológica nacion41 também vigo-
ra, sob outra forma, do lado mais abrangente e elementar do processo social; enHun, se
ele não é uma das cifras do capitalismo, visto precisamente do ângulo privilegiado de
seu desenvolvimento retardatário -- enâm, ironia objetiva. Ironia que retomará desta
vez com plena presença de espírito, na articulação intima da prosa da Crítica da .Eco-
pzomla .Po/inca, sobretudo nos momentos em que Marx ressalta sua descoberta da natu-
reza me/c{/Zsfca do Capital, mistério resolvido da filosofa especulativa na figura, é cla-
ro, de seu principal representante, o momento positivo-rmional da Dialética"

As cambalhotas do espírito irónico-niilista acompanham as reviravoltas objetivas
desencadeadas pelo desenvolvimento designa/ e comófnado do capitalismo. E é bem
essa desigualdade combinada que comece a chave das diferentes curvas ou ciclos da
/n/e//fgen/zia européia e as mil peripécias de seus entrecruzamentos, em contraponto
com o fundo de universalismo da Zn/e//fgen/2ía e da sociedade medieval. Não se trata
de uma iniciativa nova e Paulo Arantes não aspira à originalidade' -- de alguma manei-
m o segredo não-especulativo da origem da Diabética é um segredo de Polichinelo7 --
mas à reativação da empresa da crítica da ideologia, já que esta, como o gato, tem sete
vidas e a ilusão intelectual ou filosóãca dá sinais, hoje, de excelente saúde. E para
retomar esse movimento que Pau]o Amantes passa pe]as aná]ises ]ukacsianas da cultura
alemã, sobretudo quando insistem nas "vantagens do atraso alemão'',' e explom obses-
sivamente as dobras do ressentimento alemão em face da cultura francesa das .Lumíê-
res, esse paraíso dos intelectuais. Para fazer o balanço dessas vantagens do olhar perifé-
rico, é preciso percorrer os vários capítulos do ciclo alemão, do momento clássico
(Leasing, Schiller, Goethe) e dos dois momentos do romantismo, para chegar à síntese
hegeliana, como fecho e ''verdade'' desse processo e, a seguir -- nova reviravolta do
espírito e da realidade --, às várias desmontagens do sistema hegeliano. Tudo isso
numa periodização da história da cultura e da filosofia que é escandida pelos momentos
cruciais da história da luta de classes da Europa do século XIX.

Algum leitor mais b/asé poderá dizer, bocejando: ''...parece que já ouvi esta papo
em algum lugar, há muito tempo, quando pessoas se consagravam ainda a assuntos
semelhantes...". A ele recomendada que começasse a leitura do livro pelo fím, isto é,
por seu "Apêndice'', onde é analisada a idéia de ideologia e onde é mais fácil identifi-
car o /aga/" donde fãa-o autor, mais precisamente pelo primeiro texto, onde é exposta
de maneira esquemática, quase geoméüica, a idéia de ideologia, que discrepa fortemen-
te do marxismo vulgar e do doutrinarismo.' Que não estdamos apenas girando nova-
mente a manivela de um velho realejo, retirado ainda coberto de teias de aranha do
quarto de despejo da História, é o que se toma visível se compararmos, por exemplo, os
textos deste livro, sobre os curtos-circuitos ideológicos ocorridos no século XIX nos
países do capitalismo retardatário (Alemanha, Rússia, ltália), com os escritos de um
Alain Besançon (''La Russie au XIX'"' Siêcle'', '' La Russie et I'Esprit du Capitalis-
mo'' e ''Comment la Russie a Pensé le Peuple", em /'résenf Sovfé#gue e/ Passo Russa,



Pluriel, ou aindaZ,es OrXgfnes Zn/e/7ecfz/e//es dtl Zénílzisme, Calmann-Lévy). Comi
ção tanto mais esclarecedora, quanto Alain Besançon dificilmente pode ser acusado
tradicionalismo manista. Nem fdtaiá, nos textos desse duro crítico do bolchevismo.
caracterização do intelectual nisso, a expressão .flommes de f/up, que Êaz eco aos
menu supérfluos de Paulo Amantes. Também para Alain Besançon, o essencial --
países atrasados do século XIX -- da experiência intelectual é a problemática rel;
com o povo(que Paulo Arantes descreve, na Alemanha e na ltália, com a ajuda,
outros, de Gramsci). O que interessa a A. Besançon é o desfecho bolchevique do g]
de movimento de "ida ao povo'', que ele descreve dramaticamente nos seguintes
mos: "Povo e ]níe//ige/ze/a caíram juntos sob o domínio de algo que não é nem po
lar, nem intelectual, nem nacional, nem intemacional e que tem suas balizas fora
realidade comum: o poder ideológico. Este pode brincar com as oposições entre o po
e a ]n/e//fgen/aa mas, pretendendo representar um e outro, ele está em outro lugar. Mas
teve o mérito de abrir um espaço de encontro entre o povo e a in/e///gen/zfa, de tal
modo que o fosso aberto durante tanto tempo parece finalmente ter sido suprimido: a
campo de concentração''

Mas A. Besançon, justamente porque insiste no primitivismo do marxismo nisso,
não deduz o GuZag -- como o faziam os nouveaaxp/zl/osop/zes -- da obra de Marx e
da Diabética enquanto tal. Pelo contrário, é na Economia Política, ou no bloqueio do
desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que vai buscar a razão das peripécias que
culminam na formação de um novo tipo de /como fdeoZogfczzs. As origens intelectuais
do leninismo são por ele desentianhadas de um modo que não é muito diferente daque-
le percorrido por Paulo Amantes na determinação das origens da Diabética. A única
diferença -- além, é claro, das intenções propriamente políticas, que aqui importam
pouco -- é que a iniciativa de Paulo Amantes se reconhece a si mesma como ma/arfa/fo-
fa (já que a ideologia gim em tomo de uma instância que Ihe é extema) e dJa/é#ca (lá
que as ''idéias fora de lugar'' são índice e fío condutor pam a detecção do processo
elementar de base), enquanto a de Besançon não assume este estilo que, se não estou
redondamente enganado, salta aos olhos em seu trabalho.

Mas, pam identificar o ponto de vista de Paulo Amantes, é indispensável, também,
esclarecer não só o uso que faz da história da filosofia na genealogia da Dialética que
retraça, mas também sua própria relação com a fílosoâa. Nesse assunto, nosso autor é
particularmente reticente, faz fílosoHia como se estivesse fazendo outra coisa e respon-
de &eqilentemente com ironia ou provocação: "sou materialista vulgar'', ''não há um
pingo de âlosofía em tudo que escrevi". O que obviamente não é o caso -- particular-
mente se pensannos como situa a relação Marx/Hegel, que é uma das principais vias
pam o equacionamento da relação entre mandgmo e filosofia. E é certo que suas críti-
cas a Althusser e a Lucio Colletti(quanto a este último, cf. o início de ''Idealismo e a
Grande Recusa", neste livro) o colocam no campo adverso ao daqueles que, desde
Engels, tendem a des-fílosofizar ou a des-hegelianizar o marxismo. Não fosse assim.
como explicar tantos anos (pelo menos de 1969 a 1 985) consagrados a Hegel?

Uma primeira resposta, que é simples e não é nova, estaria na idéia de que a
filosofia, de alguma maneira, se consuma e se esgota na obra de Hegel, deixando lugar
para um tipo de discurso rigorosamente diferente (que não será certamente apenas o da
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ciência positiva e, menos ainda, o do ''pensamento pós-metafísico"). Desde a origem,
são essenciais, no marxismo, as idéias do fím da ''filosofia separada" e a da ''realiza-
ção da filosofia". Quanto à primeira, certamente é retomada por Paulo Arantes, que vê,
na Filosofia Crítica e em sua posteridade (com exceção do capítulo da Diabética), uma
espécie de volta da filosofia sobre si mesma (na forma da Teoria do Conhecimento) que
a toma refratária à experiência e a seu assunto real. Quanto à segunda, creio que pode-
mos deixa-la de lado, já que os sucessivos refluxos do processo de emancipação pare-
cem coloca-la fom de pauta (lembremos que Merleau-Ponty pensava as relações entre
marxismo e filosofia, ou a famosa ''crise do marxismo'', de uma maneira ''realista'',
que não devera ser antipática a Paulo Amantes, isto é, sobre o findo da dermpagem ou
do bloqueio da luta de classes).

Contrariando as declarações explícitas de seu autor, gostaria de afirmar o caíáter
essência/mente pZosó8co de seu livro e sugerir, pelo menos, em que sentido o afímio.
Em algum lugar ele diz mais ou menos o seguinte: ''Depois de Marx e de Freud, não se
pode mais fazer filosofia como antigamente'' (a não ser nas universidades, e acrescen-
taria, talvez, mantendo seu constante espírito de contradição, que não há fílosoãa fora
da universidade). Não se trata, pam mim, de arrastar meu amigo reticente, contra sua
vontade, para toma-lo cúmplice de mais uma visita ao /ovos arcaico do Elogio da
Filosofia. Mas, se seus escritos não são filosóficos (como o são confessadamente os de
Lukács e de Adomo em que se inspira e que utiliza em conjunto, a despeito da tensão
que os opõe), a que género literário pertencem?

Tãvez pudéssemos ensaiar uha definição mínima desse estilo, isto é, uma defini-
ção nega/iva: deãmi-lo na diferença que o separa de seus aliados Lukács e Adomo.
THvez Paulo Arantes tenha menos alergia à fílosoHa como tal (ou sda afetado de
âlosofofobia) do que à sua cristalização positiva na Diabética. Momento positivo-racio-
nal que culmina com o último Lukács (ao lado dos escritos sempre vivos do "materia-
lismo histórico'' ou da história social da cultura) no ''materialismo diabético'', isto é, na
gigantesca Sümma On/o/ogiva, onde reconcilia Hegel e Marx com Aristóteles, com a
iluda de Nicolai Hartmann. E que, paradoxalmente, parece não estar ausente da Z)la/é-
ffca 7Uegaüva de Adomo, ou da gigantomaquia metafísica que nela se desenrola. Tal-
vez, aqui, o "espírito de contradição organizado" se recuse a dar o passo em direção da
instância que, ao mesmo tempo, o âindamenta e o neutraliza (um pouco como o Lebrun
de 1960, que, diante de meu entusiasmo pelo esforço de Sartre por fiindar o marxismo
na Crí/ica da Razão Z)fa/ética, redaguia irritado: " o marxismo não precisa de flinda-
mentaçãol "). Uma diabética puramente negativa, que não dissolve o mundo à maneira
romântica, mas que se institui como cz//üra epo/íüca de oposição e resfsíêncía.

Identificar a perspectiva de Paulo Arantes é identificar seu alvo e este não é outro
senão a crítica da filosofia contemporânea (diagnóstico, repito, de nosso ''mal-estar" na
filosofia) na sua dispersão estilística e geo-nacional: pós-modemismo francês, síntese
de tradição crítica e "giro linguístico'' na Alemanha, neo-pragmatismo norte-ameííca-
no, filosofia universitária no Brasil. Na sua dispersão, mas também na sua coesão es-
condida, articulada pejo nexo do desenvo]vimento desigual e combinado na figura con-
temporânea do Capital. Mas, com isso, abandonamos o nosso livro -- embora fosse
necessário sair um pouco dele para compreender a necessidade de percorrer o ciclo



alemão da /n/e//fgeníza européia. Passo indispensável para visar o estilo da âlo
contemporânea (da perspectiva periférica da ''miséria brasileira'') segundo a démai
do Maré da .laço/ogfa 4/emã. Um belo exemplo dessa extensão contemporânea da
ca é o texto "Por Que Permanecemos na Província?", incluído neste livro, onde
cruzam em direções ou mãos contrárias duas figuras da astúcia camponesa às vol
com a filosofia: Hegel e Heidegger.

Notas

1 . Paulo E. Aiantn, .fíege/, a O/dem do Zeinpo, São Paulo, Polis, 198 1

2. Rubens Rodrigues Torres Filho, " À Guisa de Prefácio", fn Bege/, a amem do Ze/npo, p- 12.
3. O alvo mais visado em Althusser. Paulo Amantes mobilizava contra ele os instrumentos da íiloso8K
flanco-bmsileim da USP, essencialmente o Hegel de Lebrun e o Mam de Giannotti. Cf., p. ex , respectiva-
mente, as notas 50 e 58 do Cap. 3 da Segunda Parte. No fundo, ontologia versus epistemologia.
4. Em bem esse recentmmento da diabética na Lógica(ou na Ontologia com a qual ela se identiâlca no
pensamento hegeliano) e seus efeitos para a compreensão do mamismo o traço mais saliente da leitura (L
Paulo Amntes pam os leitores da época, como pode ser ilustrado pelo texto que escrevi pam a quarta calHE
do livm e de que aqui transcrevo dois parágrafos a título de ilustmção: "Para quem se iniciou, como e
quase a regm entre nós, na leitura de Hegel com a buda de Alexandm Kojêve e de Jean HypoUite, o livn
de Paulo Edumdo Amantes é surpreendente. O tema central é sempre o tempo, ou wla, o 'ser-aí do Concd-
to'. Mas, como essas inüigantes figuras que encontramos nos livros da Gesü/@»rAo/ogíe, o que az
forma, de repente, vim íilndo, e o fundo, fonna. Tenta-se, bem pensado, de uma operação simples: restabe-
lecer, confia as leituras, digamos, 'existencialistas', o império da Lógica. Essas leituras que se instalaram
(na França ao menos) a partir dos escritos de Jean Wahl, que sublinhava o 'pn-bagismo' de Hqd.
desqualificando o que seria uma espécie de 'pan-logisina' vazio.
Simples' é apenas modo de dizer, já que essa vimvolta exige o duro trabalho de percorra a gênesc

puramente çonceitual do tempo, antes de descrevê-lo como 'vivido': operação que só é possível para
pulmões capazes de suportar a mais rarefeita das abnosfems. 'Complicada', tal seria o adjetivo mais
adequado pwa qualificar tal operação, pois só ela permite, na segunda parte do liam, recuperar a calar/ed-
dade da História, recusando o caminho feto e fácil dos vários an/copo/o8n?los. Nem fHtará, a esse exame
da arquitetwa lógica do tempo, o que mais se espera quando se lê Hegel: a ponderação de sua posteridade
em nossos dias. E principalmente nas inúmeras e longas notas que o leitor poderá vislumbrar mais do que
uma simples promessa de uma hteipretação do marxismo contemporâneo'

5. Paulo Amntes, entre as mi] figuras do pamdoxo do inte]ectua], poderia mostrar o estilo diabético da
consciência que "recua de horror ao descobrir-se no outro'' na complicada relação de Pascal com bÍon-
taigne. Depois de criticar acerbamente Montaigne, Pascal diz, nas Penséei, que é ele próprio, Pascal, que é
o objeto de seu ódio por Montaigne. Mais uma contraprova da continuidade da linha traçada por Paulo
Amantes, por sob as metamosfoses do pernil do intelectual.

6. Já que a Dialética modema assume sua fonna mais acabada na AleinaNm e se aSinHa devorando seu
innão-inimigo(o romantismo), cabe lembrar a cumplicidade da "vontade de originalidade" com a concep-
ção romântiu do gênio, esse sujeito solitário e soberano que se a6inna como origem do Mundo, antes de
mergulhar em seu próprio Nada.

7. Aqui também, como pna Husserl e para Wittgenstein, o complicado exercício da 6ilosoHia toma visível
o que exf(i Pla cam e de algum modo se tomara invisível por excesso de proximidade e de evidência
8. Não só Lukács, mas também Adomo e um vasto elenco de historiadores da cultura modema são minu-
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ciosamente percorridos e utilizados, numa pesquisa que Paulo Amntes, que não peca pela auto-complacên-
cia e exagera nla direção oposta, qualifica de "HUologia de segunda mão

9. Já dissetnos que os textos de Paulo Amantes fazem sistetna, na medida em que cada um remete implicita-
mente aos demais. Acrescentamos que a o?dem cpolzo/ógica da leitura talvez UJa a que mais facilite a
compreensão, na medida ein que acompanha opmgmsso de um esforço único de pensamento e clariÊca-
ção du experiências modema e contemporânea da 6HosoHia.



Paradoxo do Intelectual

b
}

De 1933 a 1939, Alexandre Kojêve professou, na Escola de Altos Estudos, um
ciclo de lições, justamente célebres, sobre a Ãe/romeno/agia do Espírffo, ao longo das
quais introduziu uma ''categoria'' inédita no hege]ianismo: a do ]n/e/Coma/ (a ênfase da
maiúscula corre por conta de Kojêve), espécie de ''figura'' extra cqa entrada em cena
seria contemporânea do advento (fenomenológico) da Razão, e da qual esboçou, por
vezes sem muito apreço pelo detalhe histórico e os meandros da análise filológica,
conforme aliás a própria índole do curso, e dos tempos, um retrato ítancamente desfa-
vorável.i E bem verdade qu? as "interpretações concntas"2 de Kojêve, via de regra fanta-
sistas, quando não exóticas,' não costumam inspua.r conÊlança4 Sqa como 6or, uma certa
imagem nada lisonjeira do intelecüial estava no ar e Kojêve acreditou reencontra-la em
Hegel. Suas lazões nem sempre são as de Hegel, sobretudo a mais forte delas -- "0
Homem é Ação"s -- em nome da qual contrapõe à natureza passiva e vagamente contem-
plativa do intelectual o homem verdadeiro, isto é, ativo, que se "üanscende" através da
"luta e do trabalho'',' o que casa mal, à primeira vista, com o constante elogio hegeliano do
bfós /eoreüAós que se pode ler, por exemplo, no Prefácio à terceira edição da E/zcícZopédla:
"A Teoria encerm a mais e/€1luci:z óem-ayenürunça".7 Nada galante, entretanü), que essa
deíTadeira tentativa de conservar a origem teórica da Êlosofía(na sua acepção antiga a
mais eloqüente)' não possa conviver com a desqualificação pmcoce da figura modema do
intelectual. Conviria então passar a limpo o rascunho sumário legado pelo curso ümoso, se
é verdade que em algum momento o destino da diabética cruza o desse figurante suí geneHs
desentianhado por Koyêve da prosa penosa e austera da Relzomeno/ogfa.

O arco das breves reflexões intempestivas de Kojêve estende-se da ''Individuali-
dade que é em si e para si mesma leal'' (terceira parte do ''capítulo'' Razão), na qual
reconhece o intelectual em pessoa,' até o momento apocalíptico em que o intelectual
burguês se suprime em favor do cidadão revolucionário;io de fato, a análise detém-se
com mais vagar apenas em dois episódios, aliás dos mais conhecidos: "0 reino animal
do espírito", em que retoma uma interpretação clássica, e a "linguagem do dilacem-
mento'' (como se sabe, em boa pare comentário do diálogo de Diderot, .[.e Nevoa de
Rameau), onde, salvo engano, inova. Conjecturando um pouco, principiemos a desen-
rolar por aqui o ão da nossa meada.

/

}

'}
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O burlesco do título hegeliano -- ''fino animal do espírito" -- nunca deixou de
intrigar. Num trecho sempre citado de carta a Engels, Marx tomou-o como o emblema
da nova ordem capitalista triunfante:

burguesa.
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divisão capitalista do trabalho, a fragmentação do homem modems, a desagregação do
seu aparato psíquico na forma dualista do conflito das faculdades, ''é um dado imedia-
to". De maneira geral, ''o princípio da desigualdade do desenvolvimento configura
nesse caso uma curiosa situação: precisamente a diluição idealista dos problemas eco-
nómicos e o seu deslocamento para o plano meramente ideológico tomam possível o
desvendamento do problema económico já nas suas interações dialéticas''.'' Voltando
ao ''paradoxo'' mencionado, que se pense, por exemplo, no libelo de Schiller contra os
Bro/ge/e/zrfe(parafiueando: o especialista mercenário, o douto que faz da sua Ge/e/zr-
samkeff um ganha-pão, um Bro/e/vero, enfim o intelectual estipendiado, pelo Estado
ou pelo mercado, por ora pouco importa), mais ou menos o seguinte: ao Brorge/e/zrf
interessa apenas sua atividade, que consiste exclusivamente no cumprimento de certos
ditames, dentre os quais se destaca o de ocupar um posto, de tal sorte que a melhoria de
sua situação material e a satisfação de sua sede de nomeada constituem os únicos moti-
vos em condição de pâr em movimento as forças de seu espírito operoso e fatigado,
aliás empenhadas por inteiro na rotina proâssional do oficio académico; tudo o que
porventura o aparte dessa trilha, como o interesse mais ventilado e variado pela vida do
espírito, seria tempo roubado ao exercício do mé#er, como não procura recompensa no
convívio com as idéias mãs no reconhecimento da opinião pública e jomalística, nos
cargos honoríHlcos e no avanço da carreira, o intelectual profissional, e especializado,
imagina-se vítima perene de ingratidão, por sobre ser um poço de; despeito, malícia e
astúcia na guerra sem quartel em favor dos institutos que Ihe asseguram a sobrevivên-
cia; enfim, de posse das mais nobres ferramentas, a ciência e a arte, não aspira a nada
de mais elevado do que o salário de cada dia, por sinal ruim.i7 Nessas circunstâncias a
cabeça âlosófíca do poeta deve necessariamente entrar em conflito com a divisão do
trabalho e com a /Corja /radiciona/ (se nos for consentido o anacronismo terminológi-
ca) que ela segrega. Continua Schiller:

l

L
/

}

)

Ao contrário do Bro/ge/eArf, que se empenha em separar e isolar sua ciência de tudo o
mais, o espírito filosófico, que não é menos cuidadoso com o seu saber do que o erudito
com o seu, se esforça por abarcar seu território e para restabelecer novamente a conexão
com todo o resto(e digo restabelecer porque somente o intelecto é Ksponsável por esses
limites e pela separação das ciências). Onde o B/o/ge/eÃrf separa, o espírito Êilosóüico une
-- este, desde cedo, se deu conta de que no domínio intelectual como no do mundo físico

tudo está entrecnizado e de que sua ativa i)ropensão para a hamlonia não podia compade-
cem-se nem satisfazer-se com fragmentos. ''

Note-se a inspiração schilleriana patente no trecho famoso da Z){#&re/zz em que
Hegel vincula todo o programa da filosofia clássica alemã à experiência modema do
'homem socialmente aniquilado, dilacerado, dividido em sistemas parciais'':i9

)

Quando a potência de unificação desaparece da vida dos homens, e as oposições, tendo
perdido sua relação viva e sua ação recíproca, tornaram-se independentes, nasce então a
demanda da filasoüia [.-]. Quanto mais prospera a cultura, tanto mais vaHam no seu de-
senvolvimento as produções da vida onde pode se entrelaçar a cisão, tanto mais aumenta a
potência da cisão, tanto mais se consolida e consagra a sua aclimatação, tanto mais, enfim,

)
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os esforços da :Vida pam alcançar a hamlonia tomam-se estranhos ao todo da cultura e
insignificantes.

Reconsideremos a polémica schilleriana: com um pouco de boa vontade não sela
difícil reconhecer no seu núcleo o logro (der .Beü'ug) inerente à operação (dfe Zaz)
característica da individualidade voltada sobre si mesma, motivo fenomenológico que
Kojêve variou no rumo já assinalado e que uma fórmula emblemática baliza e pont aa
" intelectual é um animal espiritual'',zi resumindo o naturalismo da vida intelectual.'
Em suma, o intelectual apenas manifesta a sua natureza, espontaneamente arrivista: "ll
veut se fure une 'situation', occuper un 'gang', tinir une 'plane' dans le Monde
escreve Kojêve,2s que continua, exumando noutra linguagem as invectivas de Schiller
há pouco referidas:

O que o interessa não é sua ação na ou contra a realidade social, mas o "sucesso" de sua
obm [-.]. Portanto, ele não podejamais se sacrificar pelo Verdadeiro, o Belo e o Bem, pela
"Sache Selbst", por aquilo que acredita ser a sua "causa" (que não é uma "causa co"
mum '). O universo ideal que ele opõe ao mundo é uma ficção. O que o Intelectual ofende
aos demais não tem valor real; ele os engana. E os outros, admimndo ou reprovando a
obm e o autor, por sua vez o enganam, pois não o levam a 'sério '. E se enganam a si
mesmos, pois dêem na importância de sua ocupação [...]. No intelectual o desejo (b
ieconhnimento é uma caricatura do que é a luta pelo reconhecimento do Cidadão nunHI
sociedade verdadeira Nessa pseudo sociedade que é ? República das Letras, %desejo dc
reconhecimento não é mais do que sede de celebridades basta ser "conhecido''.''l

Como se vê, o paradigma kojêveano do animal espiritual é o homem de letras.
cuja atividade ociosa decifrada por Kqêve nesse.''fazer" que : nada altera e não SE
volta contra nada", de que trata a /Qnomeno/ogfa,2s conjugada à ilusão infusa nos qu=
se acreditam "au-dessus de la mêlée",2ó anima com uma fHsa vida essa "elite intelec-
tual" cqo corpo místico é a República das Leüas27 -- modelo reduzido da sociedade,
onde "todos se criticam e tudo é criticado'';:' mas esse já é o grande mundo do Sobri-
nho de Rameau, segundo retmto do intelectual na pequena galeria de Kojêve.

As notas de Kojêve sobre o diálogo de Diderot,2P âltradas pelo trecho corresp(»'
dente na Fenómeno/agia, discrepam visivelmente da tradição, pouco propensa a reoa-
nhecer no boêmio desatinado um igual do homem esclarecido e ponderado que o intei'
roga; como se apartam também da leitura contemporânea consagrada, no caso
Foucault,:' toda ela centrada no ideário da transgressão e onde o Nevou destaca-
como a 'mfse-eíz-scêne profética de uma experiência dos limites (da Razão ocid
ta])sl--, nisso bem distante de Kojêve, que entreviu no Sobrinho do texto hegeli
menos o Outro do Iluminismo do que o seu intelectual mais característico. Já o de
rolar do contraponto das duas consciências, a ''nobre" e a ''vil", aparece aos olhos
Kojêve como a exposição da "transformação progressiva do burguês pobre em Inte
tuas", cujo desfecho toma corpo no radicalismo do "burguês revoltado''. E, no ente
o intelectual que se exprime na "linguagem do dilaceramento", ''malgrado seu as
niilista e cético", é tão conformista quanto era passivo o sábio estóico de que dcs
na genealogia de Kojêve: 32 ''Ele não tenta subverter o mundo minado pela sua críl

24



verbal; reduz-se à 'consciência fãante'; e o Mundo o escuta, como o Homem 'hones-
to', sem se comover muito. O resultado é a Ef/e/keif, a vaidade de todas as coisas. O
que se constata; e logo passamos à ordem do dia". Resta a loquacidade do Sobrinho,
em que convivem veracidade e impostura, crítica e conformismo; a rigor muito pouco,
apenas o óa'a/lcúzgelmndez/ de um intelectual, o quanto basta para defini-lo -- /zommo
/oguax -- e desacredita-lo. Não seria necessário adotar por inteiro o conjunto das refe-
rências de Kojêve -- nem se cogita disso -- para admitir que lança luz soba um ponto
nevrálgico da temática hegeliana, pois embora o Conceito predomina na verve desabri-
da do S?brinho,ss nem por isso o juízo de Hegel sobre a ''linguagem cintilante de
espírito'"' deixa de ser tudo menos amistoso."

A lembmnça de alguns traços notáveis do personagem de Diderot talvez possa
confirmar o pressentimento de Kojêve, além de nos aproximar um pouco mais da pro-
blemática propriamente hegeliana. O primeiro deles diz respeito à manifesta anomia do
Sobrinho de Rameau. Considerando os diversos tipos de marginalidade produzidos pela
sociedade setecentista, um estudo recente reteve dois, os "vagabundos pobres" e os
''intelectuais principiantes", que, aos olhos do autor, não só marcaram os "anos de
vagabundagem'' de Rousseau, como definiram o curso ulterior de sua carreira no
''mundo'', para o qual sempre apareceu ''como uma espécie de contramodelo frente a
esta outra #ussi/e exemplar de inte]eçtua] que foi a de Voltaire. Ao contrário de Voltai-
n, Rousseau jamais se integrou às elites intelectuais de que no entanto fazia parte. Seu
desenraizamento e sua pobreza tomaram-se o símbolo de sua independência"; a seguir-
mos o autor, não há como desconhecer a notória ambivalência que vincula essa réuss//e
mundana, longamente remoída por Rousseau no Prefácio do Narcfsse, por exemplo à
maqinalidade acusadora.. aliás condição da primeira, já sensível no patente mal-estar
do intelectual separado do povo, cujo "mito'' entretanto mudou a criar apresentando-se
como seu defensor e porta-voz." Diderot teria então posto em cena a divisão congénita
do intelectual do Antigo Regime? Tudo o leva a crer. De um lado o intelectual arrivé.
Voltaire, o último escritor feliz, como já se observou;37 do outro, menos o anti-Voltaire
do que o seu duplo, Rousseau, o mano capota do Iluminismo.s8 Por assim dizer membro
nato da primeira in/e//ige/z/sia dos tempos modemos, a felicidade sem rugas do primei-
ro deveu-se sobretudo ao fato -- chance única na história, paraíso logo perdido dos
escritores franceses, como disse Sartre39-- de poder "combater num mundo onde a
força e a óê#se estavam continuamente do mesmo lado'', na outra margem a história, e
junto com ela o escritor, "tanto mais feliz quanto a sentia como um coroamento e não
como uma ultrapassagem que pudesse arrasta-lo consigo''.40 Nem sempre será o caso
de Rousseau, cuja adesão à nova classe, pelo que se viu, só poderia ser frouxa e mitiga-
da: afligia-o uma nova responsabilidade que não podia nem honrar nem elidir de todo.
a tal ponto que a partir dele o intelectual entra de vez nos trilhos da má consciência.4i
Sartre, nisso herdeiro fiel do espírito das análises de Kojêve, preferirá fiar tanto da
conscfêncfa flláe#z constitutiva do intelectual clássico, do intelectual propriamente dito,
quanto dá má consciência do escritor atmvessado pelo conflito fundamental que derme
sua condição: parasita da elite dirigente, contraria não obstante os interesses daqueles
que o fazem viver." Com certeza, não há vestígio dessa infelicidade no Sobrinho, a
menos que a procuremos nalguma dobra do cinismo afetado, no avesso do histrionismo



bem fãante -- aliás é um pouco a opinião de Hegel, que a reconhece e nomeia, ZerH-
se/zbeif(dilaceramento), dfe mínsfe t;nE/efc/z/zeif(a mais pura desigualdade), aÓso/zzf
Zerseez/ng(absoluta desagregação) etc. Em contrapartida, a expressão "vagaóond'
poderia muito bem figurar na fieira de epítetos alinhada por Diderot: ''Un ignorant, un
sot, un fou, un impertinent, um paresseux [...], un fieHé ,truand, un scroc, un gour-
mand" 4s Em resumo, um ''safes-aveuzr", vale dizer, um vadio. Mas também -- voltan-
do ao estudo citado há pouco -- um pequeno intelectual, aparentado aos "écNvaim de
grenier": como os chamava com desprezo Voltaire, vagueando à sombra do poder inte-
lectual constituído pelo Iluminismo triunfante: "A m.argina]idade na qual ele se instalou
definitivamente confunde-se com seu parasitismo".« Sua índole de erradio manifesta-
se tanto nas intemiitências da fortuna lábio,4s quanto no discurso volúvel e errático,
feito ''d'idées si justos et altemativement fausses"%-- trecho citado por Hegel, eviden-
temente atraído pela altemância vadia do "pozzr'' e do "confie", cuja força tem muito
que ver com essa convergência feliz, própria.1lo intelectual errante, quase um pícaro (do
qual o Sobrinho e Rousseau têm um pouco),'' entre o deslocamento social vertiginoso e
sincopado e a velocidade igualmente desconcertante dos argumentos intervertidos. Nes-
se rumo, convém não perder de vista quc esse vagabo/zdage intelectual não é apanágio
de um agregado extravagante como o Sobrinho, mas qualifica também, e nem sempre
apenas metaforicamente, as divagações do pbi/osop/ze, do intelectual /zonnê/e /zomme,
conforme se lê, por exemplo, num trecho da magistral abertura do Neves/ que não
podemos deixar de transcrever por extenso:

J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maitre de suivn la premiêre
idée sabe ou folle qui se presente, comme on voit dans I'allée de Foy nos jeunes dissolus
maKher sur les pas d'une courtisane à I'air éventé, au visage riant, à I'oeil viC au nez
retroussé, quitter celle-ci pour une auto, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune.
Mes pensées ce sont mes patins.

Tirante a autocomplacência de rigor nesse ceticismo confortável e sedutor, repon-
ta no ritmo dissoluto do pensamento assim descrito o inegável fascínio exercido sobre a
elite intelectual pelo Zzz/open e, como se sugeriu, Diderot não desdenhou retratar-se
nele, na bizama truculenta de um vadio. O que a fn/e//fgenlsfa avançada mais preza no
Zu/open é o cinismo extremado, a hipocrisia confiindida, a respeitabilidade desmistiã-
cada, numa palavra, a.#angz/eza, essa ''franchise si peu commune'' tantas vezes subli-
nhada ao longo do diálogo,49 de preferência desabusada, descarada, popularesca, inseri-
da pelo próprio Hegel na ''eloqüência franca e lúcida do espírito da cultura",
elevando-a à condição de promessa de reconciliação: ''O conteúdo do discurso que o
espírito profere por si e sobre si mesmo é portanto a perversão [Herkebrzzng] de todos
os conceitos e de todas as realidades; é o engano universal de si mesmo e dos outros, e
o despudor de dizer esse engano é por isso mesmo a mais alta das verdades''." O que a
elite exige do escritor ela o encontra em estado bruto no vagabundo intelectualizado (ou
estilizado): que não a poupe na sua severidade.'' Por pouco que se observe a pantomi-
ma desse maigina] de elite que é o Sobrinho, não sela difícil discemir nas suas evoluções
caprichosas a âsionomia severa e tacituma do moralista ''como o seu senso agudo da
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conüadição interior e da reviravolta do pró em contra'', como já se observou a propósi-
to do pessimismo elegante de La RocheÉoucauld.s: Por um momento, que não sela o
último, está claro, na pré-história da vida ideológica modema, o gosto pela conüaHé/é,
a procui% aâetada ou não, da sinceridade a todo custo, essa vontade de franqueza, que
irmanam o libertino e o moralista, confiindindo-os num mesmo personagem, o intelec-
tual. Pois o

\

autor das máximas não é um escritor ele diz a verdade(pelo menos é o seu pinÜeto
declarado), é a sua função; ele prefigura então o que chamaríamos intelectual. Om, um
estatuto contraditório derme por inteiro o intelectual; sem dúvida ele é delegado pelo seu
gmpo(aqui, a sociedade mundana) numa tarefa precisa, mas esta tarefa é contestatária:
noutros termos, a sociedade encarKga um homem, um retor, de se voltar contra ela e
contesta-la[.-]. Em suma, o grupo pede ao inte]ectua] que haum em si mesmo as razões
-- contraditórias -- de contesta-lo e repnsentá-lo.s'

Através dos seus intelectuais as sociedades do Antigo Regime davam-se em espetáculo,
o que supõe reflexão (a reflexão da ''pura cultura") nesse espelhamento, mâs também
representação condescendente, intenção moralizante na dissecação das ''sólidas essên-
cias da realidade efetiva'' (na língua da Fenómeno/ogfa) e tagarelice libertina à margem
das idéias, na verdade "des cetins". Nessa idade de ouro para os intelectuais (e respon-
sável pela primeira manifestação modems da Diabética, como se está tentando sugerir)
que foi o classicismo 6ancês, autonomia (até à maqinalidade) e vínculo orgânico (até à
existência de favor) complicam-se mutuamente num conflito nem sempre infeliz. Nou-
tras palavra.s, nas de Gramsci por exemplo, cqas observações dão conta dessa codun-
tura clássica: pois só uma classe consciente de sua força, e das suas debilidades, pode
assegura o solo fértil da autocrítica, engendra os intelectuais que ''representam a auto-
consciência cultural, a autocrítica da classe dominante", e a tal ponto que os "intelec-
tuais se destacam da classe dominante para unir-se a ela mais intimamente"; noutro
contexto, como é o caso da incipiente sociedade capitalista italiana, os intelectuais
''voltam a ser agentes imediatos da classe dominante, ou então apartam-se dela comple-
tamente, constituindo uma casta à parte".54 A seu modo Sartre descreve uma estrutura
similar quando atribui ao intelectual a condição de agente catalisador da consciência de
classe, pois esta só emerge quando a classe se vê a um só tempo ''de dentro e de fora''
depois de observar também que "só as classes dirigentes podem se permitir o luxo de
reüibuir uma atividade tão improdutiva quanto perigosa''.ss Mas essa fiinção, o ''con-
curso exterior" de que carece a classe, o intelectual só pode cumprir por ser um perpé-
tuo {#c;asié. Se recorremos a uma das ponderações características de Rousseau. não só
devolveremos a tese de Sartre à sua aünos6era de origem, como realçaremos uma vez
mais, como se fosse preciso, a justeza do discemimento literário e ideológico de Dide-
rot ao põr em cena, na qualidade de rotor da sociedade, um Z.u/open-intelectual, literal-
mente um c#c/asse:

\

\

)

À compter I'expérience et I'observation pour quelque chore, je suis à cet égard dana la
position la plus avantageuse oü jamais moitel, peut-être, se soft trouvé, puisque gang avoir
aucun état moi-même, j'ai connu teus les états; j'ai vécu dana teus depuis les plus bas
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jusqu'aux paus é]evés, excepté ]e trõne [-.] Admis chez tous comme un homme sans
prétentions et sans conséquence, je les examinais à mon aise; quand ils cessoient de se
déguiserje pouvais çomparer I'homme à I'homme, I'état à I'état. N'etant rien, ne voulant
rien, je n'embarassois et n'importunois personne; j'entrois par tout sans tÊliir à rien, dinant
quelque tais le matin aves les Princes et soupant le soir aves les paysans.
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Descentramento socialmente produzido,s' que a reflexão empenhada transmuda em
conquista intelectual, altemndo-lhe o rumo, esse vagaóondaggfo picaresco através dos
poros da sociedade, espécie de errância mais prosaica e vemz, exprime bem o décbsse-
menf que para Sartre derme o caráter essencial do intelectual setecentista, alguém ar-
rancado de seu meio pelo favor dos grandes.s8 Solicitado por exigências contraditórias,
dividido como seu público, quase sempre relegado à condição híbrida do agregado, o
segredo de polichinelo do intelectual, cuja carmim é uma ''sequência de triunfos e de
humilhações'', só pode ser a "consciência dilacerada".SP Mas não é apenas na letra de
uma expnssão que Sartre retoma o espírito das análises hegelianas; já na sua nferência
ao parasitismo congênito -- mas também metafórico e premonitório da modemidade
vindoura -- do intelectual no Antigo Regime, em que germina um grão do antiintelec-
tualismo kojêveano, ecoa ainda a reconstituição hegeliana das tortuosas relações de
clientela entre a riqueza, o poder e o espírito atormentado do plebeu intelectualizado:
''Etemo consumidor numa sociedade de produtores, parasita de uma classe parasitária,
usa o dinheiro como um parasita. Não o ga/z/za, visto que não há medida comum entre o
seu trabalho e a sua remuneração: ele simplesmente gas/a. Portanto, mesmo pobre, vive
no luxo. Tudo nele é luxo, mesmo e sobretudo seus escritos'

Na língua de Hegel: ''Ele vê sua pura personalidade ser a absoluta impersonalida-
de''.'} Todavia, prossegue Sartre, essa contradição primitiva não tem parte com o sofri-
mento; pelo contrário, fazendo de necessidade virtude, o intelecüial reivindica o seu
déc/assemenf, que transforma em solidão e ponto de vista privilegiado; aímüo de rea-
lismo e quimera que na exposição hegeliana (se nos for consentido levar adiante essa
leitura indireta da Fenómeno/agia, provisoriamente com os olhos de Sartre e à maneira
tosca de Kojêve) dá-se como o reconhecimento amai de que ''a consciêcia dilacerada é
em-si essa pura igualdade consigo mesma da consciência que voltou a si""; mas a
descoberta do ''Eu puro'' na sua "profundidade insondável'' (ainda Hegel) (formal-
mente, um pouco a matéria das ConÚssões de Rousseau) deve muito da sua evidência
-- no discurso especulativo -- ao descompasso social daquele que ''contempla os

grandes, de fora, com os olhos.dos burgueses, e de faia, os burgueses, com os olhos da
nobreza" e que ainda "tem suficiente cumplicidade com uns e outros para compreendê-
los igualmente por dentro".'; Por outro lado, a desclassificação social assumida (em
todos os sentidos, inclusive o cínico, do Sobrinho de Rameau) convive com a sensação,
real, de autonomia, referida há pouco(e que pam Sartre é antes de tudo a da literatura
identificada ao Espírito, isto é, ao ''poder permanente de formar e criticar idéias'''),
experimentada pelo intelectual: ''Ele plana, sobrevoa, é pensamento puro e puro
olhar".ós Dito dé outro modo,.é o ponto de vista da Teoria que se presume assim libera-
da -- condição de possibilidade em Rousseau, por exemplo, do discurso de cunho
universal sobre o homem em geral," no SoóHnha de .lümeau, da diabética mais inso-

}
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lente da vadiagem. Pois é bem de uma certa dialética que nos acercamos — salvo 
engano — através da experiência, sumariamente evocada, do intelectual no limiar da 
nova ordem social burguesa. Já o déclassement destacado por Sartre parece anunciá-la 
e suscitar o seu equivalente literário e filosófico, prefigurado esse movimento pendular 
onde as perspectivas antagônicas de classe se sucedem, nessa degradação social que é 
elevação intelectual — mais precisamente, consagração do intelectual como protago-
nista social específico, no caso, pairando acima da sociedade, "il plane, il survole... ". 
Daremos mais um passo se observarmos o quanto o déclassement assim entendido e 
esquematizado está próximo do mecanismo da instituição — real e simbólico — do que 
Mannheim denominou relativfreischwebende Intelligenz, "sem pretender", com isso, 
"sugerir um grupo completamente desligado e livre de relações de classe", ou "um 
estrato elevado acima das classes, possuindo relações próprias".67  Não obstante, a evi-
dência histórica de uma intelligentsia marginal sugere irresistivelmente a idéia de um 
"estado desamarrado, relativamente sem classe", encarnando por assim dizer a tênue 
verdade imaginária do intelectual. Mas importa reter sobretudo alguns traços caracterís-
ticos e familiares do fenômeno circunscrito pelo termo schweben da fórmula tomada 
por Mannheim a Alfred Weber. Tal como a imaginação dos pós-kantianos, que oscila 
(schwebt, dizia exatamente Fichte) entre o objeto e o não-objeto, o intelectual também 
flutua, volteia, como se viu, por entre as classes, a sua inclusive; daí sua aparência 
desfrutável (que o Neveu leva ao extremo e Hegel, por seu turno, não deixa de explo-
rar), a natureza cambiante desse ser "ondoyant" no dizer de Sartre.68  Digamos — o 
menos, por ora, e vagamente — que essa disponibilidade social configura uma certa 
predisposição para a dialética, ou, à maneira de Mannheim, que ela impele a classe 
dos cultos a experimentar a incoerência eventual das ideologias concorrentes sobre a 
cena social, as idéias conflitantes que atravessam a representação de um mesmo objeto 
social. Por isso o intelectual não só hesita, procura a nuança,69  como oscila e reflete no 
andamento volúvel da sua frase o balanço próprio da dialética. Daí também o inequívo-
co ar de gratuidade (socialmente construída, como se está vendo) que parece se des-
prender das grandes formações dialéticas (que se pense de imediato nas lubies do So-
brinho de Rameau, nos paradoxos de Rousseau), atmosfera que a reabilitação hegeliana 
da dialética tratará de dissipar, sempre que a ocasião se apresenta, a título de exorcismo 
preliminar: "Habitualmente considera-se a dialética uma operação extrínseca e negativa, 
que não pertence à coisa mesma, mas que tem seu fundamento na simples vanglória, como 
uma mania subjetiva de fazer vacilar e liquidar o permanente e verdadeiro, ou que pelo 
menos não conduz a nada que não seja à futilidade do objeto tratado dialeticamente".70  

A rigor, mania de intelectual; e talvez não seja fortuitamente que Hegel tenha 
recorrido a uma palavra francesa para qualificar melhor essa agudeza ociosa, ao que 
parece entranhada desde a origem na própria índole do pensamento dialético: "Costu-
ma-se representar a dialética como um mero sistema de báscula [Schaukelsystem] sub-
jetivo característico do raciocínio [Rãsonnement] que vai de um lado para outro, onde o 
conteúdo está ausente e o desfecho é encoberto por esse espírito agudo [Scharfsinn] 
responsável por tal raciocínio".71  Pelo que se vê, o balanço (Schaukel) dessa dialética 
truncada e aquela outra flutuação, o livre oscilar inerente ao déclassement da intelli= 
genisia, de algum modo convergem, tendência social e esquema formal nalgum ponto 



Nf 
P 	 se cruzam, o da contradição consentida. Não só o Lumpen-intelectual convive com a 

contradição — mais precisamente, com a negação indeterminada se quisermos fazer 
da. 	justiça ao "ceticismo" e ao "niilismo" de que falava Kojève a propósito do Neveu —, 
ap 	o pequeno-burguês igualmente, cuja afinidade com a intelligentsia é secular e ao que 
int 	 parece de estrutura — entre outros, como é sabido, o vezo de imaginar-se acima dos 
A 	 antagonismos de classe lhes é comum. Uma observação de Marx exprime enfaticamen- 

te o teor da contradição a que estamos nos referindo: "O pequeno-burguês deifica a 
est 	contradição, pois a contradição é o núcleo da sua essência. Ela é a própria contradição 
a 1 	social em ação»n  Pois é dessa mesma contradição social, hipostasiada e, por assim 
nrc 	 dizer, insolvente, que se alimenta o sistema de báscula descrito por Hegel. Noutras 

de 	
palavras, a contradição permanente que para Marx define a pequena-burguesia (lamina- 
da pelas duas classes fundamentais, ofuscada pela grande burguesia e compadecida dos 

SIS 	 sofrimentos do povo), Hegel pode chamá-la de dialética, no caso, a dialética própria 
de: 	dos intelectuais, que também é a da vadiagem ilustrada. Por um momento — a estudar 
am 	 mais de perto — não são as classes fundamentais que estão condenadas à dialética. 

Ça-
lar 

Retomemos o fio da nossa meada, uma vez admitida, e datada, a inclusão do 
intelectual no elenco dos temas hegelianos, se não como figura, pelo menos como pro-
blema. Voltemos ao discurso "rico de espírito" (geistreich), cujo titular, pelo que se 
pôde observar, é o intelectual bem falante do Antigo Regime agonizante. Crise e lin-
guagem — esta tanto mais brilhante, quanto mais a primeira se aprofunda — definem-
lhe, portanto, o caráter e a oportunidade histórica; ele é o "espírito verdadeiro", ele 
encarna o "espírito da cultura", diante do qual, ressaltado-lhe o porte intelectual, a 
bisonhice condescendente do "philosophe" bem pensante, representa a "inconsistência de 
um pensamento sem cultura" 73  0 Sobrinho de Rameau é o homem culto por excelência. 

Sua existência é a palavra universal e o juízo lacerante, sob a égide do qual se dissolvem 
todos esses momentos que devem valer como essências e membros efetivos do todo; e 
esse julgamento joga consigo mesmo o jogo da dissolução de si. Juízo e palavra são 
portanto o verdadeiro, o incoercível, que tudo submete; eles representam a única coisa que 
verdadeiramente importa nesse mundo real. Cada momento desse mundo alcança o se-
guinte resultado: que o seu espírito seja enunciado, ou que se fale dele com espírito, e que 
seja dito o que ele é.74  

Traduzindo geistreich por scintillant d'esprit, Hyppolite comenta: "Alusão ao 
espírito e à conversação na França do século XVIII. A unidade de todos os momentos 
separados se exprime nesses juízos cintilantes de espírito [...J A ordem social é apenas 
o pretexto para conversações brilhantes que desvendam o sentido oculto sob o sentido 
patente".75  Caberia acrescentar: a alusão é pejorativa e confina o intelectual ou, se 
preferirmos, o homem culto por cuja eloqüência passava ainda há pouco o "espírito 
verdadeiro", no mundo acanhado do salão, onde impera o riso sardônico (Hohngekich- 
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ter)76  do divertissement cortês declinante — já o termo Spiel empregado por Hegel 
acentua o traço mundano do intelectual, de quem se exige que "fale com espírito". Noutras 
palavras, ainda de Hegel e gravitando nessa órbita apequenada do gênero Geistreich77: o 
"espírito da cultura" existe como "juízo e discussão", sua vida é a vida efêmera de 
uma conversação, além do mais frívola — pois é assim que Hyppolite parafraseia 
schwatzen, beschwatzen —, "tagarelice (Faselei) de um instante que logo se esquece", 
onde circulam sem entraves o verbo derramado do homem de espírito (ao qual se opõe 
a fala monossilábica da consciência "honesta"), o "discurso irrefreado" do Sobrinho 
de Rameau,78  o "bavardagefrondeur" (Kojève) do intelectual, "ce bavardage spirituel 
de la vanité", na tradução de Hyppolite.79  Não há como evitar o estereótipo, pois a 
insistência na "vanglória do juízo rico de espírito",80  a desconfiança inspirada pelo 
momento retórico inerente ao desempenho da função intelectual sugerem o lugar-co-
mum malbaratado — em que a tradição costuma opor à gravidade provinciana alemã o 
cosmopolita e parisiense esprit de conversation, no qual não é dificil discernir o estilo 
geistreich esmiuçado por Hegel — a tal ponto que nas observações de Adorno acerca 
da aversão hegeliana pelas "formulações elaboradas com ênfase artística" ainda ecoam 
as palavras de Madame de Staël: "les allemands trouvent une sorte de charlatanisme 
dans 1'expression brillante", não concebem "qu'on puisse traiter la parole en art libé-
ral", convencidos "que ce qu'il y a de plus sacré dans ce monde a été ébranlé par la 
grâce; du moins par celle qui n'attache de 1'importance à rien et tourne tout en ridicu-
le".81  Que se repare, a propósito, nas ressalvas com que Hegel guarnece a simples 
menção da prática da conversação, por assim dizer confirmando, ao contrapor ao "juí-
zo cintilante de espírito" o `juízo sério", a mesma Madame de Staël no seu sentimento 
de que os alemães "veulent un résultat sérieux en tout", circunspecção singela que 
desanda qualquer conversa de sociedade em "entretien séricux":82  "Mas esse começo 
de cultura deverá primeiramente dar lugar à seriedade da vida plena que conduz à 
experiência da coisa mesma. Se a isto se acrescenta a seriedade do conceito que desce 
na profundidade da coisa, então tal conhecimento e modo de julgar conservarão seu 
devido lugar na conversação".83  Deixemos de lado por ora a noção especificamente 
hegeliana de seriedade (que nada tem de edificante), assinalando de passagem apenas a 
afinidade sugerida entre o homem experimentado e o homem sério (o que não é pouca 
coisa, dada a centralidade do conceito de experiência no hegelianismo, como é sabido), 
opondo-os por assim dizer à leviandade intelectualizada do homem de espírito. E, no 
entanto, tornemos a insistir, a dialética se dá a conhecer enquanto tal na sua feição 
propriamente moderna através desse porta-voz precário. 

Expliquemo-nos um pouco. A clara prevenção hegeliana contra a conversação 
brilhante — que aliás cede o passo ao realismo, ainda por definir, quando se trata de 
chamar a dialética pelo nome, como se viu — e que culmina na condenação do intelec-
tual, deita raízes numa tradição secular comandada por uma relação estrutural mais 
ampla: já o confronto há pouco mencionado entre o homem sério e o homem de espíri-
to é seqüela de uma evolução histórica marcada pelo desenvolvimento retardatário do 
capitalismo, deriva deste outro confronto — que mobilizou sob as mais diversas formas 
a inteligência alemã por várias gerações — entre o avançado processo de socialização 
capitalista na Inglaterra e na França e as particularidades inerentes ao "atraso" do 
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pfi 	 mesmo processo na Alemanha. Daí, por exemplo, o cotejo sistemático que se conhece 

	

das 	 entre Cultura e Civilização, com a qual evidentemente alinha o intelectual, quase sem- 

	

api 	 pre representado como um homem de letras e mal visto como virtual homme du monde. 
As restrições peremptórias do primeiro Thomas Mann, o das Considerações de um 

	

Lilt 	 Apolítico, devem muito de sua evidência histórica de então à "idealização" desses 

	

A 1 	 efeitos do capitalismo tardio. O espírito que cintila na conversação brilhante — de cuja 

	

est 	 natural charlatanice se suspeita e onde de fato a palavra é considerada uma arte libe- 
ral84— evoca para o Thomas Mann de 1914-18 um sem-número de aspectos nefastos 
do estado de civilização, identificado à "literatura", onde o espírito existe "sob a forma 

	

Fre 	 do verbo": seu representante é o burguês eloqüente, advogado literário do tiers état, o 
de 	 letrado em cuja retoriquice humanitária abundam o gesto largo, o verbo generoso, a 

	

Slsl 	
bela frase exaltante, em tudo o oposto do "temperamento germânico", cuja vontade 
"refratária, obstinada, singular" e musical desdenha a palavra da humanidade literária, 

	

dei 	 a facúndia do "imperialismo da civilização".85  Thomas Mann preferia falar em cora- 
am 	 gem, mas o que assim prezava e mobilizava contra o intelectual-literato era, na verda- 
Ça_ 	 de, uma variante por assim dizer sublime e, na ocasião, ativa e belicosa, do esprit de 

sérieux, cuja real envergadura é ditada pelo ritmo complexo do desenvolvimento desi- 
lâ r1 	 gual do capitalismo de que trata uma passagem de Adorno: 

Na medida em que as malhas da rede civilizatória, do aburguesamento, não foram tecidas 
tão cerradamente na Alemanha, como nos demais países ocidentais, durante todo o longo 
período da pré-história burguesa, uma reserva de forças naturais conservou-se indomada 
nesse país. Ela suscitou tanto o radicalismo inflexível do espírito quanto a possibilidade 
permanente de uma regressão. É por isto que não se pode considerar Hitler um destino do 
caráter nacional alemão, mas não foi por acaso que ele se impôs na Alemanha. Sem a 
seriedade alemã, suscitada pelo pathos do absoluto, e sem a qual o melhor não poderia 
existir, tampouco Hitler teria podido prosperar. Nos países ocidentais onde as regras do 
jogo social estão mais profundamente enraizadas nas massas, ele não teria sobrevivido ao 
ridículo. A seriedade divina pode degenerar no bestial; na sua hybris ela se atribui literal-
mente o absoluto e se enfurece contra tudo o que não se dobra às suas pretensões.86  

Não será necessário evocar de imediato o furor demagógico da ideologia nacio-
nal-socialista para se convencer de que o pachos sagrado do absoluto também engendra 
a sua própria retórica, "sobrecompensação lingüística" (Hermann Broch) ditada em 
boa parte pelo ressentimento entranhado na consciência confusa porém exaltada da 
singularidade nacional, o que anima tanto a alambicada e não obstante radical e mili-
tante fraseologia da ideologia alemã dos anos 1840, quanto o "jargão da autenticidade" 
(Adorno) das ontologias fundamentais onde "as palavras soam, independentemente do 
contexto e do conteúdo conceitual, como se dissessem algo mais elevado do que signi-
ficam".8' Por pouco que se atente para o teor da demanda metafísica de profundidade, 
vagamente anticapitalista e anteposta à superficialidade do espírito "literário", com-
preender-se-á o caráter elevado da exigência retórica inerente à vindicação programáti-
ca da seriedade. Variando a angulação, verificar-se-á que a vontade de estilo mudou de 
lado: a conversação brilhante pode ter método, clareza e argumentação precisa (repare-
mos desde já que nada impede de reconhecer em certos diálogos de Platão o primeiro 

32 



grande monumento do gênero "conversação brilhante"), ao passo que a séria animosi-
dade contra o Geistreich cristaliza-se no fetichismo da frase, na fórmula hermética. 
Vantagem apreciável do "atraso", esse pathos retórico da especulação filosófica alemã 
foi entretanto o tributo exigido por "uma intuição certamente mais fácil de alcançar na 
Alemanha do que num mundo onde triunfa o common sense, a saber que o absolutismo 
do entendimento faz do método algo delirante".88  A afirmação é de Habermas, que se 
explica devolvendo-nos ao contexto de origem das observações precedentes: 

Essa posição em falso diante de um processo de socialização cujo curso se afasta da via 
normal do desenvolvimento capitalista, da formação do Estado nacional e da modern-
ização, torna o espírito filosófico sensível a duas coisas: por uma parte, à perda da subs-
tância humana que uma racionalização progredindo de modo brutal exige de uma socieda-
de que se mantém a despeito dos seus antagonismos naturais; mas por outro lado, 
igualmente, à necessidade de forçar esse progresso num país atrasado a fim de reduzir a 
barbárie dos setores arcaicos, barbárie que sobressai muito mais do fundo de uma raciona-
lização possível. 89  

Entre esses dois pólos da sensibilidade filosófica alemã — "uma forma particular 
de espírito", segundo Habermas, "mistura excepcional de intuição e autismo, de pre-
sunção e sensibilidadei90— oscila o esprit de sérieux na sua ambivalência fundamen-
tal, como se viu, peça idiossincrática do quadro mais amplo do desenvolvimento retar-
dado do capitalismo na Alemanha. 0 descrédito do momento retórico inerente à função 
intelectual, preâmbulo da condenação do intelectual, é parte da "via prussiana" do 
desenvolvimento burguês, dessa trajetória marcada pelo compromisso de classe e pela 
capitulação política, matéria histórica que empresta todo o seu peso à constatação de 
Adorno: "Mesmo a antipatia de Hegel por Diderot dá testemunho do ressentimento 
daqueles cuja vida indigente priva da liberdade de se insurgir e consideram culpável o 
corpo da língua".91  

A contrapartida alemã do geistreich foi judiciosamente traduzida por "engenho-
so". Segundo Hegel, o gênero engenhoso é o estilo mesmo de Jacobi, onde as idéias 
estão sempre "engenhosamente expressas"92  mas, é evidente, sem a força das ilumina-
ções súbitas do diálogo de Diderot. Por isso mesmo é inequívoca a simpatia conde-
scendente com que acolhe esse equivalente mitigado e sentimental da "linguagem rica 
de espírito", com que se deixa atrair sem remorso pelo "doce encanto do claro-escuro" 
dessas dissertações (Abhandlungen) onde abundam as "imagens e locuções engenho-
sas" graças às quais "o profundo se manifesta na sua clareza e ingenuidade". A indul-
gência do juízo cessa, todavia, logo que "o descosido, os caprichos, as audácias de 
expressão, as agudezas da inteligência, os excessos e a obstinação" do gênero engenho-
so revelam a "contingência da forma". O que Hegel não perdoa, justamente por ser 
indiferente ao estilo. Já nos referimos ao sentimento reticente de Hegel pelas "formula-
ções elaboradas com ênfase artística", salientado por Adorno juntamente com sua ins-
piração antiiluminista. O engenho sutil de Jacobi não é o de um ilustrado; o que nele se 
choca com a "indiferença estilística"93  de Hegel é a sua vontade de estilo, incompatível 
com a forma lógica superior exigida pela especulação filosófica.94  Hegel erige o mo-
mento inexpressivo da seriedade em princípio de estilização. A rigor o conflito é de 

33 



Ne: 
pril gênero; o que Hegel surpreende e censura na forma volúvel da retórica sentimental de 

das Jacobi é o grão de ensaísmo que aí germina, o curso imprevisível desses tratados, com- 
prometendo-lhes a intenção de ciência, a que não podem entretanto renunciar. apr 

iiltt mera- A forma exterior dos tratados contidos neste volume indica projetos e declarações mera- 

A mente contingentes, de modo algum metódicos e doutrinais, mencionados pelos prefácios 
1 que assinalam tanto as interrupções involuntárias quanto as múltiplas modificações do 

esto projeto original ao longo do tempo e do trabalho; circunstâncias alegadas para se fazer 
a 1 compreender a forma desses escritos, o que confirma seu caráter: são efusões contingen 

tes, forma híbrida que tem mais do gênero epistolar do que da dissertação.95  
p re 
de Nem tudo é carência no estilo "rico de espírito"; ou melhor, a desconfiança que 

Sisi infunde lhe advém do gênero ensaístico, cuja forma acidentada partilha. O gênero en- 
genhoso é um gênero misto como o ensaio, que, de resto, para Hegel, não é uma for- 
ma;96   sua ambivalência é própria da posição intermediária que ocupa. 

am 
Ça _ O gênero engenhoso é um sucedâneo [Surrogat] do pensamento metodicamente elaborado 

cari 
e progredindo racionalmente. Situado acima do entendimento, sua alma é a Idéia; ele 
apreende a antítese sobre a qual a Idéia repousa; mas não elevando à consciência nem sua 
concepção abstrata nem a passagem dialética de conceito a conceito, seu material é cons- 
tituído por representações concretas e pensamentos da esfera do entendimento. 97 

Sendo o especulativo sua mola íntima e oculta, compreende-se então que no 
"gênero engenhoso" as aproximações imprevistas e paradoxais, vale dizer, o cerne do 
"discurso cintilante de espírito", façam as vezes de "passagem dialética de conceito a 
conceito". Na Propedêutica esta relação de substituição do especulativo pelo retórico 
— "o claro-escuro do gênero engenhoso é sedutor porque a luz da idéia se reflete 
nele"98  — é apresentada como uma relação de analogia: "0 gênero engenhoso é um 
`analogon' do racional".99  Se o que precede tem cabimento, não haverá exagero em 
reconhecer no intelectual o "analogon" do pensador especulativo. O que se exprime no 
estilo geistreich é o lado conflitante em que uma determinação aparece "oposta à sua 
representação imediata, ou em si mesma";1°°  daí o parentesco assinalado e a sua afini-
dade com os dois outros modos de ser do juízo arrolados por Hegel: a agudeza de 
espírito (Scharfsinn — ao qual já vimos Hegel atribuir o vezo de tomar a dialética 
como um gratuito sistema de báscula) e o intraduzível repente do Witz, que enfeixam 
toda sorte de aptidão para discernir relações mais finas e profundas, diferenças inapa-
rentes, para aproximar inesperadamente representações as mais distantes.101  Em suma, 
essas três modalidades de espírito são o mecanismo secreto — corno a especulação — 
da "conversação brilhante", além de moldarem a razão do intelectual, que para Hegel é 
raciocinante (ritsonnierende).102  

A raciocinação é apanágio do intelectual, tanto mais característico quanto o uso 
hegeliano do termo conserva a sua conotação pejorativa de origem — que transparece 
por exemplo na denúncia rousseauniana do "siècle raisonneur", cujas vagas sucessivas 
de intelectuais simplesmente ilustrados ameaçam submergir o pouco que resta de 
"vrais Philosophes à rappeler dans nos coeurs les loix de 1'humanité et de la vertu".103  
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O próprio Hegel nos convida à conjectura quando, ao concluir o comentário do diálogo 
de Diderot, associa Rdsonnieren e Schwaizen, a fala desatada e judicativa do "espírito 
da cultura",104  e dá a entender que o pensamento raciocinante é o fulcro do gênero, 
historicamente localizável, da "conversação brilhante" e do "discurso", já na sua ma-
triz predicativa original.105  Esse espírito cuja existência imediata é o juízo e a discussão 
— pois vive num mundo onde todos se criticam e onde se critica tudo, como dizia 
Kojève — está em casa quando se trata de julgar o substancial, mas se mostra incapaz 
de apreendê-lo; do mesmo modo, o comportamento raciocinante pode se constituir no 
principal obstáculo na direção do pensamento conceitual precisamente em virtude da 
afinidade responsável pela constante "mistura do modo especulativo e do modo racio-
cinantes106  — nisto similar à analogia referida acima entre o "gênero engenhoso" e o 
racional. O vazio, a vaidade tantas vezes salientada por Hegel, da consciência dilacera-
da do Sobrinho, que carece da experiência perversa — a nos fiarmos na tradução de 
Verkehrung por perversão, proposta por Hyppolite — da vacuidade de todas as coisas 
para forrar sua própria consciência, espelha-se no formalismo discursivo, bem falante 
da raciocinação: mais ou menos a maneira hegeliana de visar o narcisismo do intelec-
tual absorto na contemplação das façanhas do próprio espírito. 

O pensamento raciocinaste consiste na liberdade com respeito ao conteúdo e na vaidade que 
paira sobre ele. Dessa vaidade se exige o esforço de abrir mão de tal liberdade e, em lugar de 
ser o arbitrário princípio motor do conteúdo, mergulhar nele essa liberdade, deixar o conteúdo 
mover-se segundo a sua própria natureza, ou seja, por meio do Si como Si do mesmo conteú-
do, e contemplar esse movimento. Renunciar à própria incursão no ritmo imanente do concei-
to, não intervir nele arbitrariamente por meio de uma sabedoria adquirida de qualquer maneira 
que seja, é uma forma de abstenção que pertence também à atenção ao conceito.10  

Como se vê, a atenção penosa exigida pelo Conceito é o fruto circunspecto de 
uma ascese cuja etapa mais significativa implica a renúncia ao momento intelectual 
para que possa nascer o pensador na sua função propriamente especulativa; por outro 
lado, a morte do intelectual é condição do renascimento da Teoria, pois "considerar 
alguma coisa racionalmente não é trazer de fora uma razão e com isto transformar o 
objeto", mas limitar-se a "olhar, como espectador, o desenvolvimento da Idéia".'os  
Não há vestígio, à primeira vista, de consagração do trabalho intelectual nesta reativa-
ção solene da Teoria:109  "O `trabalho do conceito' hegeliano não é uma perífrase trivial 
para denotar a atividade do douto [des Gelehrten]. Esta, como filosofia, não é em vão 
que Hegel a apresenta sempre como passiva, apenas um ato de olhar"'.10  Deixemos 
de lado — para retomar noutra ocasião — o contraste estabelecido por Hegel entre 
proposição especulativa e proposição discursiva (por assim dizer formalização do juízo 
"rico de espírito"), onde são confrontadas especulação racional e seu sucedâneo racio-
cinante, e registremos antes de tudo o desenlace negativo das idas e vindas da racioci-
nação, "pensar formal que discorre daqui e dali através de pensamentos inefetivos"," 
volúvel e impotente como o raisonneur que lhe serviu de modelo: 

O pensamento raciocinante se comporta negativamente para com o conteúdo apreendido, 
sabe refutá-lo e reduzi-lo a nada. Mas entender que o conteúdo não seja dessa ou daquela 
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pn 	 maneira é algo puramente negativo. E o momento final, que não passa além de si mesmo 
dw 	 para um novo conteúdo. Ao contrário, para se obter novamente um conteúdo, algo deve 

ser tomado de alguma parte. É a reflexão no Eu vazio, a vacuidade do seu saber. Mas tal 
api 	 vacuidade não se expressa somente no fato de que esse conteúdo é vão, mas de que o é 

lllt 	 também essa mesma intelecção, pois ela é o negativo que não intui em si o positivo. Pelo 
fato de que essa reflexão não conquista a sua própria negatividade como seu conteúdo, ela 

A 	 nunca está na coisa, mas sempre passa além. Assim ela imagina estar, com a afirmação do 
est 	 vazio, sempre mais avançada do que uma intelecção rica de conteúdo.112  

a  1  Noutros termos — nos do nosso problema —: a negação indeterminada é coex- 
Pre tensiva à raciocinação, cujo desempenho é assim afetado pela mesma vacuidade que 

de engendra indefinidamente o seu falso resultado e define a natureza da intelecção me- 
rente ao pathos intelectual; nisto viria escudar-se a suspeição — ainda vaga — de 

dei 
"niilismo" lançada por Kojève sobre o intelectual, personificado no caso pelo racioci- 
nador Sobrinho de Rameau. Daí também a hardiesse dessa intelecção que se julga 

am avançada por passar — aos olhos de Hegel — à margem da coisa, por discorrer sem 
ça _ método, "daqui e dali". Ou melhor, a raciocinação põe método no seu discurso, o 

lar; 
método erradio e polêmico da negação indeterminada, vale dizer da crítica sem teoria 
—tanto na acepção precária em que há pouco esses dois termos foram tomados, quanto 
na que Hegel acaba de lhes conferir, a reflexão no Eu vazio, própria da crítica racioci- 
nante, e a vacuidade do saber desse mesmo Eu, incapaz de tornar positiva a negativida- 
de abstrata que lhe marca o caráter intelectual. Essa incapacidade — abstratamente: de 
divisar o positivo no bojo do negativo — revela um vício insanável de exposição (dan- 
do a esta palavra o peso exato, que não é pouco, que lhe atribuiu o idealismo alemão). 
de fato princípio de construção do discurso raciocinante, o que o aproxima do "gênero 
engenhoso". Com efeito, não há passagem, "logicamente" vinculante, de conceito a 
conceito, sendo nulo o desfecho de cada lance da raciocinação espirituosa, não há con- 
quista de um novo conteúdo, a não ser por acaso, o acaso de uma conversação brilhan- 
te, por exemplo. Uma tal exposição assim sem lei, que não a da refutação a todo custo. 
encontra-se à mercê da experiência, no que ela tem de mais fortuito — lembremo-nos 
das efusões contingentes responsáveis pela forma frouxa e híbrida do discurso "enge- 
nhoso" —, condenada à repetição e portanto à monotonia, malgrado os acidentes e 
imprevistos do seu curso aventuroso. 0 que Hegel diz mais adiante a respeito da forma 
paradigmática do "comportamento negativo da consciência" vale para a raciocinaçãc. 
que também "termina com a abstração do nada e da vacuidade, não pode avançar aléns 
dessa abstração mas deve esperar que algo de novo se lhe ofereça para lançá-la na 
mesmo abismo".13  A contrapartida social mais eloqüente dessa voragem da raciocina- 
ção é o "abismo interior" que se dá a conhecer no fim do Antigo Regime através d: 
Sobrinho de Rameau, essa "profundidade insondável sem base e sem substância—. 
"quelquefois profond dans sa dépravation", como dizia Diderot.14  Tomemos à alusár 
apenas formulada páginas atrás: há algo de ensaísmo, para não falar ainda de "niilis- 
mo", nessa experimentação recorrente do nada que a seu modo também hante toda  
"conteúdo apreendido" — e refutado. Detenhamo-nos porém no balanço caprichoso. 
no vai-e-vem desse espírito brilhante que "hin und her rasonniert", numa palavra, n_ 
"dialética do Intelectual" que Kojève15  julgou decifrar na interpretação hegeliana d-- 
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"espírito da cultura", pensando com certeza nas manhas socráticas do Sobrinho de 
Rameau. 

Pois o que a passagem famosa da Fenomenologia do Espírito registra é a expe-
riência por assim dizer direta da Dialética na sua constelação propriamente moderna. 
Ocorre, como estamos vendo, que o principal protagonista dessa experiência crucial 
parece não estar à altura dela. 

O que se experimenta nesse mundo é que nem as essências efetivas do poder e da riqueza, 
nem seus conceitos determinados, Bem e Mal, ou a consciência do bem e do mal, a 
consciência nobre e a vil, são verdadeiros, mas todos esses momentos se intervertem 
[verkehren sich] um no outro, e cada um é o contrário de si mesmo [...], o que é determi-
nado como mal é bem [..], a consciência nobre é vil e abjeta, como a abjeção se transmuda 
na nobreza da mais cultivada liberdade da consciência de si.16  

Reversão que apenas confirma e sublinha a origem roturière do intelectual e a sua 
falsa posição no "mundo"; daí a particular sensibilidade que demonstra para toda sorte 
de incongruências — "des dissonances dans l'harmonie sociale"7— a presteza em ler 
na contradição a impostura, na tartufice, o conflito social. O teor dessa experiência é 
em larga medida modulado pela expérience du monde. Não nos esqueçamos de que no 
desconcerto do Sobrinho se dá a conhecer a trama complexa de 1a cour et la ville;"8  é 
nesse modelo reduzido da sociedade que a figura desgarrada do intelectual — cínico ou 
tímido, conforme se aliem temperamento e circunstância —faz a experiência (no senti-
do inédito em que esta expressão é utilizada na Introdução da Fenomenologia) da flui-
dez contraditória das "essências efetivas": "0 que essa linguagem enuncia como es-
sência, ela o sabe como essência abandonada, como essência que não é em si".19  Esse 
convívio benevolente com a aparência é próprio da sociabilidade citadina em cujas 
águas navega o homem de espírito, um convite sempre renovado à lisonja, ao qual 
cinicamente aquiesce o agregado extravagante: adulação de origem cortês, raciocinante 
e engenhosa, que Hegel denomina "adulação vil" e inclui na fala dilacerada do "espíri-
to da cultura". t20  Mas esse aviltamento é o avesso do conhecimento do movimento 
contraditório da substância social: 

Ele é o Si que é para si, que não somente sabe tudo julgar e prosear (beschwatzen) sobre 
tudo, mas que sabe ainda exprimir de uma maneira engenhosa (geistreich) nas suas con-
tradições as essências sólidas da realidade como as determinações sólidas postas pelo 
juízo; e essa contradição é a sua verdade [...]. Ele sabe portanto exprimir exatamente cada 
momento na sua antítese com outro, numa palavra a interversão de todos; ele sabe melhor 
do que cada momento o que ele é, qualquer que seja sua constituição [...], ele conhece o 
substancial sob o aspecto da desunião e do antagonismo 

Saber limitado, estamos vendo, cuja forma fragmentária, dispersa em juízos bri-
lhantes e antitéticos, enfeixados no entanto por uma invariável certeza da vacuidade de 
todas as coisas, permanece aquém da concepção especulativa da vida social no seu 
conjunto. Limite que lhe vem de sua origem retórica — social, em última instância — e 
que no entanto lhe assegura a força singular, esse sentimento por assim dizer dialético 
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pï' do mundo através do "monde ". Já pudemos evocar, a propósito de La Rochefoucauld.. 

da,  
o nascimento mundano do intelectual; as figuras excêntricas, e por vezes superponíveis, 
do Sobrinho de Rameau e de Rousseau completam o ciclo. A continuarmos nessa dire- 

ap ção, não haverá muito exagero — pelo menos não mais do que o necessário em toda 

int conjectura — em vislumbrar na aversão rousseauniana pela hipocrisia mundana, por 
A  exemplo, uma das fontes desse conhecimento sob a forma do antagonismo. Rousseau 

"belo 	", não é bem um estranho ao 	convíviode que fala Schiller — há mesmo uma 
est ponta de afetação na declaração solene de St. Preux, "j'entre avec une secrette horreur 
a } dans ce vaste desert du monde", que abre nallouvelle Héloise a série famosa das cartas 

sobre Paris.122  Nelas o intelectual é aquele que formula o projeto de estudar o "mun- prf  
do", sem dúvida à maneira etnográfica de Montesquieu, tirante o esforço desnecessá- 

de rio, no caso, da ficção de um ponto de vista estrangeiro: bastava o exercício metódico 
SIS da marginalidade. Na verdade uma integração dúbia, a meio caminho da posição dc 

dei "filósofo", muito distante, e da situação do "homem do mundo", muito próximo: este 
vê demais para poder refletir, aquele, muito pouco para julgar o conjunto; como não se 

am pode ver e meditar alternadamente, nem se pode estudar o mundo como simples espec- 
ça- tador, não há remédio senão ingressar na "escola do mundo", começando por praticar o 

lar que se quer aprender; nem sábio "perché sur 1'épicycle de Mercure et considérant les 
différentes pantomimes de 1'espèce humaine",123  nem mundano, resta ao intelectual-et- 
nólogo conformado por essas "sociétés d'élite" o desconforto sedutor da obrigação de 
agradar pela prática contínua da raciocinação, cinismo mitigado que no entanto o apro- 
xima do intelectual-clown concebido por Diderot: "Je suis réduit à m'abbaisser pour  
m'instruire, et ne pouvant jamais être un homme utile, à tâcher de me rendre un homme 
amusant".124  Tal é o fardo do intelectual. É nessa atmosfera carregada de espírito que 
fará o seu aprendizado, "d'abord enchanté du savoir et de la raison qu'on trouve dans 
les entretiens", seduzido enfim pelo seu próprio elemento, pelo tom da conversação. 
"coulant et naturel" — a descrição que faz St. Preux dessa "aimable source", de onde  
brotam "as luzes e instrução", dá bem a idéia da conversação brilhante, onde não falta- 
a "adroite flaterie", enquanto gênero ensaístico primitivo, matriz da "critica improvisa- 
da, da forma breve e do epigrama".'ZS  

Mas não há espírito e bom gosto sem aparência. A entrada de St. Preux no "mon- 
de" coincide com a descoberta do reino imaterial das aparências, com o nascimento d- 
meditação moral sobre o contraste generalizado entre as ações e o "bem dizer" que as 
ornamenta e o cortejo de "máscaras" que daí segue. A reflexão interessada do moralis- 
ta, esquivo ao "belo convívio", vem assim contrabalançar o irresistível pendor estes:- 
zante do intelectual, sua sensibilidade para a autonomia da aparência. "A falsidade dos 
costumes ofende-lhes com razão o severo senso da verdade", constata Schiller, "pena 
contudo, contarem entre as mentiras também a cortesia. Desagrada-lhes ver o mem-- 
verdadeiro obscurecido por lantejoulas; mas irrita-os, igualmente, que se exija tambér 
do mérito a bela aparência, também da verdade interior a forma agradável".126  A esai 
observação em favor da estetização da etiqueta — na verdade, de índole moral, comi: 
se sabe — fazem eco, destoando, as palavras de St. Preux: "Mais il y a aussi mil:_ 
manières de parler qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mille offres apparentes, qui r.: 
sont faites qui pour être refusées, milles espèces de pièges que la politesse tend à :- 
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bonne foi rustique".127  Daí afalta de tato que Rousseau eleva à condição de princípio 
do raciocínio crítico e o Sobrinho de Rameáu leva às últimas conseqüências. Para isso 
contribui não só a timidez racionalizada,'21  como a percepção deslocada e mortificada, 
própria do outsider intelectualizado, da violência social acumulada na sociabilidade 
codificada na etiqueta do "belo convívio" — "jetté malgré moi dans le'monde sans en 
avoir le ton, sans être en état de le prendre..." Neste ponto, em que a dominação se dá a 
conhecer em pessoa na desenvoltura espirituosa da boa fala, o homem de letras sidera-
do pelo andamento vertiginoso da vida intelectual das classes dominantes toma o parti-
do do moralista sensível à discordância do ser e do parecer, que é a lei no salão. Como 
é sabido, a reflexão rousseauniana é no entanto a mais ampla possível e integra o 
fenômeno mundano da multiplicação da aparência no quadro geral da desigualdade 
social e da opressão.129  Importava porém trazer à luz o vínculo salonnier entre o nasci-
mento para a vida intelectual e o senso da aparência social contraditória, sobretudo 
quando se tem em mente o papel ponderável desempenhado pelo salão, durante largo 
período, na socialização das idéias e dos indivíduos. Pois é primordialmente no salão 
que "reina solta e soberana a aparência"130  — e que o intelectual moderno faz a expe-
riência da alienação (no sentido que neste momento lhe dá a Fenomenologia). A inspi-
ração de um trecho como o seguinte deixa-se identificar, salvo engano, sem maiores 
conjecturas: "Do ponto de vista da forma, ele [o espírito da cultura] sabe tudo como 
alienado de si mesmo, ele sabe o ser-para-si separado do ser-em-si, ou o que é visado e 
a finalidade real, separados da verdade; ele sabe ainda o ser-para-um-outro separado 
dos dois, ou o que é pretextado separado da opinião própria, da coisa e da intenção 
verdadeira";13 ' bem como a deste outro, que expõe essa mesma situação de origem, 
agora em toda sua generalidade: "Formalmente considerado, tudo é também, exterior-
mente, o inverso do que é para-si, e, por outro lado, aquilo que algo é para si, na 
verdade, não o é, mas é algo diverso do que quer ser, e a alienação de si acaba sendo a 
preservação de si".132  Essa dialética a um só tempo amena e desabusada da aparência 
deve muito de sua força plástica à descoberta kantiana da aparência transcendental e da 
"lógica da aparência", mas ainda não é a dialética especulativa da essência e da apa-
rência que reencontraremos no segundo livro da Lógica: a meio caminho, quase autár-
quica, ela é francamente social, nas duas acepções do termo. Mais uma vez, a transgres-
são permanente do "discurso da aparência sem essência-131  foi antes de tudo uma 
prenda de salão, ponto de acumulação de toda a experiência social disponível para um 
intelectual no fim do Antigo Regime, cujo sentimento do mundo às vezes — mero 
pretexto para brilhar — toma forma, repitamos, na expressão raciocinante da contradi-
ção generalizada, fardo que o homem culto e bem falante carrega juntamente com a 
consciência leve da vacuidade de bom-tom do seu próprio espírito. Daí a severidade 
apenas disfarçável de Hegel ao considerar, justamente, a alienação do espírito na cultu-
ra; dito de outro modo: "Muita vida intelectual, mas enquanto parte da alienação, e não 
enquanto solução para ela".'34  E no entanto é o próprio Conceito que tudo relaciona, 
que reúne nessa fluência "rica de espírito" as idéias as mais distantes e incongruentes, 
reaproximando verve aparatosa e conhecimento, sempre sob a fornia cintilante do anta-
gonismo; há pelo menos uma breve promessa de reconciliação com a retórica da bela 
frase inscrita na trajetória sem prumo do intelectual ilustrado, cuja existência é a "pala- 
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Ne 
r 	j vra universal" e para o qual a frase e a coisa são uma só. "A dialética que, já no sentido 

ti 
dw 

mesmo da palavra, é linguagem, considerada como organon do pensamento, seria a 
tentativa de salvar criticamente o momento retórico: a de reunir a coisa e a expressão 

api até a indiferenciação ,.13' Digamos, com algum exagero, que estamos diante de uma 

int desqualificação entusiasta da vida intelectual. Ao parafrasear os escritos de Kassner 
A  sobre Diderot, o primeiro Lukács traduz à perfeição o clima geral do comentário hege- 

liano: "O Diderot cheio de contradições, tagarelando constantemente, no mais das ve- 
est zes fazendo frases e que, no entanto, em alguns grandes instantes extraordinários, 
a 1 somente neles, encontra um estilo que sobrevive no ritmo de nossas aspirações".136  

pre 
de 
SIS1 

dei Resta qualificar essa dialética, a do intelectual, que tanto se avizinha da retórica 
Não é fácil distingui-la. Com  efeito, as duas dialéticas que comandam a exposição 

am fenomenológica — a saber, a do narrador, aquele que diz para nós, e a do protagonista 
ça-  imerso na experiência, às costas do qual, e sem que ele saiba como tal lhe acontece. 
1ari transcorre a formação dos novos objetos — apresentam-se aqui singularmente entrela- 

çadas pois o novo objeto no qual é feita a experiência da consciência é a própria dialét- 
ca, vale dizer, a forma segundo a qual essa mesma experiência é articulada na exposi- 
ção especulativa. Há portanto espelhamento, de tal sorte que a dialética do intelecto  
subitamente iluminada, assume a feição de uma tomada de consciência. Não cabe cor - 
tudo confundi-Ias. A dialética superior da narração fenomenológica é conclusiva, resol- 
vendo-se numa relação positiva: "A consciência dilacerada é em-si essa pura igualdac: 
consigo mesma da consciência de si retomada a si mesma";'37  ao passo que a dialétic- 
do homem culto, como se viu, é interminável, sempre ao sabor de um encontro fortuit 
que a ponha de novo em movimento — mas é através dele, repetimos, que o fenômeno 
intelectual e social da dialética se apresenta na cena contemporânea, dando ensejo 
inclusive, à sua retomada fenomenológica. Já o comentário hegeliano encarrega-se c: 
pôr em evidência o contexto dialógico do raciocínio cultivado, a reminiscência arco.- 
zante na raiz da sua incontestável modernidade. "A consciência honesta toma caCL 
momento como uma essencialidade estável, ela é a inconsistência de um pensamen:._ 
sem cultura, ignora que faz exatamente o inverso. A consciência dilacerada, pelo cor.-
trário, é a consciência da interversão, de fato a interversão absoluta."138  Em pouco. 
palavras Hegel apresenta o diálogo de Diderot como uma contrafação paródica do dia- 
logo 	Uma nota de Hyppolite chama a atenção para o fato, precisamente, c_ 
que a dialética está do lado oposto, do lado do interlocutor boêmio que arrasta à deri\ _ 
das contradições o filósofo atado à estabilidade dos princípios.139  Dito de outro moa. 
porém na direção assinalada, a da contínua inversão dos papéis tradicionais do diálo = 
clássico: 

Com sua dialética, socrática talvez, em seus efeitos de superrcie, pois obriga o interloc--
tor seguro de si ora a contradizer-se para salvar seus princípios, ora a mudar de princípi-- 
para salvar-se da contradição, mas anti-socrática, em sua superficialidade de fundo, pc 
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não o faz em nome de nenhuma aproximação da Verdade [...], o cínico adere ao seu 
discurso a tal ponto, que não mente: não fala contra a verdade, pois não fala em nome 
dela; não é moral nem imoral, pois não opera sobre o pressuposto dessa distinção; não é 
hipócrita: não esconde seu ser verdadeiro, pois não é nada no "fundo", não tem nenhuma 
essência. 140 

Não será preciso ir tão longe e procurar desde já na fisionomia agitada do Sobri-
nho os traços salientes do intelectual maldito que o século XIX conhecerá de perto, cuja 
marginalidade idealizará, transfigurando-lhe por vezes a pacata independência de ren-
tier na superioridade do ser de exceção, para além do bem e do mal. De fato o cínico 
não tem essência, menos por vocação antifilosófica do que por contingêcia social — 
que sabe aliás transformar em vantagem intelectual — de déclassé, não tem essência 
como não tem "un Carosse, un Suisse, un maltre d'hôtel", nem mesmo existe pois a 
existência social de um pedestre não conta em um mundo onde possuir "un carosse 
n'est pas tant nécessaire pour se conduire que pour exister";14 ' assim, não é nada no 
fundo, "n'étant rien, ne voulant rien [...] sans tenir à rien" (ainda nas palavras de 
Rousseau), mas essa nulidade de fundo é social, é a de um sans-aveux, sem "estado", e 
também a da aparência de uma ordem social que perdeu toda significação, vale dizer, 
sem essência. O abismo sem base e sem substância de que fala Hegel não é princípio 
mas resultado social, do qual se toma ciência: "No que concerne o retomo ao Si, a 
vacuidade de todas as coisas é a sua própria vacuidade, ou ele mesmo é vão".142  Por 
isso sua dialética é sem fundo, interminável, e embora não haja sombra de intenção 
doutrinária na sua demasia verbal, o efeito de conjunto é de conhecimento, que impreg-
na a fluência contraditória da frase feliz — numa palavra, é negativa. A expressão 
dialética negativa não viola a tradição hegeliana, que a admite e tematiza,'43  embora 
lhe reserve um lugar subordinado, e designa apropriadamente a dialética raciocinante 
do intelectual, outro nome, também repertoriado, para a experiência que procuramos 
evocar. Uma experiência da consciência, não cabe dúvida (por assim dizer), não tanto 
por "figurar", mesmo em filigrana, na Fenomenologia, mas por dar forma a um pro-
cesso de tomada de consciência (se ainda pudermos compreender tal expressão aliviada 
de sua sobrecarga ideológica e sentimental ulterior) que culmina provisoriamente (se 
pensarmos, por contraste, no momento final do Saber, em que o fenômeno torna-se 
igual à essência) na consagração — contrafeita, como se viu — da função intelectual. 
Poderíamos multiplicar as referências; bastam porém as duas já registradas acima, clás-
sicas, de Gramsci e Sartre, para nos inteirarmos do quanto, desde então, intelligentsia e 
consciência de si tomaram-se tradicionalmente coextensivas. Voltaremos ao assunto, 
que é o da Teoria. Retenhamos apenas — uma vez mais — a maneira hegeliana de 
atribuir essa função à verve do Sobrinho de Rameau: "esse mundo [da cultura] tem o 
mais doloroso sentimento acerca dele mesmo, assim como a mais verdadeira intelecção 
dele mesmo — o sentimento de ser a dissolução de tudo o que se consolida, de estar 
desmembrado através de todos os momentos do seu ser quebrado em todos os seus 
ossos":' 44  pois o intelectual, o "espírito da cultura", é o porta-voz a um tempo brilhante 
e afinado com tal estado de coisas desencontrado — como dirá Sartre, baralhando um 
pouco as "figuras", ele "dá à sociedade uma consciência infeliz".145  
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pr- 	 Basta atentarmos para o inconfundível manège de sofista do personagem de Dide- 
rot — o Sobrinho de Rameau é mestre na arte de sustentar o pró e o contra — para 

da 	 tenros uma idéia da inegável retrospecção a que se entrega Hegel ao equiparar a sofís- 
api 	 tica grega à Aufklarung moderna.147  Ou seja, nos termos do nosso problema, intelligent- 

lllt 	 sia e sofistica andam juntas. Nessa pré-história da dialética constituída pelos capítulos 
das Lições sobre a História da Filosofia consagrados ao pensamento grego, a sofistica 
representa a primeira manifestação consciente da dialética até então ingênua (quase na 

est 	 acepção schilleriana do termo) dos pré-socráticos, digamos uma proeza dialética de 
a 	 caso pensado ou, na língua hegeliana, o redobro reflexivo do Conceito, que assim en- 

trava em cena como tal: 
pre 
de 	 Foram os sofistas que aplicaram de um modo doravante generalizado aos objetos do mun- 

5I S 	
do o conceito simples enquanto pensamento (que desde a escola eleática, com Zenão, 
começa se voltar contra a sua pura réplica, o movimento) e com ele penetram todas as 

dei 	 relações humanas: ele se torna assim consciente de sua potência, consciente de si mesmo 
am 	 como da essência absoluta e única.'48  

ça- 	 A reabilitação da sofistica é inequívoca — os sofistas mostram-se "pensadores profun- 
lar 	 dos" ao tomar a dialética como objeto149  —, o que não deixa de ser uma façanha; nãc 

obstante, tributo pago à tradição, segue a linha dúbia da reticente consagração fenome-
nológica do Neveu de Rameau. Assim, a "força negativa do pensamento idêntico a si 
mesmo" pode conviver muito bem com a venalidade e uma vida cinicamente libertina. 
Hegel explica-o, especulando, pela ambivalência da dialética sofistica. 

O pensamento apresentou-se como o conceito todo-poderoso, como a potência negativa. 
dominando o determinado ç o subsistente; este movimento é a consciência dissolvendo 
todas as coisas. Protágoras afirma que o pensamento enquanto consciência é a essência. 
mas a consciência, neste seu movimento, é a inquietação do conceito. Entretanto, tal in-
quietação é nela mesma repouso e firmeza. Mas o que é firme no movimento enquanto ta. 
é o Eu, esse negativo, visto que os momentos do movimento encontram-se fora dele; o EL 

é o que se conserva, mas apenas como algo que suprime [nur alsAufhebendes], um singu-
lar (unidade negativa), e não um universal refletido em si. Aí reside a ambigüidade d 
dialética e da sofistica; o que é objetivo desaparece. Qual é então o significado do subjeti-
vo na sua firmeza? Se ele mesmo é um singular contraposto ao objetivo, então não é mais 
do que contingência, vontade arbitrária, ausência de leis.150  

Isso não é tudo; essa dialética, além de ambígua, é negativa e raciocinante, pois a 
indeterminação em que deságua a negatividade própria do pensamento sem amarras e 
preenchida pelo arbitrário, pelo formalismo da raciocinação, da "consideração por pon-
tos de vista e razões". No fundo, toda raciocinação é sofistica, de sorte que a indiferen-
ça retórica pela verdade da coisa é também indiferença ideológica diante da dominação 
além de convite ao terrorismo dos crimes lógicos. 

Pode-se provar tudo através de razões, para tudo é possível encontrar razões pró e conto_ 
[...], mas isto não é imputável ao caráter dos sofistas, mas à natureza do raciocínio reflc-
xionante [...] Na pior das ações há um ponto de vista que, em si, é essencial; se o coloca- 



mos em relevo, desculpamos e defendemos a ação. No crime de deserção em tempo de 
guerra, por exemplo, está implicado o dever de conservar a própria vida. É assim que nos 
tempos modernos justificou-se os maiores crimes, o assassinato, a traição etc [...J visto 
que no escopo da intenção estava implicada uma determinação que tomada nela mesma 
era essencial, por exemplo, a vontade de resistir ao mal, de promover o bem.15 ' 

Não há como desconhecer nesse apanhado dos malfeitos da raciocinação inerente 
à dialética negativa alguns dos mais característicos argumentos conservadores contra o 
pensamento e a cultura,152  reequilibrados no entanto pela apreciação global da sofistica 
como fundação consciente e sistemática da dialética, que está do lado da razão, embora 
possa abalar a confiança nela.153  Grosso modo, a sofistica para Hegel é uma Ilustração 
precoce, efervescência cultural que não conta ainda com a tutela de uma "religião espiri-
tual" e tudo o que isto implica de "princípios firmes" nos quais escorar a "destinação do 
homem", daí a variedade de orientações, vale dizer a ausência de orientação, da cultura 
sofistica, a um tempo ilustrada e ideológica'sa; note-se que o argumento é uma variante da 
condenação da Revolução Francesa e seus desmandos, em nome precisamente de uma 
Reforma (protestante) ausente. Tomamos assim ao desregramento ingênito do intelectual: 

O homem culto sabe reconduzir tudo do ponto de vista do bem, sabe fazer de tudo unia 
coisa boa, fazer valer em tudo um ponto de vista essencial. Não é preciso avançar muito 
no caminho da cultura para encontrar boas razões para as piores coisas [...]. Tudo isso 
decorre da natureza da cultura. Esta coloca à nossa disposição diversos pontos de vista, de 
sorte que o que é decisivo fica exclusivamente à discreção do sujeito, se ele não parte de 
bases sólidas; aí está o perigo.'55  

Mas esse perigo é o da própria dialética, que o philosophe ignora, conquanto esteja à 
sua mercê. 0 homem inculto guia-se por razões extrínsecas e desconhece as determi-
nantes, ao passo que o sofista sabe que não há nada de firme e sólido nesse terreno; 
uma tal consciência, acrescenta Hegel, cujo argumento estamos condensando, é privilé-
gio da sua cultura superior e nela reside "o poder do pensamento que trata tudo dialeti-
camente".'lt  Além do mais o homem inculto é pedante, na acepção que Hegel dá à 
palavra, mais ou menos a seguinte: o indivíduo cuja ação é comandada por máximas, 
para o qual elas "valem como essências em si e para si e para quem urna multidão de 
regras de vida, de proposições empíricas, de princípios etc. têm o valor de verdades 
absolutamente firmes".157  Enfim, um doutrinário, um homem de convicções, em tudo o 
oposto do sofista, que é um homem de espírito. Com  efeito, "o espírito é a unidade 
dessas verdades de toda sorte; nele todas essas verdades limitadas estão presentes en-
quanto verdades ultrapassadas (nur ais aufgehoben) e são reconhecidas somente como 
verdades relativas — ou melhor, só estão presentes no espírito com o seu limite, na sua 
limitação, e não como existindo em si".158  Não deixa de ser curioso reparar, a propósi-
to, de que modo a herança sofistica contribui para a conceituação especulativa do Espírito, 
como se não fosse possível entender a elaboração hegeliana desse conceito capital à mar-
gem da polêmica com os intelectuais. Tal como no Sobrinho de Rameau, em cuja loquaci-
dade cintilante predomina o Conceito, que tudo relaciona e subverte, a compulsão argumen-
tativa do sofista gravita em torno do conceito, que lhe define o caráter espirituoso e culto. 
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~ 	 Pois chamamos justamente cultura o conceito operando na realidade efetiva, na medida 
em que não aparece na pureza da sua abstração, porém em unidade com o conteúdo diver- 

dw 	 sificado da representação. Na cultura, seguramente, o conceito é a instância dominante e 
api 	 motora, visto que o determinado é reconhecido no seu limite na sua passagem noutra 

coisa Ele se torna assim um ensinamento mais universal, e é por isso que houve uni 
lflt 

 
grande número de mestres de sofistica Os sofistas são os mestres da Grécia, através deles 

A 	 é que a cultura propriamente dita surgiu na Grécia.159 

est 
Não se pode negar o realismo da descrição. Há pouco a idéia especulativa de Espírito 

a 1 vinha a calhar para justificar a Realpolitik de um homem de Estado; agora, à lembrança 
pre do fardo ignominioso do homem culto, segue-se a sua sagração: do sofista datam a 

de dialética, conquanto raciocinante, e a cultura. Observe-se ainda que na vida desse ho- 
mem  cultivado o Conceito não tem existência à parte, metódica, embora a raciocinação 

151 que com ela se identifica — pensamento reflexionante que permite passar do particular 
dei ao geral16° — o avizinhe da Teoria. Entretanto os sofistas não têm parte com a filosofia 
am ou com a ciência, não têm doutrina nem estão na vanguarda de qualquer revoluçãc 
ça- científica — pois é justamente essa competência indefinida, essa mediania incerta que 

lari 
lhes assegura a função intelectual. São os retores da sociedade grega, mais precisamen- 
te, das classes dirigentes. A cultura que engendram e dispensam é aquela que "todo 
homem que não pertence ao povo desprovido de pensamento se dava e devia se dar".'` 
Hegel chama-a allgemeine Bildung, reatando e polemizando, não sem embaraço, com uma 
tradição que remonta a Górgias e a Isócrates, ao elogio problemático da cultura geral. 

O intelectual — cuja formação acompanha de perto, como estamos vendo, certos 
episódios da história remota da dialética — é esse homem simplesmente cultivado 
eloqüente cujo saber inclassificável e contestável encontra-se a meio caminho da qui- 
mérica competência universal e da especialização, e a rigor no centro da interpretaçãc 
aristotélica da sofistica, a julgarmos pelas análises de Aubenque, infletindo-lhes a in- 
tenção, está claro, e abusando um pouco do anacronismo do termo "intelectual". A: 
que parece, Aristóteles teria sido tão pouco indulgente quanto Platão para com a doua: 
eloqüência de retores e sofistas: nenhuma construção retórica poderia suplantar c-- 
substituir a ciência da coisa, prerrogativa do homem competente, de sorte que a cuitura  
geral na verdade esconde uma ignorância real.162 Mas o fervor pelo ideal platônico d 
método logo esmorece quando se trata de deteminar o lugar reservado à dialética herda- 
da da tradição retórica. Acompanhemos a reconstituição de Aubenque, opinando u.:. 
pouco aqui e ali.163 Aos olhos de Aristóteles, para quem ciência e dialética se opõem, 
destino que lhe dá o platonismo, ao denominar dialética a ciência suprema e universo. 
é pelo menos paradoxal; neste ponto volta a afinar com a sofistica, apesar de associa 
com freqüência as idéias de dialética e vacuidade, conquanto seja justamente essa gene- 
ralidade vazia a instância responsável pela universalidade da dialética, o que não s-_ 
verifica do lado da ciência, sempre referida a um único e determinado gênero do se- 
Nem por isso o contraste entre momento retórico e atitude científica condena a dialétic_ 
à loquacidade irrefreada da incompetência cheia de si, pelo contrário, pode promover 
reabilitação do "homem livre e culto", desde que não pretenda ao saber no seu sentia: 
mais enfático. De fato, a universalidade da dialética é a de um saber negativo — que s 
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pense por exemplo no socrático saber do não-saber, liberado da consideração da essên-
cia. Para Aristóteles, "a verdadeira dialética é aquela que não desemboca em nenhuma 
essência, nenhuma natureza, e que no entanto se revela suficientemente forte para `en-
carar os contrários' sem o socorro da essência".'64  Daí — depreende-se do comentário 
de Aubenque — o caráter interminável da dialética aristotélica, redimindo de certo 
modo o verbo indefinidamente fluente e engenhoso do intelectual-sofista. Pois é dele 
que se esboça a figura incerta quando se enumera as singularidades dessa dialética 
admitida por Aristóteles ao lado da Analítica: como deixar de evocar o homem qual-
quer que Górgias sobrepôs ao homem competente, tão próximo, mal comparando, dos 
nossos modernos, e supérfluos, homens sem qualidades, sem profissão, quando se tem 
em mente essa "arte" — por certo intelectualizada e raciocinante, e tão "liberal" quan-
to a conversação sublimada por Madame de Staël — sem território, improdutiva que é 
a dialética? Como o homem de espírito, ela não tem amarras, o que nem sempre é uma 
vantagem. A tal ponto na conceituação aristotélica da dialética assoma a experiência 
intelectual da sofistica, ou melhor, a sofistica como experiência intelectual, que cultura 
geral e dialética são intercambiáveis, aparentadas pelos mesmos traços arrolados por Au-
benque: "Universalidade, função crítica, caráter formal, abertura para a totalidade".165  

Essa função crítica, por exemplo, deriva da natureza interrogativa da dialética e 
também, em larga medida, do confronto estabelecido por Aristóteles entre os homens 
cultos e aqueles que sabem. Na critica, que é juízo sobre o discurso alheio e não tem 
discurso próprio, pois é radicalmente distinta do discurso competente, está condensada 
a função intelectual do espírito cultivado, a um tempo negativa e formal. A critica 
representa para Aristóteles o único lugar legítimo da dialética, que refuta realmente 
mas não pode demonstrar (o progresso da ciência é monológico e não dialógico); no 
que anuncia a démarche kantiana, conforme dá a entender Aubenque, em que a dialéti-
ca é exumada como critica da aparência, que aliás ela mesma pode produzir, e exclui a 
dialética superior de Hegel, sinóptica e arquitetônica como a de Platão. Referida contu-
do à cultura sofistica, a negatividade aparentemente retórica da crítica generalizada, 
embora prefigure a "ciência dos limites" kantiana, deita raízes no mesmo terreno em que 
Hegel assenta essa consciência da nulidade do ser que reconheceu atuante nos sofistas: 
"Não subsiste então nenhuma verdade, nenhum ser-em-si, apenas existe o para-um-outro, 
vale dizer, a certeza da consciência singular e a certeza como refutação — o lado negativo 
da dialética".' 66  Em resumo, a dialética para Aristóteles só pode ser negativa. E assim não 
seria, podemos conjecturar, pelo que se viu, se nela não tomasse forma o momento retórico 
e raciocinante da vida intelectual, cujo lugar social convém delimitar um pouco mais. 

0 homem culto que pode opinar sobre tudo com verossimilhança ou, como afirma 
Hegel, "que sabe dizer alguma coisa de todo objeto",167  é produto da revolução intelec-
tual contemporânea do lento processo de formação da pólis. Sua controvertida e postu-
lada primazia vincula-se, à primeira vista, à inédita projeção então alcançada pelo seu 
elemento natural, a miragem tornada realidade da palavra eficaz. 

O que implica o sistema da pó/is é primeiramente uma extraordinária preeminência da 
palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Torna-se o instrumento político por 
excelência, a chave de toda autoridade no Estado, o meio de comando e de domínio sobre 
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Ne 
outrem [...]. A palavra não é mais o termo ritual, a fórmula justa, mas o debate contradite -  

pri rio, a discussão, a argumentação. Supõe um público ao qual ela se dirige como a um jui= 
dal que decide em última instância, de mãos erguidas, entre os dois partidos que lhe sã_ 

apresentados; é essa escolha puramente humana que mede a força de persuasão respgectiv_ a 
 p dos dois discursos, assegurando a vitória de um dos oradores sobre seu adversário. 

int 
A Tal é o quadro mais amplo, porém preciso, em que toma pé tanto a desvalorizaçá. 

retórica da competência, quanto o programa platônico oposto (todo poder político ac es t que sabem). A democracia ateniense, e a insólita movimentação social que propicia, é: 
a 1  terreno de eleição do homem qualquer, simplesmente cultivado e livre. De fato, segur.- 
pre do a prática dessa democracia, o "político não é um cidadão privilegiado, mas o cida- 
de  dão qualquer, que nenhuma competência particular distingue, nem deve distinguir, par: 

exercer as magistraturas do Estado".'69  O solo natal da raciocinação interessada é ess: 
S 1 S i Autkldrung inerente ao advento da democracia: 
dei 
am A experiência social pôde tomar-se entre os gregos o objeto de uma reflexão positi'. 

porque se prestava, na cidade, a um debate público de argumentos. O declínio do mi:: 
ça-  data do dia em que os primeiros Sábios puseram em discussão a ordem humana, procur - 
lar. ram defini-la em si mesma, traduzi-la em fórmulas acessíveis à sua inteligência, aplica-- 

lhes a norma do número e da medida.170  

Tornemos a Hegel, que não só registra o fenômeno da reinvenção social da palavra -
"só os gregos estimavam a palavra na sua pureza e o mero tratamento de uma proposi-
ção como algo equivalente à própria coisa; e se palavra e coisa se opõem, é a palavra: 
mais elevado, pois a coisa não expressa é propriamente uma coisa irracional, o raciona 
existe somente como linguagem"'71  —como circunscreve o lugar da sua eclosão: 

Os sofistas foram mestres da eloqüência [...], tudo isso exigia uma constituição democrá:-
ca, onde, em última instância, a decisão pertencia aos cidadãos [...] é à eloqüência q:: 
cabe pôr em relevo os múltiplos pontos de vista que se oferecem numa situação [...1 par 
apreender esses pontos de vista diferenciados, é preciso ser um homem cultivado.' 72  

A sensibilidade intelectual do sofista, pronta para acolheras formas da dialética nega:-
va, foi educada por esse processo social, responsável também pelo declínio da culto- 
institucionalizada. A livre ideação a que parece se entregar seria impensável sem 
experiência da contradição e do conflito social entranhada na nova sociabilidade dem: -
crática. "Todas as questões de interesse geral que o Soberano tinha por função regula: _-
zar e que definem o campo da arché são agora submetidas à arte oratória e dever---- 
resolver-se na conclusão de um debate; é preciso, pois, que possam ser formuladas e- 
discursos, amoldadas às demonstrações antitéticas e às argumentações opostas" — _. 
nos for permitido repisar uma vez mais o argumento.13  Como tratamos de sugerir. : 
que Hegel retém nesse processo intelectual deflagrado e alimentado pela intelligenrs 

sofistica é justamente a multiplicação ilimitada e formalizada de pontos de vista anti:: - 
ticos a respeito de tudo, que a nova cultura — democrática se quisermos — torna _ 
disponíveis. A rigor, quase que por definição, a adotarmos a de Hegel; pois é próprio c: 
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homem culto — sublinhemos novamente — pôr a descoberto, e experimentá-los (don-
de a indisfarçável atmosfera de diletantismo que o envolve), os diversos "pontos de 
vista dos quais considerar todo objeto": 

O pensamento trata assim de comparar o conteúdo positivo com ele mesmo, de dissolver o 
que antes era o concreto da fé, de um lado, para fazer estilhaçar-se o conteúdo, por outro, 
para isolar e fixar esses fragmentos destacados, esses pontos de vista e esses aspectos 
particulares. Esse concreto recebe assim a forma de alguma coisa universal; apresentam-se 
razões em seu favor, isto é, determinações universais que são estendidas em seguida aos 
lados particulares. É preciso dizer que um lado, assim concebido, não é algo inde-
pendente, mas apenas um momento do todo; destacados do todo, os lados se referem a 
eles mesmos, isto é, são universalidades. É à cultura que devemos essa familiaridade com 
os pontos de vista inerentes a uma ação, a um acontecimento 174 

É à cultura assim entendida — prolonguemos — que devemos atribuir a volubilidade, a 
inconstância do espírito afeito à natureza antitética do confronto político, e também à 
instabilidade que alimenta a longo prazo a indiferença pela verdade da coisa e, enfim, à 
degradação do elemento retórico em que banha a vida intelectual. O intelectual-sofista 
é um Proteu e suas metamorfoses são ditadas pela índole ziguezagueante da dialética 
negativa. "O membro da intelligentsia pode mais facilmente mudar seu ponto de vista e 
está menos rigidamente engajado num lado do conflito, pois ele é capaz de experimen-
tar concomitantemente várias abordagens conflitantes da mesma coisa"15 — o que é 
um convite ao convívio perene com a contradição, ou, na língua hegeliana, a "tratar 
tudo dialeticamente", menos por convicção do que por condição socialmente produzi-
da, na qual se respira uma nova "atmosfera de pontos de vista multipolares". O mesmo 
Mannheim assinala, bem à maneira hegeliana, a origem sofistica desse processo inte-
lectual curiosamente moderno, não faltando no esquema a lembrança do paradigma da 
Ilustração francesa: "Não foi tal processo de ascensão social que, na democracia ate-
niense, deu margem ao primeiro grande surto de ceticismo na história do pensamento 
ocidental? Não foram os sofistas do Iluminismo grego a expressão de uma atitude de 
dúvida que emergiu essencialmente do fato de que, quando pensavam em cada objeto, 
dois modos de explicação colidiam?".16 A indulgência cessa no entanto logo que essa 
configuração cética primitiva perdura e revela-se uma disposição congênita da condi-
ção intelectual; nisto também a afinidade com a inspiração hegeliana se faz sentir, mais 
precisamente com a complexa tradição alemã de descrédito da vida intelectual, da qual 
Hegel é tributário e para cuja consolidação em certa medida contribuiu: 

Há quem julgue possível suportar e até mesmo apreciar um horizonte aberto, um estado de 
suspense sem certezas finais, e um contato continuo com as alternativas inerentes à cultura 
[...] Certas pessoas desenvolvem uma visão estética da vida e tornam-se mestres da empa-
tia, a capacidade de viver os papéis e sentimentos alheios. São os connaisseurs, os espe-
cialistas em prazeres refinados, os humanistas. Outros estabilizam o impulso de transcen-
der e duvidar numa nova rotina de evitar últimas análises. Estes tornam-se perenes 
irônicos e sarcásticos, acrobatas do espírito e críticos profissionais [...] — Heine, B~rne e 
os intelectuais oposicionistas da década de 1830.' 
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Ne 
pri Repassemos mais uma vez pela ambivalência do antiintelectualismo de Hegel..= 

da` 
desconfiança hegeliana não é ditada, por exemplo, pela convenção acadêmica acanho- 
da, longe disso: 

api 
int, Os sofistas são exatamente o inverso da nossa cultura erudita [Gelehrsamkeit], que ter.=: 

A 
ao acúmulo de conhecimentos, à investigação do que é e do que foi — uma massa =_ 

1 material empírico em que a descoberta de uma nova forma, de um verme novo ou de 
esto animalejo qualquer é considerada uma grande felicidade. Nossos sábios professores 	. 
a  neste aspecto, muito mais inocentes do que os sofistas; mas a filosofia não dá nada ç :  

essa inocência.178  
pre 
de Mal comparando, essa inocência amorfa dos vegetais nos devolve ao "reino animal a: 

espírito", do qual partíramos em companhia de Kojève. Pelo que se pôde ver, o hor-_ - 
S1S1 à especialização não é menor na intelligentsia sofistica.179  Surpreende menos então ç__ 
dei a cultura geral do intelectual-sofista seja compreensivamente revisitada à luz da exçc- 
am riência do Idealismo Alemão ao reagir 

ça 	 contra a limitação pequeno-burguesa, contra o contentamento zeloso em meio ao traba:L 
larl 	 dividido através dos compartimentos pré-ordenados da vida e do conhecimento organ. 

do [...]. Na primeira era idealista, quando na Alemanha subdesenvolvida a sociedade ci. 
burguesa não se formara ainda como um todo consistente, a critica do particulari_=  
possuía unia dignidade bem diversa. Idealismo significava, na esfera teórica, dar-se cc 
de que a acumulação de saberes singulares não é um todo, de que através da muralha: 
divisão do trabalho o melhor do conhecimento, assim como a potencialidade humana 
esvai.' 80  

Essa mesma vindicação de totalidade pode alimentar no entanto um ideal enciclopéc.: 
de saber incompatível com a livre raciocinação do homem culto. Dito de outro modo 
idéia enfática e redentora de Cultura toma corpo a contra-corrente dos maleficios __ 
"civilização", vale dizer do mercado e da divisão social do trabalho, prometendo ir.:_ - 
reza e plenitude; nem por isso fica excluída sua outra vertente, que implica especia:=_-
ção e renúncia, sobretudo à cultura geral, a rigor de cunho artesanal como seu paradia.._ 
antigo, a que aspira o homem plástico ideado pela freischwebende Intelligenz. Numa p_= 
vra, mais prosaica, para Hegel filosofia é uma profissão e exige estudo.18' De modo g a. 
"um homem culto não se contenta com o que é nebuloso e indeterminado, mas apreenda 
objetos na sua determinidade fixa, ao passo que o homem inculto oscila incertamente L 
para cá, e com freqüência é muito penoso entender-se com um homem desses a propcs:_ 
do que se está a falar e levá-lo a manter fixamente sob os olhos o ponto determinado de: 
se trata".182  Pois é assim que Hegel interpreta a máxima de Goethe — quem deseja algo a. 
grande deve saber se limitar —, reabilitando o entendimento e a moderna divisão socia::. i 
trabalho, que o cultiva e afina.' S3  Em contrapartida, a cultura geral, como a dos sofistas. w 
pode ser uma "cultura formal"4  — vinda de Hegel a ressalva é de peso e terá cc: 
qüências, ao colocar assim a vida intelectual e a dialética que lhe é própria sob a é w 
da abstração. 

(1°c- 
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Notas 

1. Alexandre Kojève, Introduction à la Lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1947, p. 94. 

2. A expressão é de Jean Hyppolite, que justapõe, quase sempre apenas a título de ilustração, a "interpreta-
ção concreta" de uma figura à exposição formal da dialética correspondente. Cf. Genèse etStructure de la 
Phénoménologie de 1 Esprit de Hegel, Paris, Aubier-Montaigne, 1963, vol. II, p. 287. 

3. Um exemplo entre muitos: "O `socialismo' do Homem-da-virtude" — a explicação vem a propósito da 
Virtude e o curso do mundo — "é um pseudo-socialismo, é um individualismo burguês, para o qual o 
indivíduo é um particular e não o Cidadão que se realiza numa luta social revolucionária O Homem-da-
virtude confere todo valor ao particular enquanto tal na sua luta contra o Weltlauf, por conseguinte, ele 
deve conservar-se na sua qualidade de `lutador'; no fundo, portanto, não quer mudar a sociedade dada. 
Não quer vencer, pois sua vitória suprimirá sua realidade enquanto lutador, isto é, seu valor. O ideal 
permanece irreal. É preciso manter o capitalismo a fim de que haja (sempre?) um proletariado e um 
Partido socialista: socialismo `reformista"( Kojève, op. cit., p. 89). O curto-circuito fere a imaginação e 
dispensa comentário; porém seduz. É que o raciocínio, de inegável cunho hegeliano — trata-se do dilema 
que aflige o irrealismo do Weltbesserer, kantiano ou fichteano: "o Bem deve ser realizado; temos que 
trabalhar para produzi-lo e a vontade nada mais é do que o Bem na sua atividade manifesta. Mas se o 
mundo fosse tal qual devesse ser, a atividade da vontade desapareceria. A vontade exige assim que o seu 
escopo não seja realizado" (Enzykloptidie, 20 vols., Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1970, 18, I, § 234, 
Zus., p. 387; trad. Bourgeois, Encyclopédie, Paris, Vrin, 1970, p. 261) —, funde-se, num só lance, com a 
alusão também irrecusável ao debate famoso durante a Segunda Internacional em torno do socialismo 
neokantiano. Segundo observa um comentador recente, "Alexandre Kojève possuía um grande talento de 
narrador de estórias. No seu comentário, a austera Fenomenologia hegeliana se transforma numa espécie 
de folhetim filosófico, onde se sucedem as cenas dramáticas: personagens pitorescos se defrontam, as 
inversões de situação mantêm o suspense, e o leitor, ávido por saber o fim da estória, reclama a continua-
ção" (Vincent Descombes, Le Même et 1 'Autre, Quarante-cinq Ans de Philosophie Française, 1933-1978, 
Paris, Minuit, 1979, p. 40). Acresce que a "figura" fenomenológica tende ao "tipo" (diante do "cavaleiro 
da virtude", que manual deixa de mencionar o Quixote?), sendo grande a tentação de ler esse Bildungsro-
man que é a Fenonienologia como um roman à clefs, além desta outra, a de entregar-se com igual desen-
voltura ao jogo inverso: reconhecer aqui e ali o "delírio da presunção", a "razão examinando as suas 
leis", a "visão moral do mundo" etc. Compreende-se que o vezo kojèveano de rastrear as "significações 
concretas" (ainda Hyppolite, cf. loc. cit.), conquanto no geral anacrônicas, tenha feito escola. O eventual 
destempero dessas identificações fora de foco fará sem dúvida sorrir. Não obstante, podemos presumir, um 
frêmito novo percorria então a leitura rejuvenescida de um clássico (mal decifrado entretanto à maneira de 
um livro aberto de doutrina positiva), fascinando os primeiros ouvintes e leitores das análises de Kojève. 

4. Nem ocorrerá por certo ao autor do presente estudo pretender o contrário a propósito das observações 
que seguem. 

5. Kojève, op. cit., p. 91. 

6. Ibid., p. 90. Seria quase dispensável fazer notar que essa Ação superlativa, sob cuja égide desenrola-se o 
comentário de Kojève, pouco ou nada tem a ver com o titanismo clássico, isto é, burguês, que atravessa a 
Fenomenologia, aparentando-a, nisso também, ao Fausto, para o qual, como se sabe, a "ação é tudo". Já o 
termo "transcendência" não dá lugar à dúvida quanto à inspiração "existencial" do ativismo kojèveano. 

7. "Die Theorie das Seligste [...] ist" (op. cit., p. 38; trad., p. 144). Aqui, a referência à Metafisica de 
Aristóteles é explícita e literal. 

8. À qual alude Habenas nas observações finais de seu estudo sobre a critica hegeliana da Revolução 
Francesa, Théorie etPratique, Paris, Payot, 1975, vol. 1, pp. 159-60. 

9. Cf. Kojève, op. cit., p. 90. 
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Ne 
10. Cf. ibid., p.134. 

pri 11. Carta de 18 de junho de 1862, cujo ponto de vista é adotado por Lukács: cf. E1 Joven Hegel, México, 
daç Grijalbo, 1963, pp. 411, 466 ss. 

a p i 12. Karl Rosenkranz, Vta di Hegel, Florença, Mondadori, 1974, pp. 223-4. 

13. E. Bréhier, Histoire de la Philosophie, Paris, 1932, t. II, fase. 3°, pp. 742 ss. Essa interpretação será 
IIIt retomada mais adiante por Hyppolite, op. cit., I, p. 287. Ver, a respeito dessas fontes, Sergio Landucci, 
A Hegel: La Coscienza e la Storia, Florença, La Nuova Italia, 1976, que, ao contrário da tradição, toma a 

passagem acerca do "reino animal do espírito" como uma critica antecipada ao veleitarismo da bela alma 
est que não aceita limitar-se; cf. pp. 151-2, 163 ss. 

a 1 14. A. Ferguson, Ensaio sobre a História da Sociedade Civil, citado por Marx no Capital, trad. Roces, 

pre México, Fondo de Cultura, 1975, vol. I, pp. 295-6, n.48. 

d e 
15. Raymond Williams, Cultura e Sociedade (1780-1950), São Paulo, Nacional, 1969, p. 57. 

16. G. Lukács, Aportaciones a la Historia de la Estética, México, Grijalbo, 1966, pp. 41-2. Em 1844, na 
S1S 1 passagem célebre da Sagrada Família consagrada à explicação do "mistério da construção especulativa", 

dei Marx circunscrevera (por razões diversas, sem dúvida) um dos resultados notáveis dessa configuração 
mais ampla explorada por Lukács: "mas em seguida dá Hegel, freqüentemente, em meio à exposição 

am especulativa, uma exposição real que apreende a própria coisa [die Sache selbst]. Este desenvolvimento 

' a _ real no interior do desenvolvimento especulativo induz o leitor a tomar o desenvolvimento especulativo 
pelo real, e o desenvolvimento real pelo especulativo" (Die heilige Familie, Werke, Berlim, Dietz, 1957, 

lari vol. 2, p. 63; trad. fr. La Sainte Famille, Paris, Ed. Sociales, 1969, pp. 76-7). Noutro escrito do mesmo 
período, poderemos encontrar uma ilustração precisa (tirante o ideário antropológico que suporta aí a 
crítica da política moderna) para esse fenômeno de acerto involuntário suscitado pela força das coisas (do 
Capital): "a filosofia especulativa do Direito, esse pensamento abstrato e exuberante do Estado moderno. 
cuja realidade continua sendo uma coisa do além, embora este além se encontre apenas do outro lado do 
Reno, só podia verificar-se na Alemanha; por sua vez e ao contrário, a imagem alemã do Estado moderno, 
que faz abstração do.homem real, só era possível porque e enquanto o próprio Estado moderno faz abstra- 
ção do homem real ou satisfaz o homem total de modo puramente imaginário" (Crítica da Filosofia do 
Direito de Rege!, "Introdução", trad. José Carlos Bruni, in Temas , n°  2, São Paulo, Editorial Grijalbo, 
1977, p.7). 

17. Cf. Schiller, O Que É e Por Que se Estuda a História Universal, Universidad de México, 1956. 
Trata-se, paradoxo familiar, da aula inaugural de Schiller como professor de História na Universidade de 
Iena. A inspiração rousseauniana do argumento de Schiller é inequívoca e, de resto, notória, como tem a 
mesma origem o paradoxo há pouco referido, no caso o da República das Letras denunciada por um 
letrado. Basta recordar, a propósito, alguns trechos da Carta V: "as classes civilizadas nos dão o espetáculo 
ainda mais repugnante da languidez e da depravação do caráter, mais revoltante por ter sua fonte na 
própria cultura [...] A ilustração do entendimento, da qual se gabam com certa razão os estamentos refina- 
dos, mostra em geral urna influência tão pouco enobrecedora sobre o caráter que, até pelo contrário, 
solidifica a ruína com princípios" (Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade, trad. Roberto 
Schwarz, São Paulo, Herder, 1963, p. 44), e logo vêm à mente passagens similares de Rousseau, em que 
não falta também, à maneira alemã, indício seguro e curioso de que Rousseau era um "original" em Paris, 
o amálgama de vida intelectual desenvolvida e libertinagem, além da crítica corrente do poder intelectual 
constituído pelo Iluminismo. Um exemplo entre outros: "de-là [de modo geral, do gosto pelas letras, pela 
filosofia e belas artes] naissent d'un côté les rafinements du goút et de la politesse; vile et basse flatterie, 
soins séducteurs, insidieux, puériles, qui, à la longue, rappetissent 1'âme et corronipent le coeur; et, de 
l'autre, les jalousies, les rivalités, les haines d'artistes si renonunées, la perfide calonmie, la fourberie, la 
trahison et tout ce que le vice a de plus lâche et de plus odieux" (Narcisse, Oeuvres Coniplètes, Paris, 
Plêiade, 1969, t. II, p. 968). Está claro que Rousseau é o primeiro a vincular o detalhe, de outro modo 
trivial, dessa infindável querela de vaidade ao conjunto da nova ordem social, onde há sobretudo "beau- 
coup de babil, des riches et des raisoimeurs" (ibid., p. 969): "nos Ecrivains regardent tous comine le 
chef-d'oeuvre de la politique de notre siècle les sciences, les arts, le luxe, le commerce, les loix et les 
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autres liens qui resserrant entre les hommes les noeuds de la société par 1'intérêt personnel, les mettent tous 
dans une dépendance muttuelle, leur dorment des besoins réciproques, et des intérêts communs, et obligent 
chacun d'eux de concourir au bonheur des autres pour pouvoir faire le sien [...] Voilà la source funeste des 
violentes, des trahisons, des perfidies, et de toutes les horreurs qu'exige nécessairement un état de choses 
oú chacun feignant de travailler à la fortune ou à la réputation des autres, ne cherche qu'à élever la siènne 
au-dessus d'eux et à leurs dépens" (ibid., pp. 968-9). Por outro lado — prolongando um pouco mais a 
digressão —, a correspondente crítica rousseauniana do Brotgelehrt não timbra propriamente pela paixão 
democrática, muito embora nunca tenha deixado de referir uma à outra, com a veemência que se conhece, 
divisão do trabalho e desigualdade social: "que penserons-nous de cette foule d'Auteurs qui ont écarté du 
Temple des Muses les difficultés qui défendoient son abord [...] Que penserons-nous de ces Compilateurs 
d'ouvrages qui ont indiscrettement brisé la porte des Sciences et introduit dans leur Sanctuaire une popula-
ce indigne d'en approcher, tandis qu'il seroit à souhaiter que tous ceux qui ne pouvaient avancer loin dans 
la carrière des Lettres, eussent été rebuttés dês 1'entrée, et se fussent jettés dans les Arts utiles à la société" 
(Discours sur les Sciences et les Arts, O. C., t. III, pp.28-9). Sem embargo, em que pese seu evidente 
cunho iluminista, essa crítica irá desaguar igualmente na ruminação utópica do mal-estar provocado pela 
redução da função intelectual a um oficio, um métier como qualquer outro, mas onde reponta já a atmosfe-
ra das primeiras especulações socialistas acerca do deperecimento da especialização: "les habitants du 
monde enchanté font généralement peu de livres, et ne s'arrangent point pour en faire; ce n'est jamais un 
métier pour eux [...] Comme écrire n'est point un métier pour eux ils comenceront ou cesseront de bonne 
heure ou tard selon que le stimulant les poussera. Quand chacun aura dit ce qu'il avait à dire il restera 
tranquille comme auparavant, sans s'aller fourrant dans le tripot littéraire, sans sentir cette ridicule déman-
geaison de rabâcher, et barbouiller éternellement du papier, qu'on dit être attachée au métier d'Auteur" 
(Rousseau Juge de Jean-Jacques, O.C., t. I, pp. 672-3). 
Não será de todo inútil, ao que parece, lembrar de passagem a afinidade, inclusive de tom, entre a diatribe 
schilleriana e a crítica da burocracia no jovem Marx, tal como a encontramos, por exemplo, no Manuscrito 
de 1843, Crítica do Direito Público Hegeliano (Kritik des hegelschen Staats Rechts). Enquanto Schiller 
descreve por assim dizer um incipiente porém nítido processo de burocratização do intelectual, inseparável 
da sua gênese, enquanto tal, na trama da divisão social do trabalho, Marx reconstitui na exposição hegelia-
na do poder governamental os elementos de um processo simétrico de intelectualização do burocrata, do 
"funcionário da Idéia" (cf. Werke, ed. cit., vol. I, p. 254). Para este último, o "cargo" constitui a "relação 
substancial" e o "pão" (cf ibid., p. 255), de sorte que a "finalidade do Estado transforma-se na sua 
finalidade privada sob a forma de luta pelos postos mais elevados", pois "é necessário abrir caminho" 
(ibid., p. 249; cf. trad. port., Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Lisboa, Presença, p. 73), tudo sob a 
égide da mais extremada especialização e divisão do trabalho, "hierarquia do saber" que no limite se 
confunde com o reino acabado da incompetência. Assim como a "operação" de que trata a Fenomenolo-
gia é tal que se basta a si mesma, a burocracia quer ̀ fazer tudo, ou seja, transformar a vontade em causa 
prima, dado que é um ser puramente ativo que recebe do exterior o seu conteúdo e que portanto só pode 
provar a sua existência formando e limitando esse conteúdo" (ibid., p. 250; trad., p. 74). Em suma, tal 
como o animal intelectual, "o burocrata vê no mundo" — esquadrinhado e compartimentado — "um 
simples objeto da sua atividade" (ibid., loc. cit.). Tudo bem pesado (nesse jogo lábil das identificações), na 
burocracia, esse "tecido de ilusões práticas" cujo foco é a "ilusão do Estado" (ibid., p. 248; trad., p. 72), 
concentra-se a quintessência do "reino animal do espírito", a ponto de tomar irresistível a tentação de ler o 
comentário de Hyppolite num e noutro sentido: "na sua significação mais geral, esses indivíduos [os 
animais intelectuais, os funcionários da Idéia] são as células que constituem o todo compacto da sociedade 
[mas a burocracia `é o Estado que se transformou realmente em sociedade civil' — Marx, ibid., p. 248 —; 
ela é a republique prete — cf. ibid. —, como o arquétipo do `reino animal do espírito', para Kojève, é a 
República das Letras]; mas cada uma destas células encerra-se em si mesma na sua tarefa própria e aí vê o 
absoluto. De fato, a Causa que esses indivíduos pretendem servir na sua operação é uma abstração pura" 
(n. 7 à p. 324 da tradução da Fenomenologia: Phénoménologie de 1 Esprit, Paris, Aubier-Montaigne, vol. 
I). Mas a analogia, presumida e indicada, entre as duas críticas, norteadas de resto por aspirações similares, 
a primeira pelo ideal do homem harmonioso, a segunda pela ambição prática da supressão do dualismo 
Estado/Sociedade Civil, "citoyen'Y' bou,geois ", cisão de mesma ordem, a do homem dividido (a temática 
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'C 

Prl 
é clássica; resume, por exemplo, todo o andamento da Filosofia do Direito de Hegel), que a assinalada p_ 

"civilização" Schiller no exame da 	 moderna, a aproximação, dizíamos, dos dois processos assimila 
dai algum modo, englobados por uma tendência social que os fenômenos correlatos da especialização e 
api divisão burguesa do trabalho definem parcialmente, o intelectual burocratizado e o intelectual inc_ 

pendente; ou melhor, faz coincidir, ao que parece, a fonação do intelectual moderno e o advento 
int grande funcionário de Estado (noutro lugar, tentamos uma primeira formulação desta última questão [p-- 
4 blicada agora neste volume]: cf. "O Partido da Inteligência"). Notemos ainda que a polêmica schilleria- - 
` prolongar-se-á, para ficarmos na tradição filosófica, até Schopenhauer (e além, até as Intempestivas =: 

eSt, Nietzsche), a bem dizer nos mesmos termos, mas voltada agora contra os três grandes "sofistas" 
a filosofia pós-katiana, Fichte, Schelling e Hegel, e inspirada pelo mesmo horror da especialização, persor_ 

ficada sobretudo pela filosofia universitária: "nenhum tempo, ouso dizê-lo, é menos favorável à filoso._ 
pre do que este em que ela é indignamente explorada como um simples ganha-pão"(LeMonde comine Volo;:- 
de et comme Réprésentation, Paris, P.U.F., 1966, p. 11); temática retomada no escrito Über die Universitü= 

Philosophie, onde se lê, por exemplo: "dass die Philosoplúe sich nicht zum Brodgewerbe eigne hat sch- - 
S 1 S 1 Plato..." (Sámtliche Werke, Wiesbaden, 1946, Parerga and Paralipomena, vol. I, p. 164). 

dei 18. Schiller, op. cit., pp. 31-2. Ou ainda: "diante do isolamento e do desempenho separado de nos_ï 
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am a arte poética é quase a única coisa que toma a unir as forças separadas da alma, o único que ocupa 
ça_ harmônica aliança, a cabeça e o coração, a agudeza e o humor, a razão e a imaginação, a única coisa q,_ 

l art~ 
por assim dizer, volta a instalar em nós o homem inteiro" (apud Lukács, op. cit., pp. 49-50). 

19. De que falará o Lukács de História e Consciência de Classe, a propósito da "problemática do 
social do homem capitalista", que supunha reencontrar precisamente, talvez na sua formulação mais ori 
nal e grandiosa, nesses escritos estético-filosóficos do Idealismo: cf. trad. fr., Paris, Minuit, 1960, p.176. 

20. Di érenz, Lasson (ed.), Hamburgo, Felix Meiner, 1962, p.14; trad. Méry, in Premières Publicatior. 
Paris, Opluys, 1964, p. 88. 

21. Kojève, op. cit., p. 93. 

22. "O Intelectual exprime a sua natureza, limita-se à sua natureza" (ibid., p. 90). Que é o seu talento, s_ 
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24. Ibid., pp. 93-4. 
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26. Kojève, op. cit., p. 94. 
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za" (ibid., p. 92). Repare-se, a propósito, na principal razão alegada por Kojève: "para Hegel, o indivíc_ 
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29. Dispersas pelas páginas 130, 131, 135. 

30. Cf. Histoire de la Folie à 1 Age Classique, Paris, Gallimard, 1972, pp. 363-72. 

31. Veja-se, por exemplo, Rubens Rodrigues Torres Filho, "Cinismo Ilustrado", Almanaque, n° 4, São 
Paulo, Brasiliense, 1977. 

32. Cf. op. cit., pp. 108, 131. 

33. Pondo método em sua loucura, como bem observou Rubens Torres, op. cit., p. 44. 

34. Phãno., p. 372; trad., II , p. 80. 

35. O reparo é de Adorno, que arremata: esta é, de resto, "a reação típica dos alemães diante de Voltaire e 
Diderot" (Tre Studi su Hegel, Bolonha, II Mulino, 1971, p.148). 

36. Bronislaw Baczko, "Rousseau et la Marginalité Sociale", in Libre, n° 5, Paris, Payot, 1979, pp. 68, 84. 

37. Roland Barthes, "Le Dernier des Écrivains Heureux", in Essais Critiques, Paris, Seuil, 1964. 

38. Variando uma fórmula de Roberto Schwarz. 

39. "Qu'est-ce que la Littérature?", in Situations II, Paris, Gallimard, 1948, p.143. Pelo que se pode notar, 
Barthes estende até Voltaire, modificando-lhe a natureza e o alcance, os dois momentos excepcionais de 
felicidade intelectual apontados por Sartre: "la bonne conscience du clerc médiéval fleurit sur la mort de la 
littérature. II n'est pourtant pas tout à fait nécessaire, pour que les écrivans conservent cette conscience 
heureuse [grifo nosso], que leur public se réduise à un corps constitué de professionnels [...]. Comme 
second exemple de l'adhésion des écrivains à 1'idéologie constitué, on peut choisir, je crois, le XVII

ème  

siècle français" (ibid., pp.133-4). 

40. Barthes, op. cit., p. 96. 

41. Ibid., p. 100. 

42. Cf. "Plaidoyer pour les Intellectuels", in Situations VIII, Paris, Gallimard, 1972, pp. 374, 396; "Qu'-
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entours. 11 avouait les vices qu'il avait, que les autres ont, mais il n'etait pas hypocnte. II n'était ai plus 

pri moins abominable qu'eux; il était seulement plus franc, et plus conséquent, et quelquefois profond dans 
da  dépravation" (ibid., p. 462). 

52. Cf. Jean Starobinski, "Introdução", in La Rochefoucauld, Maximes et Mémoires, Paris, U.G.F., cc 
a P 1  10/18, 1964, p. 34. 
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81. Adorno, Tre Studi su Hegel, ed. cit., p. 148. Madame de Stael, Dei 'Allémagne, Paris, Garnier-Flamma-
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certo limite, detém-se, interrompe-se e subverte com habilidade e graça mesmo o que é mais profundo. Cf. 
Hegel, Vorlesungen Uber die Aesthetik, Werke, vol. 13, pp. 378-9; trad. ital., Estética, Milão, Feltrinelli, 
1963, p. 386 

84. "Le gene de bien-être qui fait éprouver une conversation annnée ne consiste pas précisément dans le 
sujet de cette conversation; les idées ni les connaissances qu'on peut y développer n'en sont pas le princi-
pal intérêt, c'est une certame manière d'agir les uns sur les autres, de se faire plaisir réciproquement et 
avec rapidité, de parler aussitôt qu'on pense, de jouir à l'instant de soi-même, [tagarelice de um instante 
que logo se esquece, dizia Hegel] d'être applaudi sans travail, de manifester som esprit dans toutes les 
nuances par I'accent, le geste, le regard" (Madame de Staël, op. cit., pp. 10 1-2). 

85. Considérations d'un Apolitique, Paris, Grasset, 1975, pp. 51-2. 

86. "Sobre la Pregunta: Qué es Alemán?", in Consignas, Buenos Aires, 1973, pp. 99-100. Veja-se igual-
mente a segunda parte de Héritage de ce Tenips (Paris, Payot, 1978), onde Ernst Bloch examina essa 
mesma e extemporânea "reserva de forças naturais indomadas" à luz da não-contemporaneidade (Un-
gleichzeitigkeit) que pontuou a história do capitalismo na Alemanha até a "surpresa" nazista. 

87. Adorno, La Ideologia coiro Lenguaje (Jargon der Eigentlichkeit), Madri, Taurus, 1971, p. 164. Segun-
do Adorno, o termo "aura", redescoberto por Benjamin como se sabe, é o que melhor descreve esse 
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dispositivo ideológico. "Sagradas sem conteúdo sacro, emanações congeladas, as palavras, senhas do 

prl gão da autenticidade, são produtos degenerados da aura" (ibid). 

da! 88. O contexto da defasagem histórica convida à nuança. A mesma ambivalência assinalada por Habem-  _ 

ar, -m efeito do capitalismo tardio que nada tem a ver com a mera justaposição de processos socais paralel:: - 
heterogêneos — reproduz-se por exemplo no descompasso característico da obra de Schopenhauer, e rt 

lllt reside talvez o segredo da sua força, cujo estilo "reflexivo e perfeitamente desenvolvido", nas palavras 
A IIorkheimer, destoa do seu assunto, onde germinam todos os elementos da retórica do absoluto. Em ou-. 

termos a leveza, tão difamada, do seu estilo não condiz com a seriedade do assunto. "Nenhuma soe- 
es t gesticulação lingüística", escreve Horkheimer, "para tirar do bolso do colete um sentido da falta de se-. _ 
a  do e da morte, nenhuma teologia do nada, nenhum substitutivo da filosofia da história por meio de 	_ 

historicização do ser em que as vítimas não apareçam e os verdugos se escondam, pode confundir-se 
pre o claro tom da obra schopenhaueriana: por muito que sustente como tese principal a inevitabilidade 

d e 
padecer e da baixeza, e sublinhe a inutilidade do protesto, seu estilo constitui um protesto único cone 

"Schopenhauer 	", fato de que as coisas sejam assim" (M. Horkheimer, 	 y la Sociedad in T. W. Adorno e 

sisi Horkheimer, Sociologica, Madri, Taurus, 1971, p. 164). Sabidamente o juízo final de Lukács sobre Sc.- : 

dei 
penhauer (com freqüência respira-se esse clima numa obra reconhecidamente disparatada como a Desrr 
ção da Razão) discrepa em tudo de Horkheimer, menos na descrição do arranjo de niilismo e ideologia 

am consumo (combinação recorrente na história intelectual alemã, e que já pudemos encontrar em Stimer :. 
neste volume, "Idéia e Ideologia" e "Entre o Nome e a Frase") em que se exprime o referido contrapc- - 

ça-  de assunto e estilo: "o abismo do nada, o fundo sombrio da carência de sentido da existência é cor.._ 

lar] tempero picante que dá sabor e encanto a este gozo da vida [...1 O sistema da filosofia de Schopenhaue.- — 
sistema engenhoso e harmoniosamente construído do ponto de vista da arquitetônica formal — erg,_- 
como um belo hotel moderno, dotado de todo conforto, à beira do abismo do nada, da carência de:: 
sentido. E a diária contemplação do abismo, entre refeições esplêndidas, prazeirosamente degustadas. 
entre obras de arte preciosas, só pode realçar ainda mais o gozo desse conforto refinado" (G. Lukác_. 
Asalto a la Razón, México, Grijalbo, 1968, p. 201). Detenhamo-nos na chave biográfica — em 
desdenhada —, onde reencontraremos em efígie, articuladas pela mesma fausse position, obra e entre-_-. 
social. Horkheimer lembra que no estilo de Schopenhauer predominam os traços do burguês ilustrada 
século XVIII, que nele "se fizeram filosóficos o senso do comerciante, que herdara do pai, a naturali 
que se devia ao dom de achar-se à vontade inclusive noutros países e línguas, e a sobriedade em que '- 
formado [...] A discrição do comerciante organiza até as peças mais íntimas da doutrina"; em suma. 
filosofia existe para que ninguém se deixe lograr" (op. cit., pp. 163-4). Em linhas gerais a explicaç-^ 
Lukács envereda pelo mesmo caminho: "Como homem educado na escola da burguesia e de grande se 
prático, Schopenhauer tinha clara consciêcia de que sua existência espiritual dependia da intangibilidr.: 
do incremento de suas rendas, e por isto lutou toda a vida, tenaz e sabiamente, com sua família, co-_ - 
administradores de seus bens etc." (Lukács, op. cit., p. 163). 
Esses aspectos "práticos" do caráter de Schopenhauer também recordam o Iluminismo, sendo mani` 
sua afinidade com Voltaire, porém limitada por uma peculiaridade da vida nacional, a aliança de exce- _ 
cidade e difamação da vida pública; cf. ibid., pp. 163-4. Realismo de rentier, diverso do hegeliano, en. _ 
a sinceridade, estampada no estilo, pode valer como crítica da idelogia: "ao contrário dos seus apoloe:- 
os escritores sombrios e pessimistas da burguesia não tentaram paliar as conseqüências do Iluminismo::: 
a ajuda de doutrinas harmonizadoras" (M. Horkheimer e T. W. Adorno, La Dialectique de la Raisc 	- 
Dialetik der AuJklórung, Paris, Gallimard, 1974, p. 126); ou ainda: "seu repúdio da subversão não 
motivado filosoficamente — nem pelo imperativo categórico, nem pelo espírito objetivo, nem por e -- 
quer sentido oculto — mas, abertamente, pela liberdade de que participava graças ao seu pecúlio e L 
rendas; e o medo de ficar exposto, sem bens, à realidade social, tanto quanto sua gratidão para ce- 
defensores da ordem, que temia, não exprimem propriamente um juízo amistoso sobre aquela" (Ho;:_ _ 
mer, "Schopenhauer y la Sociedad", op. cit., p. 163). Via de regra, esses escritores "sombrios" forca 
nas estufas "atrasadas" do capitalismo (que se pense por exemplo, além dos alemães, nos russos), be.-._ 
ciados por essa ampla sensibilidade filosófica referida há pouco, da qual dá conta aliás a expressão;: 
posta utilizada por Lukács — "irracionalismo burguês" — para designar a novidade de Schopenl._. 
primeiro caso notável, na Alemanha, "do escritor `rentier', tipo que já há muito tempo se fixara 
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importância crescente na literatura burguesa dos países capitalistas desenvolvidos" (El Asalto a la Razón, 
p. 163). Por outro lado, esse balanço particular e local de estilo e assunto, prosaísmo moderno e seriedade 
divina, cálculo burguês e vontade cega, racionalidade de pormenor e totalidade contingente, põe a desco-
berto a base sobre a qual repousa o edifício da produção capitalista, "essa interação entre uma necessidade 
submetida a leis estritas em todos os fenômenos particulares e unia irracionalidade relativa ao processo 
global" (Lukács, Histoire et Consciente de Classe, p. 131). Tomemos por esse caminho ao desprezo pelo 
Brotgelehrt afetado pelo "intelectual independente" Schopenhauer: "quem pode murmurar contra a máxi-
ma: primum vivere deinde philosophare? Esses senhores, antes de tudo, querem viver, e viver às custas da 
filosofia [...], ora, minha doutrina não se presta de modo algum a servir de ganha-pão" (Le Monde..., ed. 
cit., p. 18). Neste ponto, caso tenham cabimento as observações precedentes, não há como deixar de 
evocar o que Horkheimer e Adorno escreveram a propósito de um episódio que ilustra o caráter paradoxal 
da forma-mercadoria na esfera da cultura "num momento em que estava gravemente doente, Beethoven 
lançou longe de si o romance de Walter Scott que estava lendo, exclamando: `O malandro! escreve por 
dinheiro!', quando, trabalhando nos seus últimos quartetos - suprema recusa das regras do mercado da 
época -, revelou-se um homem de negócios experimentado e obstinado: é o mais grandioso exemplo de 
unidade das oposições mercado-autonomia da arte burguesa" (Dialectique de la Raison, p. 166). 

89. i-Iabennas, Profils Philosophiques et Politiques, Paris, Gallimard, 1974, pp. 31, 32. 

90. Ibid., p. 29. 

91. Dialectique Négative, Paris, Payot, 1978, p. 51. 

92. Cf. Hegel, Líber E H. Jacobi Werke, in Nürnbe?ger undHeidelberger Schriften, Werke, Suhrkamp, vol. 
4, pp. 453-6; trad. fr. sob a direção de André Doz, Recension des Oeuvres de F. H. Jacobi, Paris, Vrin, 
1976, pp. 13, 36-8. 

93. Adorno, Ti e Studi su Hegel, ed. cit., p. 148. 

94. Veja-se por exemplo no Prefácio da Filosofia do Direito a severidade com que censura o desleixo 
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95. Jacobi Werke, p. 454; trad., p. 37. 
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p. 61; trad., p. 182. 

97. Jacobi Werke, p. 453; trad., p. 36. 

98. Ibid., p. 45; trad., p. 37. 

99. Philosophische Propãdeutik, in Hegel Siudien Ausgabe, III, Frankfurt am Maia, Fischer Bücherei, 
1968,111, § 169, p. 188; trad., Propédeutique, Paris, Gonthier, 1963, p. 166. 

100. Philo. Propã., III, § 169, p. 188; trad., p. 166.; 

101. Cf. ibid.. 
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NE mos por exemplo à maneira pela qual Robespierre e Saint-Just desconfiaram da intelligentsia, dos "sc. - 
p ri mas", do individualismo, da inconstância dos homens de letras durante a Revolução. 
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104. Cf. Phãno., p. 384; trad., II, p. 94., 

105. Acompanhamos a lição de I-Iyppolite; cf. Phéno., I, pp. 51, 52, nn. 101, 102. 

a p 1 106. Phãno., p. 52; trad. Vaz, p. 41. 
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108. Grundlinien der Philosophie des Rechts, in Hegel Studien Ausgabe, II, Frankfurt am Main, Fisc`c 
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117. Cinicamente manipuladas pelo Sobrinho; cf. Le Neveu, p. 462. 
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respira justamente a atmosfera literária de La Rochefoucauld e Saint Simon, vinculando-a ao processo de 
constituição do poder de Estado durante o Absolutismo. 

130. Se nos for permitido alterar um pouco a índole da bela expressão de Rubens Torres (cf. art. cit., p. 
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149. Cf. ibid., p. 441; trad., II, p. 243. 
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der Logik, 11, p. 493; trad., p. 732). 
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.._ 157. Ibid., I, p. 407; trad., II, p. 242. Recorde-se que a Fenomenologia opunha justamente ao pensam 

"consciência conceitual o discurso "pedante" (denominação de Hyppolite, em nota) da 	 contingente" _._ 
d a! está somente mergulhada no conteúdo material, e à qual, portanto, "resulta penoso elevar ao mesmo te:- - 

da matéria seu próprio si e permanecer em si" (Phüno, p. 48; trad. Lima Vaz, p. 38). 
api 

158. Ibid. 
lIlt 159. Ibid., I, pp. 409-410; trad., II, p. 244. 

A 160. Cf. ibid, I, p.420; trad., II, p. 253. 

est 161. Ibid., I, p. 405; trad., II, pp. 243-244. 

a  1 162. Pierre Aubenque, Le Problème de 1 Étre chez Aristote, Paris, PUF, 1962, p. 99. 

163. Cf. Ibid., Primeira Parte, cap. III. p re 
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da "transgressão", da "errância", do "entretien irfni" etc.: "tal é, em Aristóteles, o triunfo amargo 
dei dialética: que o diálogo renasça sempre apesar do seu malogro, ainda mais, que o malogro do diálogo 
am  o motor secreto da sua sobrevivência, que os homens possam ainda se entender quando já não falam 

nada, que as palavras conservem ainda um sentido, mesmo problemático, para além de toda essência e 
ç a - a vacuidade do discurso, longe de ser um fator de impotência, seja transmudada num convite à pro  

lar: 
indefinida" (Le Problème de 1 Étre chezAristote, pp. 294-5). 

165. Op. cit., p. 28. 

166. Gesch. Philo., I, p. 301; trad., I, p. 138. 

167. Ibid., I, p. 411; trad., II, p. 245. 

168. Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1 
pp. 34-5. 

169. Aubenque, op. cit., pp. 275-6. 

170. Vernant, op. cit., p. 94. 

171. Gesch. Philo., I, p. 523; trad., II, pp. 347-8. Salientemos de passagem o juízo condescendente 
Hegel, cujo teor já nos é familiar, onde põe em relevo esse deleite pueril e regressivo com o ser corp6-_- 
bruto das palavras, jogo social e polítco na origem da dialética negativa: "se circunstâncias históricas o: 
fazem ver que essa atividade dialética que consistia em embaraçar os outros e em saber deslindar a- 
seguida a dificuldade era uma atividade generalizada dos filósofos gregos nas praças públicas [...j.:. 
gregos deleitavam-se sobremaneira na descoberta das contradições que costumamos cometer no discos 
na representação ordinária; eis ai urna cultura que toma como objeto o discurso formal (isto é, as propc s- 
ções, os momentos abstratos do discurso), mas não tendo em vista uma verdade; essa cultura é 
consciência da inexatidão do discurso, ou melhor, da desigualdade que nele se apresenta, que a assi , 
dela toma consciência e assim traz à luz a contradição que aí se encontra. A oposição não aparece enç-  
to oposição pura do conceito, mas no tecido que forma com as representações concretas. Eles não tora, 
como objeto nem o puro concreto, nem o puro conceito" (ibid., pp. 527-8; trad., II, p. 348). O que c 
bem com a interpretação da sofística como uma cultura apenas formal. É bem verdade entretanto que ess. 
infantilização da retórica se faz acompanhar de um discreto distanciamento do esprit de sérieux: "emba_ 
çar o discurso comum, tolher-lhe a resposta, parece um jogo, uma brincadeira, algo inepto: o outro s<:- 
muito bem o que se quer dizer, ele brinca com as palavras; chega-se a contradições formais, a um jogo :c 
palavras vazio. É por isso que nossa seriedade alemã proscreve os jogos de palavras, vendo neles 
insípido Witz"(ibid., pp. 526-7; trad., II, p. 347). 

172. Gesch. Philo., I, p. 412; trad., II, p. 246. "O essencial numa democracia é que o caráter do cid2.. 
seja plástico, de uma só peça [...], é preciso que a idéia sob a qual todos se alinharão seja produz;_ 
estimulando os indivíduos através da palavra" (Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltg :.- 
chichte, III, Hamburgo, Felix Meiner, 1968, pp. 608-9; trad. Gibelin, Leçons sur la Philosophie de l'fi..F- 
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toire, Paris, Vrin, 1967, p. 196). Esse cidadão plástico e inteiriço é o homem qualquer, culto e livre. 
Note-se que é um leitor plástico que Hegel reclama para a Ciência da Lógica, afinado com o caráter ele 
mesmo plástico da exposição especulativa; o seu antípoda é justamente o homem inculto. Cf. W. d. Logik, 
I, p. 20; trad., p. 39. Mas aqui a noção de cultura já se apresenta noutro registro, conforme se verá na 
seqüência deste estudo. 

173. Ainda escorados em Vernant, op. cit., p. 35. 

174. Gesch. Philo., 1, pp. 410-411; trad., II, pp. 244-245. 

175. Karl Mannheim, Sociologia da Cultura, ed. cit, p. 81. 

176. Id., Ideologia e Utopia, ed. cit., p. 37. 

177. Id., Sociologia da Cultura, ed. cit., p. 134. Voltaremos ao assunto. 

178. Gesch. Philo., I, pp. 406-407; trad., II, p. 241. 

179. Recorramos outra vez às observações de Aubenque, que sublinham na concepção aristotélica da 
cultura a reabilitação anti-platônica da sofistica e da retórica: "o retor não pode ser um homem de ciência, 
pela dupla razão de que a ciência especializa e isola: ela separa o homem de si mesmo, ela o confina, fá-lo 
em pedaços [...]. Separando o homem de si mesmo, a ciência separa também o homem do outro homem: 
ela substitui a transcendência `daqueles que sabem' à fraternidade tateante dos que vivem na `opinião—  
(op. cit., p. 263). 

180. Adorno, Tre Studi su Hegel, ed. cit., pp. 81-2. 

181. "A pior forma de desprezo [de que a filosofia pode ser vítima] consiste, como se disse, em cada um 
estar convencido de saber, de uma vez por todas, algo sobre a filosofia em geral e estar em condições de a 
discutir. Nenhuma arte, nenhuma ciência foram a tal ponto desprezadas como quando qualquer um pode 
julgar dominá-las sem o menor estudo" (Philosophie des Rechts, ed. cit., p. 34; tiad., p. 49). 

182. Enry., I, § 80, Zus., p. 170; trad., p. 511. 

183. Cf. ibid., I, p. ex. "Rechts", §§ 197-8. 

184. Cf. Gesch Philo., 1, p. 425; trad., II, p. 258. 
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Quem Pensa Abstratamente? 

A "verdade da Ilustração" (título de um subcapítulo da Fenomenologia do Espíri-
to), por sobre ser a sociedade capitalista afinal desencadeada, como sugeriu Lukács, 
também é a do intelectual moderno. De algum modo a dialética própria dos intelectuais 
dá notícia da dialética do Iluminismo, além de concorrerem ambas, amalgamadas aos 
olhos desconfiados do "atraso" alemão, para a suprema ambivalência da Revolução. A 
rigor, no sentimento dividido que rege em larga medida a dúbia e notória consagração 
especulativa da Revolução Francesa, entre outras coisas como fato filosófico capital, 
reponta, pelas mesmas razões de estrutura, a acolhida reticente que Hegel reservou ao 
ciclo francês da inteligência européia. 

Uma citação, colhida entre várias passagens igualmente significativas e conheci-
das, é o quanto basta para nos devolver ao terreno fértil em que deitava raízes a fantasia 
alemã, por vezes exata, acerca da gênese filosófica da Revolução: 

A consciência do espiritual é agora essencialmente o fundamento, de sorte que o domínio 
passou à filosofia. Já se disse que a Revolução Francesa saiu da filosofia e não sem razão 
chamou-se a filosofia de sabedoria mundial, pois ela é apenas a verdade em-si e para-si, 
enquanto pura essencialidade, mas também a verdade na medida em que se torna algo 
vivo no mundo real. Não cabe portanto contradizer a afirmação segundo a qual a Revolu-
ção teria recebido da filosofia o seu primeiro impulso. Mas esta filosofia não é de início 
senão pensamento abstrato, ao invés de ser concepção concreta da verdade absoluta, o que 
importa numa diferença incomensurável. Esse pensar tem a ver com a realidade, tornando-
se unia potência contra o existente, além do que esse poder é a Revolução em geral.' 

Potência abstrata, vê-se logo, apanágio da "consciência abstratamente cultivada",Z  que 
irá desaguar na "operação negativa"3  característica da ditadura jacobina, conforme dá a 
entender por exemplo a amálgama de rousseauísmo e Terror no capítulo famoso da Feno-
menologia e proclamado com todas as letras na Filosofia do Direito: "esse ponto de vista 
[acerca da natureza do Direito] largamente difundido a partir de Rousseau [...] carece de 
qualquer pensamento especulativo e foi rejeitado pelo conceito filosófico quando engen-
drou nos espíritos e na realidade efetiva fenômenos cujo horror só tem paralelo na superfi-
cialidade dos pensamentos que os suscitaram" .4  E mais adiante, depois de atribuir a Rous- 
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pr. seau o mérito perene de ter assentado sobre a vontade o princípio do Estado, He`: 

da' 
contesta-lhe a fecundidade realçando o formalismo funesto que impregna as noções cor,: 
latas de contrato social e vontade geral mais o cortejo de abstrações que as acompanha: 

ap. 

lnt Uma vez chegadas ao poder essas abstrações nos oferecem o mais prodigioso espetác0 
que jamais nos foi dado contemplar desde que a humanidade existe: a tentativa de recoo_ 
çar inteiramente a constituição de um Estado destruindo tudo o que existia e apoiando-:. 

est no pensamento a fim de dar por fundamento a esse Estado o que se supunha ser racio?` 
1 a Mas ao mesmo tempo, visto que se tratava apenas de abstrações sem Idéia, essa tenta,: 

acarretou a mais espantosa e cruel das situações. 
prc 
de Nisso evidentemente o hegelianismo não está inovando. Como se sabe, a filiaç. 

comprometedora entre o autor do Contrato Social e o jacobinismo data dos primeiro: 
Sis 

tempos da Revolução, congregando defensores e adversários do "partido" de Rob. _ - 
de; pierre, sobretudo estes últimos, de Benjamin Constant a Taine, incluindo, entre outro 
am Lamartine e Proudhon. Como também, visivelmente, está passando a limpo a tese co:- 

ca - servadora acerca das origens intelectuais da Revolução Francesa: os intelectuais teria- 

lar', 
preparado e provocado a Revolução, definindo-lhe de certo modo o caráter, quando r.:_ 
infletindo-lhe o curso real. Conservadorismo mitigado da parte de Hegel, está claro 
cujas razões fica-se por enquanto sem pesquisar), temperado pelo imperativo de leg:-- 
mar a Revolução nos seus efeitos históricos e sociais a longo prazo. Nuances à par__ 
que no caso são de monta, salta aos olhos o parentesco com os argumentos de Burt::_ 
para quem a "Revolução Francesa é a primeira `revolução filosófica'; é a prime: 
revolução que tenha sido feita por homens de letras, por filósofos, por 'metafisicos e- 
estado puro', `não enquanto instrumentos secundários e arautos da sedição, mas cor. 
os principais inventores e organizadores', é a primeira revolução na qual o 'espírito:: 
ambição está ligado ao espírito de especulação".6 Enfim, ainda segundo o mesmo Ba-- 
ke, cuja temática antijacobina fora amplamente divulgada na Alemanha por Gentz 
Rehberg, alimentando assim o caudal da reação tradicionalista local, a Revolução 
obra "desses audaciosos experimentadores de uma nova moral",' e nisto é "filosófica 
e "especulativa". Por seu turno, Hegel considerará com igual desdém os "preten__. 
filósofos e professores de direito da humanidade", gens à doctrine — os "pedante_ 
referidos anteriormente — cujas "teorias" seriam responsáveis por uma legião - 
"monstruosos experimentos políticos",8 sendo o principal deles, por certo, a próprj 
Revolução, reversão doutrinária do curso do mundo que o hegelianismo não obstarw 
saúda e trata de ajustar como pode à sua aversão de princípio pelo jacobinismo: "Des.~ 
que o Sol se encontra no firmamento e os planetas giram ao seu redor, jamais se viu 
homem colocar-se de cabeça para baixo, isto é, apoiar-se no pensamento e segundo es - 
construir a realidade".9 Essa proeza levemente diletante de ver o mundo de ponta-cate 
ça, revirá-lo pelo avesso e entregar-se à tentativa (Versuch é o termo utilizado p 
Hegel) cerebral de refazê-lo do marco zero, são outros tantos sinais, registrados pe-a 
sensibilidade conservadora e reordenados pelo hegelianismo, do ensaísmo (na sua ex 
acepção experimental — "especulatismo", diria Burke), em cuja trama vem cifrada 
iniciativa política do letrado, mais precisamente da "consciência abstratamente culti - 
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da". Se assim é, presume-se, caberia passar em revista uma porção razoável da matéria 
ideológica que dá consistência à opinião conservadora acerca da metamorfose do bur-
guês intelectualizado em cidadão revolucionário, e que, em perspectiva histórica, asse-
gura verossimilhança e densidade à representação hegeliana do jacobinismo, a um tem-
po constelação ideológica e realidade política escandida pela pulsação funesta do 
"universal abstrato". Por ora, o intelectualo-centrismo, se for permitida a expressão, 
está do lado do conservador, e com ele a tarefa temerária de desentranhar do intelectual 
moderno a figura mais esbatida e monocórdia do homo ideologicus.'°  

U 

Nada mais distante do empenho político do homem de convicções do que a "vi-
brátil estrutura intelectual" de Montaigne, cujo "homme suffisant, même à ignorer" é 
sem dúvida a primeira e talvez a mais feliz e bem-sucedida realização moderna do ideal 
antigo da cultura geral. Pelo menos é o que se depreende da lição de Auerbach, que, 
bem entendida, também nos convida a reconhecer no autor dos Essais o arquétipo do 
intelectual dos tempos modernos, de certo modo o criador de uma nova categoria so-
cial: o homme de lettres, o écrivain." Se há algo visceralmente avesso à utopia e ao 
revolucionarismo é o ceticismo confortável e satisfeito de Montaigne, em paz com a 
tradição bem compreendida na sua vacuidade, e que por isso mesmo pede uma clarivi-
dente indulgência, hostil ao dogmatismo e à especulação inerentes à inevitável intole-
rância de todo gesto inconformista, no fundo apanágio da consciência amorfa do homem 
inculto — em suma, a orientação cética do espírito cultivado nesse período conturbado de 
transição ao capitalismo atalha o acesso à prática, por sobre ser conservadora, o que aliás 
não a impede de ser avançada.'2  Não será esta a única vez em que vanguarda e confomlis-
mo andarão juntos. A rigor, é no âmbito mais exigente da Forma que germina um inegável 
grão de radicalismo, é nela que toma corpo uma certa reflexão desabusada e sem concessõ-
es, até então inédita: é o ensaísmo enfim, "sempre livre, antidogmático, experimental", que 
abriga, segundo Hauser, a ponta vanguardista do pensamento "maneirista" de Montaig-
ne.13  Noutras palavras, o Ensaio como Forma e o intelectual moderno têm a mesma idade, 
de tal sorte que as características estruturais de um espelham-se na índole e nos humores de 
outro, cuja trajetória social acidentada reflete-se por sua vez no destino ideológico de um 
gênero de fortuna critica instável. Através dos escritos de Montaigne, diz Auerbach, 

fala uma concepção do homem de caráter realista, originada na experiência e, sobretudo, 
na experiência de si próprio: precisamente a que diz que o homem é um ente vacilante, 
sujeito às mudanças do mundo, do destino e dos seus próprios movimentos interiores; de 
tal forma, o modo de trabalhar de Montaigne, aparentemente tão volúvel, não dirigido por 
plano nenhum, que segue elasticamente as mudanças do seu ser, é, no fundo, um método 
rigorosamente experimental. 14  

Mas nisso também vai muito da hardiesse do experimento ensaístico: o próprio Auer-
bach sugere que Montaigne "provavelmente teria resistido ao termo `método', dema- 
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~Te siado pretensioso e científico". Seja como for, o Ensaio, no seu renascimento moderr. 
pri pressupõe experiência, realismo e ironia. 
da' Esta última — caso continuemos a contemplar o retrato do Montaigne escri- 

api pintado por Auerbach — transparece por exemplo na "aversão extremamente sinc: 
", 	"tendência de considerar o homem com tragicidadeou na 	a menoscabar a sua próp-: 

illt espécie de observação": Montaigne "não se cansa de salientar o caráter simples, pri~ 
A do, natural e imediato da sua maneira de escrever e o faz de tal forma que pareceria c 

est devesse se desculpar por sua causa".'S Recorde-se que o primeiro Lukács, ensai= 
a justamente, acentuava o vínculo que enlaça ensaio e ironia, sem a qual o primeiro r._ 

sobrevive enquanto gênero autônomo: 
pre 
de Entendo aqui por ironia o fato de que o crítico fala sempre das questões últimas da vi 

mas sempre também num tom que dá a entender que se trata apenas de quadros e liv r: 
S1S de bonitos ornamentos inessenciais na grande vida [...]. O grande Monsieur de Montai_ 
dei talvez tenha sentido algo semelhante quando deu aos seus escritos a denominação esr_ 

am tosamente bela e adequada de Essais. Pois a modéstia simples dessa palavra é de i:: 
altiva cortesia. O ensaísta rejeita suas próprias esperanças orgulhosas que tantas ve=. 

ça- acreditam ter abordado o mais elevado: ele só pode oferecer comentários de poer.._ 

lar alheios e, no melhor dos casos, de suas próprias idéias. Mas ele se conforma ironicam.: 
com essa pequeneza [...] e a sublinha ainda com irônica modéstia. 16 

Mas deixemos de lado por enquanto essa ironia constitutiva do ensaísmo e consid- 
mos um pouco a figura do seu protagonista: quase sempre um homem lido e vivido. 

"Montaigne é algo novo; o tempero do elemento pessoal e, precisamente, de u:- - 
única pessoa, apresenta-se mais penetrantemente e a forma de expressão é ainda n::_ 
espontânea e próxima da linguagem de todos os dias"" — e o termo de compara- 
de que se serve Auerbach é o diálogo platônico, cotejo de que trataremos logo m: 
Essa novidade é a do ensaio, que exige a referência quase coloquial à experiênci 
"pequeneza" trivial do vivido.18 Daí o "afã de Montaigne pela experiência alheia 
sempre filtrada pela própria experiência; daí também a paixão pela viagem, gesto = . 
letrado em férias, a perícia (diplomática) demonstrada no uso das coisas do mundo — 
enfim, o ensaísmo cético e irônico de Montaigne pressupõe o amplo e arejado horizc_ 
do homem viajado, cultivado e emancipado. Nos Essais não há vontade de arte, j 
menos enquanto estilo elevado, nem intenção de ciência organizada, mas conhecim :. 
de um homem experimentado e letrado,19 em que as idéias são ironicamente refrat---- 
pelo prisma da opinião pessoal. z° Vem daí o tom de relato que as anima, imprimir.;: 
lhes nova vida, menos peremptórias, mais afinadas; em suma, a experiência de qu 
alimenta o ensaio é a do narrador intelectualizado: "eu não ensino, narro", diz M 
taigne, cujo "estilo é a descrição, não a teoria"; afinal, comprometer-se com uma te,- -. 
é limitar-se bisonhamente, como o fazem de resto os homens incultos, eruditos, es_ . 
cialistas ou simplesmente pedantes.2' O núcleo dessa experiência, seu primeiro im;: 
so, permanece todavia intelectual. Lukács situa-o na origem do ensaio, denominand` - 
descontada a ênfase "existencial" da época, "intelectualidade, conceptualidade enquc_-
experiência vivida sentimental, enquanto realidade imediata, princípio espontâneo de e _ 
tência": o gênero ensaístico é precisamente essa conceptualidade emoldurada pela "ir:: _ 



das pequenas realidades da vida" 22  No caso de Montaigne, trata-se da experiência primi-
tiva do "escritor" moderno, do primeiro "faiseur de livres", embora diletante. 

Continuemos, sempre à sombra de Auerbach. De começo os Essais eram "uma 
espécie de comentário de suas leituras. Lia muitíssimo [...], era `culto', possuía a técni-
ca da leitura, lia com critério e sentimento. Ocorre-lhe a cada leitura anotar as experiên-
cias que ele próprio fizera com o tema em questão, confrontá-lo com o que havia lido, 
referir-se a outras passagens de leituras precedentes. Nasce assim uma espécie viva de 
raisonnement [...]", 23  de raciocinação, diria Hegel. Experiência livresca, portanto, mas 
aos poucos essa coleção raciocinante de citações e comentários toma novo alento, ultra-
passa os limites acanhados da biblioteca, põe-se ao largo e ganha o grande mundo 
juntando o lido ao vivido, "quer o que ele próprio tenha vivido, quer o que tenha 
ouvido de outros".24  Tal é por assim dizer a jornada sentimental cumprida pela "con-
ceptualidade" ensaística, percurso cujo sentido Descartes logo mais inverterá. Que se 
pense por exemplo num dos parágrafos de abertura do Discours de la Méthode, de 
inegável cunho ensaístico-montaigneano: "ainsi mon dessem n'est pas d'enseigner ici 
Ia méthode [...]. Ceux qui se mêlent de donner des preceptes se doivent estimer plus 
habiles que ceux auxquels ils les donnent [...]. Mais ne proposant cet écrit que comme 
une histoire [...1.i2' Tal propósito no entanto sofreu a inflexão que se conhece e logo o 
ensaio pessoal cedeu o passo ao discurso anônimo da Teoria, antípoda exato do discur-
so sem método dos Essais. Passemos a palavra mais uma vez a Auerbach. As idéias 
alinhavadas por Montaigne 

não são de tipo jurídico, nem militar, nem diplomático, nem filosófico, ainda que retirem 
de todos esses domínios, e de outros, a sua maravilhosa concretude. E nem mesmo são 
propriamente filosóficas: encontram-se inteiramente privadas de sistema e método [...]. 
Não são de gênero especificamente artístico, visto que não se trata de poesia, e o assunto é 
muito próximo e concreto para que sua eficácia possa permanecer puramente estética. 
Tampouco são de caráter exclusivamente didático, pois conservam a sua validez mesmo 
quando se professa uma opinião diversa: ou melhor, não encontramos ali uma doutrina da 
qual seja possível dissentir. 26 

Pois essa indeterminação, estamos vendo, é a do ensaio, gênero "misto" por excelên-
cia, sendo de tal monta, já na sua primeira manifestação moderna, o desencontro entre 
ensaísmo e ideal do método — no sentido enfático da Teoria — que o arremate vee-
mente de Adorno parece impor-se com naturalidade: 

A dúvida acerca do direito incondicional do Método no modo de proceder do pensamento 
quase não se realizou, a não ser no ensaio. O ensaio leva em conta a consciência da 
não-identidade, ainda que não expressa; é radical no não radicalismo, na abstenção de reduzir 
tudo a um princípio, na acentuação do parcial frente ao total, no seu caráter fragmentário. 27  

Mas o que vem a ser essa consciência rigorosa da não-identidade senão a dialética, 
negativa por certo, pelo menos nos termos em que a concebeu Adorno?Z$  

Tratemos de abrandar a impressão de artificio provocada pelo súbito reencontro 
com o nosso assunto oficial — onde convergem a classe dei colti, dialética negativa e 
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Nt 
ensaísmo —, tomando ao pé da letra a alusão de há pouco ao diálogo platônico. 

Pr' referência a alguns diálogos de Platão" — feita aliás pelo próprio Montaigne —, ": - - 
da: construção é aparentemente frouxa, e cujo tema não é abstratamente desprendido:  
aP, parece estar acomodado na espécie e na situação humanas dos interlocutores, não p- . 

~nt 
ce inteiramente injustificada".29 Convenhamos, aos olhos de Hegel essa conste.:_- 
frouxa aliada ao realismo da cor local dos temas só pode derivar da estrutura Taci:. 

A nante de certos diálogos platônicos, justamente os socráticos, cuja dialética negativa: - 
es t não nos esqueçamos: Sócrates, como os sofistas, também não tem doutrina e sua d_ __ . - 
a 1 tica é tão ambígua quanto a deles — "é com freqüência apenas raciocinante, procec - - 

do a partir de pontos de vista singulares e no mais das vezes apresenta um resul : 
p c negativo ou simplesmente nenhum resultado" 30 De sorte que, nesse passo, a pai: 
de final, sempre insatisfatória, está claro, caberá à "confusão".3' Esta última já nos é fe- - 

Sis liar e exprime o desconcerto que toma conta do espírito inculto — alvo predileta 

dei 
dialética socrática32 — diante da multiplicação de pontos de vista antitéticos, c- - 
também não nos é mais estranho o palco em que se dá essa metamorfose, o da "cor.- - 

am sação brilhante", onde aflora (por que não?) aquela rigorosa consciência da não-id 
ça- dade mencionada acima. Pois essa dialética negativa que irrompe e impera em ai_ 

lar Diálogos, emperrando-lhes a marcha ascendente e afirmativa, só poderia floresce- 
solo apurado de uma "cultura sociável e refinada".33 Dessa vez é Hegel quem d:= 
dialética socrática reflete a fluência volúvel do "homem altamente cultivado". 	_ 3 
loquacidade (Redseligkeit) plena de discernimento seria inviável à margem do idem 
suprema elegância e cultura característico da urbanidade ática. 0 que exclui a Te: - _ 
ou pelo menos a vontade de doutrina, pois nada mais estranho a um espírito cult -. _ _. 
do que a impostação elevada de um ponto de vista qualquer, que assim deixa de s- 
Sócrates moralizava, sem dúvida, mas o inegável didatismo de suas práticas não tir-- 
estilo da "pregação, da exortação, do ensinamento douto, da moralização triste etc. 
tudo isto não cabia entre os atenienses e na urbanidade ática, visto que não se tra_-- 
caso de uma relação racional, recíproca e livre".34 Mas não exclui a vida teórica; _ 
contrário, o seu pressuposto está presente e como que a suscita sem descontinuam 
deambulação ociosa dos homens livres na ordem escravocrata. Daí a fusão entre!:;  
rie e vida intelectual, dialética e esprit de conversation 35 Por outro lado, o que 	; 
ironia socrática, reconhece Hegel, senão uma "maneira de conversar"? : "nele ela r = 
senta a forma subjetiva da dialética, uma maneira de se conduzir em relação a oL _ . -1 
[...], uma maneira peculiar de se comportar de pessoa a pessoa".36 E não obstante -- - a 
prenda afável da civilidade antiga, esse vezo sedutor com que se acolhe o imediata 
réplicas de uma conversa animada, essa astúcia espontânea de salão (ático) espe::: 1 
"universal ironia do mundo": "Toda dialética admite como válido o que pretende _ _ - 
como se de fato o fosse, e deixa a destruição interna desenvolver-se por si mesm 
Tal é a cena primitiva que define em larga medida o destino e a índole fragmentár.= 
ensaio de que fala Adorno, bem entendido, desde que nos seja permitido assoe:- 
discurso interrompido, o estilo errático do ensaio à lábil estrutura digressiva de :- 
conversação, onde o espírito flana daqui e dali, como a dialética negativa oscilan:- 
um pólo a outro.38 Como o ensaio, a "conversação brilhante" também é uma f_ — i 
intennediária,39 cujo curso aventuroso anuncia, por exemplo, a "construção frc_ _.' 



dos Essais, que "seguem o acaso", as idas e vindas de sua matéria mutável e fluida.40  
"L'art de causer", dizia Madame de Staël, é uma arte liberal cujo resultado nem sempre 
é "sério" (nele reina a "confusão", diria Hegel, mais uma vez porta-voz da "profundi-
dade" alemã, no caso, anti-ensaística): "Bacon a dit que la conversation n'était pas un 
chemin qui conduisait à Ia maison, mais um sentier on 1'on se promenait au hasard avec 
plaisir".41  Assim o ensaio, tão improdutivo quanto uma boa conversa: "Em vez de 
produzir cientificamente algo, ou de criar algo artisticamente, o esforço do ensaio ainda 
reflete o ócio do mundo infantil [...]. Não começa por Adão e Eva, mas por aquilo de 
que quer falar; diz o que lhe ocorre a seu propósito, termina quando sente ter chegado 
ao final e não onde já não há mais resto algum: situa-se assim entre as diversões".42  

Dentre as quais a flânerie intelectual da "conversação brilhante" é uma das peças ca-
racterísticas, cuja alma digressiva, insistamos, reponta na arquitetura interior do ensaio: 
"Na densidade ornamental desse modo de exposição anula-se a diferença entre os de-
senvolvimentos temáticos e as digressões" 43  Em poucas palavras, e parafraseando 
Sterne, que não suspeitava que pudesse estar precocemente parodiando Sartre, seu mé-
todo é progressivo-digressivo. 4̀  

Voltemos então ao diálogo socrático e ao seu método "experimental", que, já 
vimos, pouco tem a ver com ciência e empirismo. Segundo Hegel, a sua natural aversão 
à estruturação sistemática é manifestação espontânea da união realizada por Sócrates 
entre livre ideação e estilo de vida. "Essa conexão com a vida exterior encontra seu 
fundamento no fato de que sua filosofia não se desenvolve como sistema; ou melhor, é 
a sua própria maneira de filosofar [...] que contém em si essa conexão com a vida 
corrente."45  Pois é desta fusão com a pequena prosa do mundo que brota a ironia 
ensaística, a ironia das pequenas realidades da vida emoldurando a conceptualidade do 
ensaio, de que falava Lukács, justamente a propósito das pausas aporéticas e socráticas 
do diálogo platônico: "A vida de Sócrates é a vida típica para a forma do ensaio",46  

vida de intelectual, vê-se logo. Recua-se assim até os tempos da intelligentsia sofistica 
e da "dialética vazia" e geral do homem simplesmente culto, o nascimento concomi-
tante do ensaio e do intelectual livre, se nos for relevado uma vez mais o anacronismo 
dessas expressões. Bem avisada andará então, na Alemanha, a reação conservadora da 
segunda metade do século XIX ao divisar no plebeu Sócrates o paradigma do intelec-
tual, raisonneur obstinado e consumado. 

Isso não é tudo, como se sabe. Contrapartida do declínio da Teoria, próprio da 
cultura ensaística, há uma ponta de abstração na volubilidade intelectual que caracteriza 
a existência por assim dizer irônica do homme de lettres. Expliquemo-nos, recorrendo 
novamente à figura de Montaigne esboçada por Auerbach. De certa forma a escrita 
inédita e independente dos Fssais não seria possível sem o que Auerbach chamou de 
desespecialização dos principais campos do saber contemporâneo, da formação de um 
público "culto" e do descrédito do vezo profissionalizante do humanismo enquanto 
erudição. Voltando-se com freqüência contra o "faiseur de livres", contra o especialis- 
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pri 	 ta, o sentimento de distância que a ironia congênita do ensaio pessoal inspirava 
d ~ 	 sobretudo um preconceito de classe: "0 sábio fixado numa determinada especiali_: 

e, em geral, o homem fixado profissionalmente, que ficava absorvido pelo seu coral;: 
api 	 mento e deixava que isso transparecesse na sua atitude e na sua conversa, era cons 

int 	 rado cômico, inferior a plebeu' 47 De sorte que o antigo ideal de "cultura geral" - 
A 	 cujo flanco esgalhou-se, como se viu, uma tradição ponderável do pensamento dial: 

— veio encarnar-se na "classe" dos cultos, recrutada em parte na aristocracia e 
est 	 burguesia urbana, para os quais, continua Auerbach, 
ai 

a boa educação e as atitudes corretas, a amabilidade no trato e o desembaraço na relação; pre 	 as pessoas, a presença de espírito, tudo isso era mais importante do que qualquer competã 
de 	 especial [...J assim surgiu uma forma de conhecimento geral, não dirigida para fins prol; 
Siyl 	 nais, muito social e até com características de moda; pelo seu alcance não era evidente. 

enciclopédica, por mais que representasse como que um extrato de todo conhecimento. 
dei 	 preferência pelos elementos literários e, em geral, por aqueles relacionados com o gosto. 

am 
_ 	 Noutras palavras, a antiga "cultura geral" renovada encontrou seu primeiro protagc' 

ça 	 ta moderno naquele honnête homme que a idade clássica conheceu e que não precisava 
lari 

ter aprendido nada especial para poder emitir sobre todas as coisas um juízo seguro se 
do a moda; pois Montaigne é o primeiro escritor que escrevia para essa camada de s: 
culta [...J. Assim, é perfeitamente natural que tenha aqueles conceitos do que seja fc- 
ção cultural que corresponderiam àquela primeira camada de pessoas cultas, ainda p:: 
minantemente aristocráticas e não premidas para a realização de um trabalho especializada 

Ora, ainda nas palavras de Auerbach, "quanto mais geral é a formação, qua 
menos ela reconhece um conhecimento e um trabalho especializados, ao menos co 
ponto de partida de uma visão mais geral, tanto mais se afasta a procurada perf :. 
universal do concreto, do vivo e do prático". Não obstante, duas circunstâncias t`n 
preservado a cultura e o modo de viver de Montaigne de se tomarem em conseqüe= 
"abstratos, vazios de realidade, alienados do cotidiano": de um lado, sua "natureza: 
e feliz", que "não precisava de qualquer trabalho prático ou de qualquer ativi:. 
espiritual especializada num determinado objeto para ficar próxima da realidade . 
outro, o fato de ter vivido "num tempo durante o qual o absolutismo, que estanda.-- 
com o seu efeito igualador a forma de vida do honnête homme, ainda não estava t:i 
mente desenvolvido" 9 — e neste último caso, acrescentemos desde já, vida intelez: 
abstrata e despolitização correm juntas à sombra do Estado absolutista. 

Dito isso, não se pode deixar de associar a cultura ensaística — geral, desinter 
sada, disdnguée — a uma especialização inédita, por onde volta a se impor a "abstra. 
na  sua feição social mais imediata: Montaigne, com efeito, "como que se especializ~• 
cada instante em outra coisa, penetrava a cada instante numa nova impressão e a aprcf 
dava de forma tão concreta que certamente teria sido considerada imprópria no sécu 
honnête homme; ou também poder-se-ia dizer: especializou-se em si mesmo".50 Proj 
certo inviável caso não fosse o de um homem independente — da sociedade e do Es*. 
— e sem profissão definida, disponível e inconstante como o objeto da sua "especa 
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ção". Noutras palavras, não há, pelo menos nos seus primórdios, ensaio pessoal sem a 
autonomia que só a renda confere, como não há intimismo sem privilégio de classe. 

A ataraxia de Montaigne consiste na disposição prazerosa do ser íntimo, na qual o indiví-
duo se afasta de toda iniqüidade. A suspensão do juízo, a epokhé, converte-se assim no 
retiro junto à intimidade privada, na qual, livre enfim da pressão das cargas profissionais, 
pode alguém recuperar-se devidamente [...]. Da ataraxia surgem ao mesmo tempo, no 
ceticismo moderno, a dispersão e a intimidade isolada e confortavelmente equipada. A 
distração no mundo e o retiro junto à própria intimidade são conceitos idênticos para 
Montaigne. Quem está sentado em sua biblioteca ou está realizando uma bonita viagem, 
repousa agradavelmente em si mesmo.51  

O ensaísmo, tal como o encontramos no limiar dos tempos modernos, não saberia 
sobreviver sem esse corte,52  sem essa ruptura insanável entre a esfera íntima da cultura e a 
vida prática do cidadão, abandonada assim à rotina do conformismo. Por essa brecha — 
inevitável numa sociedade compartimentada — insinua-se a abstração real que estamos ten-
tando qualificar e aos poucos (da ótica conservadora) irá tingindo com a grisalha da raciocina-
ção irrefreada os escritos dos letrados. Por aí também principia a minguar, tomando novo 
rumo, a larga experiência do mundo que alimentava o espírito do homme de lettres. Esse 
ponto de vista pessoal, que é o do ensaio, e que ilumina as idéias envolvendo-as num halo de 
ironia, pressupõe o désoeuvrement, a um tempo atividade prática ociosa (de quem não precisa 
dela) e ócio laborioso exigido por uma obra que nada tem a ver com a Teoria — sem o qual 
aliás não há intimismo desobrigado e digressivo. Daí o alheamento (tramado por essa mano-
bra "diversionista" que é o ensaio) que aos poucos vai compondo, e impondo, a figura do 
intelectual refratário. Já o ensaio de Montaigne parece exigir esse insulamento, a desatenção 
calculada com que observa a sociabilidade rotineira, a ironia com que faz praça do seu 

desconhecimento e da sua falta de responsabilidade com respeito a tudo o que toca ao 
mundo exterior, o qual designa, de preferência, com a palavra "les choses" [...1. As "coi-
sas" são para ele somente meios para autoprovação; só servem a essayer suas faculdades 
naturais [...]. A ignorância e a indiferença premeditadas perante as "coisas" pertencem ao 
seu método; nelas ele só procura a si próprio.53  

Mesmo sua ocupação literária "especializada" não escapa ao crivo da ironia de 
classe, esse "leve tom de orgulhoso desdém de um grande senhor perante as atividades 
de escritor",54  apenas um pretexto para se pôr à prova. É inegável que esse "tom de 
orgulhoso desdém" colore e azeda a sabedoria mundana de Montaigne, de sorte que 
uma espécie de pathos altivo da distância, de nítida inspiração aristocrática, vem dupli-
car a "abstração" do experimento intelectual (no mais das vezes consigo mesmo) do 
homme de lettres alheado do mundo. Um certo declínio da experiência, à primeira vista 
tão rica de substância social e ideológica, parece palpável: a que Tocqueville atribuirá 
mais tarde aos percalços da consolidação do Estado durante o Antigo Regime. Até lá 
observemos de passagem (com Hannah Arendt)S5  que o tom ligeiramente depreciativo 
do estilo grand seigneur de Montaigne sustentará, transfigurado, a verve corrosiva das 
gens de lettres que dele descendem na condição de escritores independentes. 
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Reconsidere-se então desse prisma o materialismo polêmico das máximas disse ri 
ventes, conquanto de origem mundana (ou por isso mesmo), desse outro grande senhor 

dai retor intelectual da boa sociedade, o seu tanto apartado do "concreto, do vivido e de 
ap prático", que foi La Rochefoucauld. Que se pense ainda no "niilismo jansenista 

 como diz Bénichou, na dissidência do "desprezo apaixonado", "mistura de conform. 
mo e negação que recobre um amargor facilmente agressivo", fonte de tensão q:g 
percorre o estilo fragmentário e antitético de Pascal.56 A partir de Montesquieu, pa 

est completar o rol dessas alusões mais do que sumárias, a cena já se toma mais famil 
a 1 — se nos for permitido descrevê-la brevemente com alguns elementos tomados de za 

estudo de Jean Starobinski.s' O processo combinado de abstração, virulência e retr. 
prf mento que estamos procurando delinear encontrará em Montesquieu o seu primei 
de ponto de equilíbrio, tanto mais eloqüente quanto mais distantes permanecemos ainda à 
sis aparição à luz do dia do homo ideologicus perseguido pela conceituação conservados 
dei Ninguém mais próximo do ideal ensaístico de Montaigne, o "vivre à propos", do qu: 4 

autor das Lettres Persanes (onde a ficção também ajusta um ao outro ensaio e ironia i 
am tal ponto que o dualismo do escritor independente reaparece fielmente reproduzido: i 
ça- um lado o fidalgo da província, cioso de suas terras, vinhas e rendas, defensor 	a 

lati privilégios políticos de sua casta, comprometidos pela monarquia absoluta; de outra 
mal contrabalançado pela inércia desses vínculos reais, a desenvoltura do letrado 
sencantado, o "livre movimento da inteligência emancipada [...1, o espírito livre, :i 
não se amarra a nada, a não ser à consciência clara do espetáculo que o mundo _2 
oferece".58 E de fato, completemos, malgrado a solidez da sua servidão social e ide: 
gica, a "mobilidade, a curiosidade, o gosto da novidade, o prazer de romper e reco-a 
çar", denunciam em Montesquieu a presença característica e atuante da relativ ;r'-~ 
chwebende Intelligenz, à qual podemos agregar agora — interpretando livremente 
observação de Starobinski59 — o tipo do libertino tal como o conheceu, enredado 
perpetuam mobile do desejo, o século XVIII. Aliás já o havíamos encontrado, rI 
menos na filigrana do discurso intelectualizado, na figura plebéia do Sobrinho de :..i 
meau. O pers fage generalizado a que se entregam "os jogos da inteligência desad _ 
da" em Montesquieu dá bem a medida da sua ironia, que abrange a sociedade da 
gência no seu conjunto e qualifica a amplitude da secessão que se consuma ente._ 
seio da intelligentsia. Reconheçamos mais uma vez que reflexão e conformismo -$ 
sempre são incompatíveis e podem muito bem alimentar uma bizarra solidaria 
entre os letrados: como observa Starobinski (e a inspiração sartreana do reparo é p_ 
te), "dá-se assim satisfação à inteligência: ela plana na sua espontaneidade nega...- _ 
ela se compraz na sua mobilidade e na sua vigilância. Sua crítica não respeita _- 
mas ela tem as mãos puras. Ela nada mais faz do que estabelecer entre os es,- 
inteligentes uma cumplicidade no desrespeito".60 Note-se que essa constelação ic_ _ 
gica admite ainda que se considerem dois sósias significativos do homem de :__ 
além do libertino mencionado há pouco, o estrangeiro mais ou menos excêntrico _ 
gundo o mesmo Starobinski, nas Lettres Persanes, o olhar livre que esquadrz 
civilização francesa é a contrapartida do olhar que repousa indiscretamente sob- -: 
mistérios do serralho sem comover-se (cumplicidade no devaneio erótico?) muita: -. 
do decoro requerido com a ordem despótica que impera nesse pequeno mundo ex:- 
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Pois não é assim que vagueia sem amarras, no entanto conformada, a inteligência 
emancipada? A associação entre o libertino e o livre-pensador, como é sabido, vem de 
longe e não seria o caso de referir essa tradição respeitável — e o seu tanto estereotipa-
da — se ela não nos restituísse o miolo daquele "tom de orgulhoso desdém" que vimos 
atuando com bonomia e moderação na auto-ironia ensaística de Montaigne. 

A libertinagem, que trata o outro como objeto, negando-lhe a liberdade, aparece como o 
reverso da liberdade da inteligência desvinculada O libertino, que se desfez de todo temor 
e não é mais a vítima iludida de qualquer preconceito, não vê mais nada que o impeça de 
submeter os outros aos seus prazeres. Ele se emancipou desenganando-se [...], fez-se 
olhar desabusado e não tem mais diante de si nada além de objetos. É o único homem 
livre e tem o direito de desprezar os outros e deles abusar por sua vez.61  

Tal é a dialética do Iluminismo em que se resolve a do intelectual. Adivinha-se logo 
que ao termo desse processo — na verdade não mais do que uma tentação momentânea 
em Montesquieu — será inevitável pressentir no homme souverain de Sade62  a feição 
francamente paroxística da raciocinação do homme de lettres independente, nem por 
isso menos atado às suas antigas veleidades de grande senhor — e nele o paradoxo da 
Revolução. 

Por outro lado, já se vê, esse mesmo desprezo de boa companhia está presente na 
ironia extrovertida com que Montesquieu fantasia o intelectual de príncipe persa. Mas, 
colocando-o assim, por capricho literário, "na situação de estrangeiro diante do seu 
próprio país",63  apenas o devolve à verdade da sua condição. A realidade polêmica 
desse travestimento corrente na literatura do século XVIII não passou desapercebida a 
ninguém, está claro. No entanto, apenas a preconceituosa sensibilidade conservadora 
soube apreender na "surpresa irônica", como diz Cochin, afetada por esse cortejo de 
persas, chineses, hurões, iroqueses e ingênuos de toda sorte, o tom e o espírito do 
intelectual exilado na própria terra — esse selvagem, continua o mesmo Cochin, não 
vem das florestas de Ohio, mas de muito mais longe, "la loge d'en face, le salon d'à 
côté", por isso "tudo choca, tudo lhe parece ilógico e ridículo".4̀  Tudo bem pesado, 
esse curioso fenômeno de desencontro coletivo com a civilização do tempo ilustra com 
rigor (a adotarmos provisoriamente os critérios do ideário conservador) a verdadeira 
Bildung às avessas do intelectual moderno que procuramos apenas evocar, através da 
qual o seu protagonista, na medida mesma do seu conformismo (ou reformismo mode-
rado, como se quiser), aprofundava cada vez mais a brecha que dava alento à sua 
dissidência. Mal se poderia falar de uma "intelligentsia relativamente descomprometi-
da" (e o paradoxo está justamente no uso desta expressão), não fosse essa ininterrupta e 
infinitesimal secessão do "espírito da cultura" (para empregarmos a fórmula corres-
pondente na língua hegeliana). Uma passagem de Hannah Arendt resume bem todo o 
argumento conservador em questão: os homens de letras haviam iniciado sua carreira 

afastando-se da sociedade, primeiro da sociedade da corte e dá vida de cortesão, e mais 
tarde da sociedade de salão. Eles educavam-se a si próprios e cultivavam o espírito num 
isolamento livremente escolhido, colocando-se desse modo a uma calculada distância do 
social, assim como do político, do qual excluíam-se de qualquer modo a fim de poderem 
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Nf 
apreciá-los em perspectiva. É apenas por volta de meados do século dezoito que os z .~ 

p ri em franca rebelião contra a sociedade e seus preconceitos, e este desafio pré-revolu.:: ; 
da' rio tinha sido precedido pelo mais tranqüilo mas não menos penetrante, pensado e d 
ap ~ rado desprezo pela sociedade.65 

1Ilt A principal inspiração do trecho citado é Tocqueville, como se verá, e o rr.c 
A acabado dessa carreira, Rousseau, sem dúvida. Antes porém de evocarmos as 

est famosas de L' Ancien Régime et la Révolution acerca da politização da função in:= 

1 
tual ao longo do século XVIII, conviria sublinhar de passagem o reverso surpreen--_: 

a "educação" e paradoxal dessa 	negativa do letrado moderno, fenômeno decisivo F_-. 
pre compreensão da trajetória intelectual da Dialética, notadamente na sua versão hei = y 
de na, e que Paul Bénichou denominou le sacre de 1'écrivain, na verdade o aspecto 

saliente do processo social e ideológico muito mais amplo e complexo de formaç 	. 
S1S1 intelligenisia iluminista. A linha ascendente dessa consagração é tanto mais c.. 
dei dei quanto o seu patrono nunca demonstrou maior apreço pelo manifesto profetisr.— 

am nova clericatura. Montaigne, como se viu através de Auerbach, 

a-  esse homem independente e sem uma profissão precisa, foi o criador de uma nova pi 
lari são e de uma nova categoria social: o homme de lettres [...]. Sabemos quanto taram 

percorreu essa nova profissão, primeiro na França e depois nas outras nações cultas: 
les leigos tornaram-se os verdadeiros sacerdotes, os representantes e os guias L. 
espiritual [...]. Isso equivale a reconhecer que os escritores herdarama hegemonia es 
tual da Europa moderna. De Montaigne a Voltaire a ascensão foi contínua 

Por razões várias e nem todas identificadas — Bénichou enumera algumas: progi 
na condição material e legal dos autores; crescimento numérico da corporação in: . 
tual leiga em virtude do desenvolvimento dos conhecimentos e da civilização tecu 
acesso à sociedade mundana em pé de igualdade etc. —, por volta de 1750 "a apc=,i 
do homem de letras torna-se uma verdadeira glorificação 	0 verbete Philosor =~ 
Enciclopédia ainda nos propõe a imagem de um sábio, modelo humano próxim-- 
honnête homme e do seu precursor Montaigne; aos poucos vai-se delineando no e 
a figura do apóstolo do bem público, do sacerdote iluminado, vai-se configurando 
"visão messiânica da humanidade regenerada pelos trabalhos dos pensadores". A_.s.. 
no artigo Gens de lettres da mesma Enciclopédia, Voltaire já pode avaliar a form:z--i 
carreira cumprida pelos letrados desde os tempos dos humanistas e de Montaigne. a 
da critica filológica foram guinados à condição invejável de "homens do mun. 
guias do espírito humano", nas palavras de Bénichou.ó8 Uma declaração, esc 
entre dezenas, é suficiente para exibir em toda sua eloqüência a magnitude das p: 
sões que alimentavam essa exaltação do homem de letras: "A influência dos escr.~ 
é tal, que hoje em dia eles podem anunciar o seu poder sem precisar disfarçar a 
dade legítima que exercem sobre os espíritos. Fortalecidos pelo interesse públic s 
conhecimento real do homem, dirigirão as idéias nacionais; as vontades particrüa 
encontram-se em suas mãos".fi9 O mesmo autor dessas linhas atribui tal influêna= 
uma circunstância que já nos é familiar: "A maioria dos homens pensa de acordo :: -
roupa que veste; sua profissão cria suas idéias; aquele que rompeu as amarras nc 
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ao progresso da razão é o único que parece possuir um juízo livre".70  Eis aí definido, 
comenta Bénichou, uma corporação intelectual estranha e superior a toda profissão. 
Vale dizer, a sagração iluminista do homem de letras está vinculada de algum modo 
àquele palhos negativo da distância e da "cultura geral" o qual deparamos várias vezes, 
aqui traduzido na mera ausência de profissão precisa e reconhecida, existência sofrida e 
irônica de um intelectual que nem sempre pode viver à propos. "Ce Voltaire n'a point 
d'état; soit, mais il a celui d'être un grand homme; il a celui d'être, pour le moins, 
l'égal des rois".7' Tirante as intenções, as observações que Bénichou consagra à gênese 
da função insigne dessa corporação pensante aproxima-se muito das idéias de Sartre 
acerca do déclassement inerente à condição intelectual durante o Antigo Regime: 

Em suma, unia categoria vaga, considerada até então com um certo desapreço e não de-
sempenhando nenhum dos papéis oficialmente distribuídos na antiga sociedade, impõe-se 
o bastante à atenção para reclamar um tal papel; e entretanto, sem poder recusar-lho posi-
tivamente não se vê como conceder-lho dentre os ofícios ativos, dos quais o diferencia sua 
natureza, nem acima delas numa região de onde a exclui a ordem tradicional. Ela perma-
nece portanto de fora, em suspenso na sua nova potência, afrontando as antigas [...]. De 
fato, essa posição fora dos negócios favorecia ao extremo os escritores; jamais seu prestí-
gio e a autoridade de seus juízos foram tão grandes quanto nessa idade de ouro.'Z  

Essa celebração prestigiosa veio assim surpreendê-los em pleno vôo, pairando 
acima das classes, confirmando-os na consciência de seres à parte, sem raízes, fron-
deurs porém consagrados. Resta, entre outros, o enigma da competência política que 
lhes foi outorgada, a par da autoridade ideológica de uma nova clericatura, conquanto 
integrada na sua origem por gens de lettres "mundanos" e refratários — enfim, o enigma 
da influência social da intelligentsia numa conjuntura precisa, aliás revolucionária. 

Tocqueville dá por assente que em meados do século XVIII os intelectuais toma- 
-se os principais homens políticos do país.73  Ou melhor, este é precisamente o seu 

problema maior: "Como os homens de letras, que não possuíam posições, honrarias, 
riquezas, responsabilidades ou poder, puderam tornar-se, na realidade, os principais 
homens políticos da época, e talvez mesmo os únicos, pois, se outros exerciam o gover-
no, só eles possuíam a autoridade?" A circunstância de fato é inaudita: toda a educação 
política de uma nação confiada "aux gens de lettres", a vida política inteiramente "re-
foulée dans Ia littérature", o que não deixará de exercer uma influência "extraordinária 
e terrível" sobre o curso ulterior da Revolução. Estudando-a, Tocqueville fará ver no 
espírito com que foi conduzida o mesmo espírito geométrico, como diria Burke, que 
presidiu à fabricação de tantos livros abstratos sobre a natureza do Estado e a arte de 
governar: a mesma confiança na teoria e o mesmo desprezo pelos fatos existentes, que, 
conjugados, definem uma "política abstrata e literária". Pois não é outra a política 
inspirada pelo conjunto da "filosofia política" clássica, toda ela concentrada, segundo 
Tocqueville, numa única noção abrangente: que se deve substituir os costumes compli- 
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cados e tradicionais que regem a sociedade por um conjunto de regras simples e el 
mentares colhidas na razão e na lei natural, enfim reconstruir a sociedade do tempo 
acordo com um plano inteiramente novo traçado à luz exclusiva da razão. Não é difi 
reconhecer os termos mesmos da formulação hegeliana. Prossigamos. Note-se que 
é justamente a definição do intelectual que Barrès dará mais tarde, assegurando a con ' 
nuidade dessa tradição conservadora na qual se entronca uma larga e substancial f 
do hegelianismo: "Um indivíduo que se persuade de que a sociedade deve se fun 
sobre a lógica e que desconhece que ela repousa de fato sobre necessidades anteriores 
talvez estranhas à razão individual".74  De sorte que — voltando à maneira pela qL__ 

Tocqueville deu forma a uma das primeiras tentativas de interpretação do fenôme_. 
histórico da intelligentsia — os écrivains, que já tinham em mãos a direção da opini 
configurando um bizarro "poder espiritual leigo", no dizer de Bénichou, viram-se -
contingência de ocupar o lugar comumente reservado aos homens políticos, aos "ch1 
fes de partido", sem que ninguém estivesse em condições de disputar-lhes a pretens= 
quase natural e involuntária. Decerto, não há como esperar de Tocqueville que recon; 
ça na "classe política", como se diz depois de Mosca, a categoria intelectual do gn.:: 
social dominante — no entanto, o problema não é diverso. Trata-se, aos seus olhos, de u: 
imprópria e desastrosa substituição de "elites". Mais de um século de absolutismo, deb. 
tando a aristocracia, teria desarticulado de vez o último corpo dirigente constituído; as- - 
desgovernada, a nação "la plus lettrée et la plus amourense de bel esprit" volta-se fa:_ 
mente para a elite literária, da qual faz a primeira potência política do país — substituís 
par défaut, se se puder falar assim. "À procura de mandatários inexistentes, o corpo sc. - 
teria seguido os intelectuais na falta de delegados independentes e especializados."75  

Como se vê, estamos muito longe da opinião convencional acerca da convul: 
revolucionária deflagrada no seio de uma nação inteiramente tomada pelas "idéi:. 
dos "philosophes" — pelo menos isso não é tudo. Nessas condições, o processe 
politização do intelectual é paradoxal, pois pressupõe a despolitização da sociedade - 
seu conjunto, a que já se aludiu anteriormente. Entendamo-nos: o paradigma do cons. 
vantismo tocquevilliano é o compromisso inglês pós-revolucionário, seu norte ideo11 
co, Burke, para quem a política é antes de tudo uma "atividade preocupada co:-. 
conveniência prática".76  Desse prisma, o que importa ressaltar na cena inglesa, c. _ 
impera o `jogo das instituições livres", é o "realismo" dos intelectuais, "mêlés jc 
nellement aux affaires", e com ele uma quase fusão entre os que governam e os c 
escrevem sobre política. Na França, pelo contrário, a monarquia absoluta reduziu a . ._ 
pública à vida do Estado, dividindo o mundo político em duas províncias incomur.  
veis: a uma delas cabia a condução dos negócios públicos, à outra, a direção das in- . 
gências. Desse ponto de vista, que é o da elite tradicional, a exclusão do poder, ou r. 
precisamente a formação e consolidação do Estado moderno centralizado, despoliti 
de tal forma que aquela posição incomum "hors des affaires", decisiva na consagra_ 
do homem de letras, que assim pairava sem função sobre uma sociedade em qu: 
funcionários já eram legião, é a cifra de um privilégio inegável e necessário — ao = _ 
parece, sem essa distinção não haveria direção cultural — porém funesto. Tocque-
tem entretanto o cuidado de observar que o letrado francês, ao contrário do que occ - _ 
na Alemanha, não era inteiramente estranho à política, mesmo porque fazia dela _ 
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ocupação, literária já se vê, exclusiva. Por aí se determinaria a origem histórica e políti-
ca (e não mais idiossincrasia do espírito nacional) da abstração que define o desempe-
nho ideológico da intelligentsia iluminista. 

A própria condição destes escritores os predispunha a apreciar e confiar cegamente nas 
teorias gerais e abstratas em matéria de governo. Viviam a uma distância quase infinita da 
prática, de tal modo que não podiam ter nenhuma experiência que temperasse seus entu-
siasmos naturais [...], pois a ausência completa de toda liberdade politica fazia com que o 
mundo da política real se tornasse não apenas mal conhecido mas invisível. Não tinham 
qualquer participação política real e nem mesmo podiam ver a participação dos outros [...]. 
Tomaram-se assim muito mais ousados em suas inovações, enamorados das idéias gerais. 

Nesse ponto um reparo dispensável e evidente está na ponta da língua: afinal, diante do 
exclusivo político próprio do absolutismo e antes de consumar-se a Revolução Burgue-
sa, era inelutável a abstração inerente à divisão social, de sorte que a política burguesa 
era a um tempo abstrata e concreta... Seria descabido corrigir os desacertos de Tocque-
ville, mesmo porque o ponto nevrálgico do nosso assunto, o fato da abstração em que 
banha uma intelligentsia segregada porém triunfante, permanece, sendo a angulação 
conservadora parte do problema mais vasto proposto pelas origens "intelectuais" da 
Dialética. Seja como for, entendamo-nos mais uma vez a respeito da conceituação toc-
quevilliana, cuja medula, como se sabe, deve muito à opinião conservadora de Burke 
— "a ciência de construir, renovar ou reformar uma comunidade não pode, como qual-
quer outra ciência experimental, ser ensinada a priori. Tampouco será uma experiência 
breve que nos poderá fazer aprender nesta ciência prática", conforme se lê, por exem-
plo na passagem infalivelmente citada das Rejlections. Como o "gosto", esta "expe-
riência" tão exclusiva quanto imponderável, que se contrapõe à "pequena sabedoria" 
dos letrados, é prerrogativa da aristocracia, isto é, de unia classe dirigente à inglesa. 

Oje ne sais quoi (o elemento de imprecisão) da política, que só pode ser adquirido através 
de uma longa experiência, e que em geral somente se revelava aos que por muitas geraçõ-
es vinham participando da liderança política, visava justificar o governo por uma classe 
aristocrática E.. .1. Não basta ao político meramente possuir o conhecimento correto e o 
domínio de determinadas leis e normas. Além destes, precisa possuir o instinto inato, 
aguçado mediante longa experiência, que o conduza à resposta correta." 

O confronto entre prudência e doutrinarismo é convencional e importa menos do que a 
convicção "moderna" (isto é, inglesa) sugerida: a de que a política, cujo realismo é 
incompatível com a utopia e o revolucionarismo, é antes de tudo um "debate sobre a 
gestão",'S  o que exige a cooptação regular dos intelectuais pela elite dirigente, daí 
explicar-se, e o paradoxo é de caso pensado, a politização da inteligência francesa pela 
sua exclusão da vida pública. 

Voltemos então à singular inexperiência desses intelectuais "orgânicos" da bur-
guesia ascendente — fórmula adotada por Sartre, que não podia imaginar estar assim 
atendendo à voga79  — que se tomavam por uma casta independente autorizada a opinar 
sobre tudo, privilégio da "cultura geral" que Burke já havia verberado: "totalmente 
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INC 
desconhecedores do mundo em que se intrometem com tanta satisfação, inexperier:: Pri 
de seus assuntos, acerca dos quais se pronunciam com tanta segurança, de polít::: 

dal nada têm, a não ser a capacidade de excitar paixões".80  Sabe-se que a "milícia letra: 
api da contra-revolução", como dizia Péguy por ocasião da polêmica com Barrès à ép.,: 

int do affaire Dreyfus, fará das seqüelas dessa circunstância histórica o motivo do 
A  reproche fundamental: o intelectual é alguém que se mete no que não lhe diz respeite 
` Ultrapassando a simples querela das competências, o argumento de Tocqueville 
eSt mais longe e concerne o conjunto dos indivíduos de uma nação onde ao patente pr, .L: 

a mínio do Estado sobre a sociedade civil corresponde um acelerado declínio da ex 

pre riência social e política, de que os intelectuais são a ilustração mais eloqüente -  
de 

partíramos, recorde-se, da situação inversa, do amplo e rico horizonte do intelectual-es 
saísta, que se vai estreitando, segundo o mesmo Tocqueville, à medida que o absola 

S1S mo se afirmava e apagava "os últimos traços de vida pública", que outrora marcam_ 
dei sociedade francesa. Essa despolitização crônica, que se alimenta da atrofia da exper._: 

am cia social, toma aliás o rumo condizente com o fator preponderante do fenômeno, c 
poder central, que a Revolução apenas tomou "mais hábil, mais forte, mais empreer_. 

ça-  dor" e a multidão dos "homens relativos" de que fala Sartre — os que confererr, 
lar teoria função prática82  — tomou de assalto. Dito de outro modo, a carência de e'. 

riência política, notadamente da parte dos intelectuais, tem como contrapartida um u 
mento notável da demanda de Estado. À sua maneira peculiar Tocqueville sabia m 
bem que conhecer os intelectuais franceses obrigava a aprofundar o conhecimento 
Estado, desse organismo social que os tornava indispensáveis, como já se disse.83  Ter 
tação de onipotência da boa consciência do homo ideologicus que não escapou à inça 
tação conservadora de Tocqueville: 

Os fins perseguidos por esses reformadores são diversos, mas o meio é sempre o mes: 
Querem tomar a mão do poder central e empregá-la na destruição e reconstrução de: 
segundo um novo plano por eles mesmos concebido; somente o poder central lhes per- 

em condições de realizar uma tarefa desta envergadura. A potência do Estado não deve 
limites, assim como seu direito, dizem eles; trata-se apenas de persuadi-los a fazer 
um uso conveniente.84  

Tal é o curioso paradoxo desse vínculo "orgânico" dos novos intelectuais que par_, 
não vingar sem o seu complemento oposto, o alheamento dos letrados "tradiciono_ 
que pode ir até a secessão declarada, fonte aliás da sua inesperada ascendência poli_.; 
como já se viu do ângulo conservador. Digamos, pensando no cotejo entre frances=; 
ingleses a que se entrega Tocqueville, que os "orgânicos" conservam, enquanto 
"tradicionais" subvertem. Comentando o argumento tocquevilliano, H. Arendt, r.ar. 
passagem já referida em parte, vale-se justamente de uma distinção terminológica 
sitada, para o gosto atual, porém adequada à situação que estamos tentando reconst-j 
tendo seguramente em vista o "realismo" responsável dos ingleses evocado por Ti 
queville, "mêlés journellement aux affaires", chama-os "intelectuais", incluindo-os 3 

grande corpo moderno dos "escritores" profissionais cujos trabalhos são necessário 
burocracia em expansão, à administração dos negócios e às novas exigências de ico 
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incipiente "indústria cultural" — que se pense por exemplo, além do hegeliano "ani-
mal intelectual" de que partíramos, na "ordre gendelettre" de Balzac.85  Diz H. Arendt, 
citando mais adiante um artigo de Wolfgang Kraus: 

De fato, os intelectuais são e têm sido sempre parte da sociedade, à qual como grupo eles 
deveram mesmo a sua existência e proeminência; todos os governos pré-revolucionários 
da Europa do século dezoito necessitaram deles e usaram-nos para "a edificação de um 
corpo de conhecimentos especializados e de regulamentos indispensáveis à ação dos seus 
governos em todos os níveis, um processo que realçou o caráter esotérico das atividades 
governamentais".86  

Desses "intelectuais" integrados e quase funcionais, porém sem peso político, distin-
gue, inspirada sobretudo no exemplo dos escritores franceses, a hoje praticamente ex-
tinta espécie dos hommes de lettres, 

homens do mundo da palavra escrita e impressa que, embora vivessem rodeados de livros, 
não se obrigavam nem desejavam escrever e ler profissionalmente para ganhar a vida [...], 
sua existência material baseava-se na renda sem trabalho e sua conduta intelectual pautava-
se pelo repúdio absoluto de qualquer adaptação política e social. Apoiados nesta dupla inde-
pendência podiam permitir-se essa atitude de superior desdém [já tantas vezes sublinhada].87  

Neles conviviam portanto, já o sabemos, não sem tensão e durante toda a Idade Clássi-
ca, o grande homem de cultura ("geral", sem dúvida) e o dissidente. Depois da Revolu-
ção, essa combinação, embora precária, de ensaio e insurreição toma-se a rigor inviável.88  

Assim entendida, provisoriamente, a conjunção de raciocinação (para voltar a dar 
um nome hegeliano à reflexão do espírito cultivado) e paixão política abstrata realça na 
intelligentsia iluminista menos a sua índole "tradicional", nem tanto o seu destino "or-
gânico", quanto o seu insulamento, a sua dissidência de corpo estranho. Daí, além da 
abstração, à denúncia do ressentimento basta um passo, que a interpretação conservado-
ra da Revolução Francesa não hesitou em dar, e que podemos acompanhar por um 
momento, pois a representação que desde então amalgama vida intelectual e ressenti-
mento fará fortuna, notadamente na segunda metade do século XIX e por razões de 
estrutura que agora não cabe pesquisar, sendo de resto a experiência intelectual da 
Dialética inseparável desse elenco de motivos anti-intelectualísticos típicos da tradição 
conservadora. Atenhamo-nos por ora a essa conjuntura clássica, que parece ter juntado 
ao ceticismo (mesmo na sua acepção hegeliana mais forte) do intelectual "frondeur" a 
raciocinação ditada pelo ressentimento. Com  algum arbítrio, e apenas para datar a at-
mosfera, pode-se fazer remontar à critica cáustica e "méchante" de La Rochefoucauld 
uma das primeiras evidências de que o intelectual é antes de tudo um ressentido;89  ou 
então, à excentricidade intelectualizada de um enjeitado, ou pelo menos de alguém que 
poderia se sentir lesado, como o Sobrinho de Rameau (e não é preciso muita prevenção 
para traduzir a "linguagem do dilaceramento" na do ressentimento). Seja como for, a 
partir de Rousseau tudo conspira para acreditar essa imagem comprometedora da con-
dição intelectua190  Nesta direção, como deixar de interpretar a "reforma pessoal" de 
Rousseau, sua renúncia solitária (mas não à retórica — a "reforma" é um gesto bem 
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escrito) de modo tal que a inteligência refratária apareça servilmente trabalhada pelo 
ressentimento? Tudo se passa como se a experiência histórica do ressentimento fosse 
antes de tudo a do fenômeno intelectual na sua feição moderna — o que não é bem o 
caso, ainda. Aliás, como é sabido, Diderot foi o primeiro a lançar tal suspeição: "il n'y 
a que le méchant qui soit seul", sobretudo quando tem a sua existência a bem dizer 
suspensa à opinião dos outros. Já no século XIX, em 1841 exatamente, Carlyle, por 
exemplo, prolonga naturalmente essa tradição depreciativa, ao associar a "natureza en-
venenada" de Rousseau, homem "mórbido, excitável, espasmódico", toda ela "suspei-
ta, isolamento voluntário, modos rudes", a uma espécie de intensidade máxima da pai-
xão intelectual, de paroxismo da raciocinação sofrida que define o intelectual como um 
indivíduo literalmente fora de si: "Suas idéias possuíam-no como demônios".9' Em 
suma, nos termos do quadro explicativo de Carlyle, um anti-herói na sua condição 
mesma de homem de letras. É que a suspeita de ressentimento não entrava necessaria-
mente a marcha triunfal do letrado; pode mesmo ajudar a sua transfiguração apoteótica. 
O próprio Starobinski lança involuntariamente alguma luz sobre o fenômeno quando 
procura legitimar a "reforma" rousseauniana: "Tratava-se de transformar uma carreira 
de escritor num destino heróico".92  Afinal, nada garante que o desafio solitário que 
Rousseau lança à sociedade não possa ser interpretado, ainda nas mesmas palavras de 
Starobinski, cuja intenção original por assim dizer seqüestramos, como a 

ideologia de um tímido e de um doente que espera tirar o melhor partido possível da sua 
inadaptação, a ponto de fazer dela o seu maior título de glória. Não pode viver junto aos 
demais? Pois bem, que o seu afastamento e o seu ar embaraçado tenham pelo menos a 
significação de uma conversão apaixonada à virtude! Visto que se sente pouco à vontade 
nos salões, que chame a atenção batendo a porta!93  

Eis-nos de volta, tudo indica, e agora pela via oblíqua do ressentimento, à temática da 
marginalidade da intelligentsia setencetista, da qual partíramos, como se há de recordar. 
Seria o caso então — mas ainda não é; convém aguardar um tanto mais uma reviravolta 
na história social e ideológica da burguesia — de passar em revista e a limpo, do 
ângulo sofrido do ressentimento, o rol de elementos que integram a vibrátil estrutura 
"espiritual" do homem culto moderno, da raciocinação antitética à simples falta de tato 
social, passando pela "palavra volúveli94  e a ironia ensaística, entre outros e que for-
mam, em razoável parte, a matéria social e histórica a que dá forma, se não nos engana- 
mos, a "dialética negativa" descrita pelo hegelianismo. Fiquemos por enquanto com o 
nosso problema atual: a enigmática convivência — que não precisa ser manifesta e 
assumida — do intelectual por assim dizer relativ freischwebend (ainda na falta de 
expressão mais ajustada ao fenômeno que estamos procurando delinear) com o homo 
ideologicus, que o mecanismo socialmente produzido do ressentimento parece vir es-
clarecer em parte (pelo menos tal como o pôs a descoberto o cuidado com a vida 
intelectual suscitado pela reação tradicionalista desencadeada pela Revolução). E fique-
mos também com a lição do "caso" Rousseau: essa notável capacidade de atrair sobre 
si o repertório especulativo (por exemplo, ao gosto de Kojëve, como se viu) de modo a 
desacreditar a "humana" condição intelectual: "consciência infeliz", "linguagem do 
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dilaceramento", "bela alma" etc. Numa palavra, e alterando ligeiramente a perspecti-
va, o paradigma do intelectual ressentido, isto é, tout court. 

Desse prisma — mais ou menos qualificado e referido por ora à vertente liberal-
conservadora — H. Arendt retoma ao pé da letra o argumento que vimos Starobinski 
formular há pouco como uma hipótese a considerar, e descartar; nisto não está a novi-
dade, mas no desdobramento que vislumbra na racionalização da "timidez" social a 
démarche que deságua na "ideologia" radical característica do homo ideologicus. 

É mais do que duvidoso que Rousseau tenha descoberto a compaixão através do sofrimen-
to com outros e é mais do que provável que nisso, como em quase todos os outros aspec-
tos, ele se tivesse guiado pela sua revolta contra a alta sociedade, em especial contra a sua 
evidente indiferença para com o sofrimento daqueles que a rodeavam. Ele tinha reunido 
todos os recursos do coração contra a indiferença de salão.95  

A singeleza dessa image d'Épinal — a do intelectual ruminando uma desfeita irrepará-
vel, inerente à ordem social — também é duvidosa, vê-se logo. A lembrança de uma 
circunstância histórica talvez possa amenizá-la em parte: é que, tudo o leva a crer, essa 
mesma forte e decisiva impressão provocada no intelectual suscetível pelo espetáculo 
da indiferença mundana, reaparece no despeito da sans-culotterie diante da tiédeur cí- 
vica afetada pelas classes mais abastadas, no manifesto caráter de classe da repressão 
popular ao indiferentismo dos insouciants.96  Acresce, para complicar o problema, que 
esses indiferentes, em plena maré revolucionária, podem ser também os intelectuais. 

Retomemos o argumento sugestivo de Hannah Arendt, mais ou menos o seguinte, 
com uma ou outra adição: por um lado, a "fantástica irresponsabilidade e irrealidade" 
em que timbrava o comportamento de Rousseau é fruto da sua "sensiblerie" de "bela 
alma" (ou de intelectual, como se quiser), de quem cedo se empenhou mais nas dobras 
do seu coração do que no sentimento do mundo, encantado com as suas disposições e 
caprichos; por outro lado, essa mesma sensibilidade moderna em formação (para qual, 
insistamos, muito contribuiu a experiência do intelectual marginal do Antigo Regime) 
que adere assim tão mal à força das coisas, na verdade estiliza por assim dizer aquele 
desprezo pela sociedade de que se nutre a inteligência desabusada do homem de letras; 
isto posto, cedo ou tarde, entraria em constelação essa "desdenhosa aversão" herdada 
do estilo grand seigneur do letrado tradicional e o "ódio ressentido dos plebeus". A 
sistemática despolitização produzida pelo absolutismo explica essa inexperiente e derri-
sória identidade de teoria e prática: "Aquilo que os hommes de lettres partilhavam com 
os pobres, inteiramente à parte e anteriormente a qualquer compaixão para com o seu 
sofrimento, era precisamente a obscuridade, ou seja, o fato de que o domínio público 
lhes era invisível e de que careciam do espaço público onde eles próprios pudessem se 
tomar visíveis e ter significado ,.97  É ainda a interpretação de Tocqueville acrescida de 
um suplemento, o da "má consciência" (de que lançará mão a análise de Sartre, aliás 
com conhecimento de causa). "0 que os distinguia dos pobres", prossegue Hannah 
Arendt, "era terem sido dotados, por virtude de nascimento e circunstâncias, do substi-
tuto social da impotência política, que é a consideração". Mas essa inédita cidadania no 
"país da consideração" — ou mais precisamente, essa consagração que culmina par 
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défaut na transfonnação da elite intelectual em "classe política", como se viu — pesa 
como um fardo. Livres do trabalho, "sentiam que o seu ócio era um fardo". Dito de 
outro modo, o tempo livre sem rugas e sem limites em que se alinhava o ensaísmo 
desenvolto e experimentado de Montaigne tomara-se, ao cabo de um périplo conse-
qüente, um fardo dificil de suportar sem má consciência, a rigor o fardo do homem 
culto. Assim laminados entre o Estado e a plebe, premidos pelo ressentimento e a má 
consciência vindos de um lado e de outro, esses hommes de lettres desfalcados de uma 
experiência do mundo que outrora lhes fora a seu modo familiar viram-se na contingên-
cia de "déguiser chaque passion publique en philosophie", como dizia Tocqueville, 
sem contudo asseverar com todas as letras que tal política abstrata e literária fosse 
comandada por um arranjo singular daquelas duas "paixões" tristes, explicáveis entre-
tanto pela marginalidade apoteótica da inteligência no fim do Antigo Regime. 

Resumamos evocando a opinião curiosamente favorável e otimista de Mannheim, 
o que é raro. De fato, um "corpo" como o dos intelectuais, cujas expectativas sociais e 
políticas foram tolhidas (e nada impede de adotar provisoriamente a opinião de Tocque-
ville a respeito), tende ao isolamento e à autoglorificação (no caso, à sagração do ho-
mem culto); daí a "fronda" e o ressentimento permanentes, sendo que este último só é 
nocivo quando dissimulado, quando toma a forma de uma certa "animosidade submer-
sa". Todavia, rompido o confinamento, exposto à luz do dia e tomado expressão coleti-
va de descontentamento, esse mesmo ressentimento revela-se socialmente produtivo: 
pois é justamente essa a situação que "faz progredir a autoconsciência e favorece o 
surgimento de uma intelligentsia".98  Não obstante, a regra em Mannheim é a convicção 
oposta, já o sabemos, a aversão inspirada pela influência deletéria desses "acrobatas do 
espírito". 

Caso avancemos um pouco mais por esse mesmo caminho aberto inicialmente, 
sublinhemos mais uma vez, pela "escola retrógrada", como diria Saint-Simon, pelo 
desalento liberal ou integrista diante da invasão do domínio reservado da política pela 
inteligência lógica e o espírito de controvérsia,99  mas a quem se deve em última instân-
cia o primeiro inventário da questão dos intelectuais, convém arriscar ainda uns tantos 
passos ao redor do nosso problema, o da conversão do "estado de incerteza fértil" do 
"espírito da cultura", a redução das suas "infindas oscilações" — a expressão é de 
Mannheim a respeito da freqüente falta de convicção demonstrada pelos intelectuais, 
mas não custa lembrar e insistir que ela descreve exatamente o movimento da "dialéti-
ca negativa" hegeliana — ao espetáculo espantoso oferecido pelo "fanatismo dos inte-
lectuais radicalizados",10°  aliás o que Hegel tinha precisamente em vista à época da 
Revolução. Este fato inaudito, à raiz do qual encontra-se uma espécie de irresponsabili-
dade congênita do intelectual, já vimos Tocqueville explicá-lo historicamente pelo fe-
nômeno da experiência política confiscada.1°1  Mannheim explica-o pela "empatia", 
vale dizer pela "falta de caráter" inerente à condição intelectual.102  Tal é, via de regra, a 
opinião corrente nos grupos políticos mais radicalizados acerca da instabilidade social 
dos "homens cultos" e da sua correlata falta de firmeza ideológica. Não é bem esta a 
perspectiva de Mannheim, já se vê; a censura que lhes move, pois é disto que se trata 
afinal, aliás de corte conservador, é na verdade mais ambiciosa e abrangente, pois está 
convencido de que o radicalismo do intelectual politizado deriva em grande parte da 
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sua natureza ondeante e fluida, de tal sorte que o reproche militante à inconstância da 
intelligentsia, por vigoroso que seja, vem a ser em última análise uma querela fraterna. 
Digamos, para não perder de todo o fio de nossa meada, que tal manobra é análoga à 
trajetória "fenomenológica" do Sobrinho de Rameau ao Terror. Repassemos o argu-
mento, cujo teor, de resto, já é nosso conhecido.lo3  Se quisermos, a "empatia" é um dos 
traços característicos da "cultura geral", pelo menos entendida neste seu modo de ser 
peculiar que a marcha de nossas conjecturas levou a exumar. Pois segundo Mannheim 
essa capacidade social de "pôr-se no lugar do outro" — que não é mera simpatia, boa 
vontade ou simples compreensão, mas um certo "desejo de penetrar em pontos de vista 
desconhecidos ou desnorteantes" — distingue o intelectual moderno do clerc.104  Como 
define também o novo horizonte de uma experiência singular, a experiência (do) inte-
lectual, diversa da sabedoria da pessoa experiente porém inculta (em perspectiva histó-
rica, algo que tem a ver em razoável medida com o pré-capitalismo), autodidata e 
"focalizada nos problemas reais", própria de quem formou sua capacidade de julgar 
"através do aprendizado direto da vida". A "verdadeira educação", pelo contrário, "é 
uma fonte de transcendência intelectual do próprio meio". Repare-se que não estamos 
muito longe de reconhecer, por essa via travessa, no intelectual moderno um manifesto 
pendor (que a circunstância pode transformar em sistema) pelo experimento racioci-
nante e pelo culto do heterônimo. Ainda nas palavras de Mannheim, um indivíduo, 
mais exatamente, um espírito cultivado "pode viver mais que sua própria vida e pensar 
mais que seus próprios pensamentos". Por outro lado, não se pode deixar de notar que 
nessa vida educada, cujo preço e condição é a "disposição de manter o Eu em recesso", 
reponta ainda o bom gosto do honnête homme, sobre o qual repousam os "conhecimen-
tos gerais" de quem faz praça da sua calculada desespecialização, virtude pública ou 
mundana que supõe precisamente um tal retraimento discreto da própria individualida-
de e ao qual tem acesso os que se mostram capazes, como diz Gadamer, de "destacar-
se de si mesmos e de suas preferências privadas".'os  É muito tênue entretanto a frontei-
ra que separa esse "bom gosto", por princípio avesso à excentricidade, do apreço pela 
"cultura multipolar", o qual de certo modo está cumprindo o seu destino quando dege-
nera e se embrenha no "labirinto dos caprichos intelectuais".106  Voltamos aos termos 
do nosso problema: a dialética negativa que descobríramos nas dobras e voltas da con-
dição intelectual transparece outra vez nessa faculdade moderna do homem culto, a 
"empatia", essa "sensibilidade às visões alternativas e às interpretações divergentes da 
mesma experiência".107  Mais um passo, tantas vezes assinalado, e aflora o antiintelec-
tualismo de corte "alemão", nosso conhecido: tudo se passa como se houvesse um grão 
de morbidez nessa sensibilidade (ou nessa predisposição para a dialética, negativa, está 
claro), que pode convidar à paralisia, à melancolia debilitadora acarretada por "uma 
perene atitude de dúvida de si", e que deságua enfim no "nobre festim da abstinência", 
como dirá Nietzsche mais tarde, dando seqüência a essa tradição de desconfiança. Em 
suma, a "empatia", além de antitética, é uma paixão triste (Hannah Arendt falará de 
piedade e compaixão) que qualifica por inteiro o intelectual moderno (ventoinha volú-
vel, tartaruga longínqua, como já se disse uma vez). Numa palavra, que aliás não é 
pronunciada por Mannheim — mas já o fora noutro contexto por Kojève, como já se 
viu —, há muito de niilismo no "pathos vazio" desse "tipo sem resistência e heroismo, 
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incapaz de ação independente", cuja "empatia" de camaleão — teu nome é veleidade -
cedo ou tarde toma a forma de um "intelectualismo descomprometido, frívolo e vão". 

Com efeito, se esse descompromisso característico da sensibilidade intelectual 
instável e ziguezagueante, capaz de acolher a um só tempo os mais contrastantes pontos 
de vista sobre a mesma coisa, é próprio de um "estrato social desvinculado" — ou, se 
preferirmos, é efeito do déclassement do homem de letras —, admite uma tradução 
social de peso, que as conjunturas excepcionais porão em relevo: as oscilações e a falta 
de convicção do espírito cultivado são o avesso de uma notável disponibilidade para se 
vincular a outras classes sociais. E como se a vida à parte, abstrata e inexperiente do 
homme de lettres (outra maneira, tocquevilliana, de se designar a experiência intelec-
tual) suscitasse espontaneamente por assim dizer esse aporte social heterônimo. Assim 
compreendida, já o sabemos, uma tal convergência é nefasta. A abstração que estamos 
procurando definir e que encontra na Revolução a sua eficácia maior é outro desses 
"aspectos mórbidos de um estado de permanente descompromisso". Um parêntese: 
ainda estamos bem próximos como se está vendo do espírito da critica tocquevilliana 
ao jacobinismo, embora já se fale a língua mais difundida de um Arthur Koestler quan-
do identifica intelligentsia e neurose, como o faz de certo modo Alain Besançon. Vol-
tando: reencontramos assim nas palavras de Mannheim (preconceituosas, para dizer o 
menos, mas isto importa pouco por ora) aquela bizarra concepção da unidade de Teoria 
e Prática evocada há pouco: "Em tempos de crise o êxtase intelectual pode cair em solo 
fértil [...]; é nesse ponto que as expectativas de uma massa insegura e o êxtase dos 
intelectuais solitários podem se encontrar".108  (Mas ainda não é chegado o momento de 
se perguntar pela natureza das forças do êxtase que se trataria de recuperar para a 
Revolução). Dito de outro modo: é nesses períodos de temperatura social elevada que a 
"empatia" das elites — essa vocação teatral, espécie do paradoxo do intelectual, pro-
pensão para assumir, quase com indiferença e diletantismo, papéis sociais conflitantes 
— põe a nu a sua afinidade com o ressentimento que emerge então dos subterrâneos da 
sociedade, com o ressentimento das grandes massas oprimidas. É como se — variando 
mais uma vez o tema — uma espécie de niilismo de massa se encontrasse subitamente 
espelhado pelo ressentimento da elite intelectual. Renunciemos por ora a explorar esse 
curioso entrecruzamento histórico de niilismo burguês e esse sentimento do nada abso-
luto de si mesmo que em certos momentos (durante o Terror, por exemplo) toma conta 
das grandes massas,109  reparando de passagem que Augustin Cochin, ao retomar a hi-
pótese conservadora acerca da origem intelectual da Revolução Francesa, inclui igual-
mente no quadro geral da sua explicação a tese do niilismo congênito do homme de 
lettres guindado à condição anômala de principal protagonista da "classe política": é 
que, de um lado, a crítica inerente à influência social e política da intelligentsia ilumi-
nista é niilista por não ser dogmática ou positiva, isto é, não se defende nada, "rien que 
du vide et des négations"; e de outro lado, é a sua própria inexperiência, de que já 
trataram Burke e Tocqueville, ao colocar de imediato o intelectual à sombra rala da 
abstração, que o inclina "vers le vide" e faz dele um ser "aberrant vers le vide"."0  

Uma planta de estufa portanto cujo "êxtase" (fenômeno cuja descrição, aliás sumária, 
Mannheim terá colhido em Weber) traduz bem a condição intelectual na Idade Clássica, 
surpreendida agora no seu desfecho antitético: o monolitismo da ideologia revolucioná- 
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ria por assim dizer embutido na antiga sképsis ensaística do escritor independente — 
pois tal é o percurso afinal proposto, insistamos, pela crítica conservadora do "espírito 
da cultura" (não há "êxtase" sem uma franja virtual de fanatismo...). 

Partíramos, como se há de recordar, da ironia entranhada na fluência da fala inte-
lectual distanciada — ou, se preferirmos, da consciência da não-identidade — e nos 
vemos enfim condenados ao "estilo guilhotina" de um Saint-Just," como se houvesse 
algo na dicção intelectual no "tom inspirado" das proclamações revolucionárias,12  na 
"eloqüência paroxística" dos jacobinos.13  Acreditaríamos ainda mais na impressão de 
reviravolta (ou de revelação de uma verdade secreta) ao cabo desse périplo, se concor-
dássemos em observar que a raciocinação radicalizada de Saint-Just, uma vez no poder, 
reinventou justamente o "esprit de sérieux"; que se releia por exemplo esta máxima 
espantosa: "Celui qui plaisante à la tête du gouvemement tend à la tyrannie".14  Seria o 
caso de se evocar a exclamação que Marx deixou escapar a propósito do trágico desdo-
bramento da "superstição política" de Robespierre, Saint-Just e demais "montag-
nards": "que colossal ilusão"?15  Talvez. Seja como for, trata-se, para o período em 
questão, do desenlace da "ilusão intelectual".16  

ri 

Mas o que vem a ser de fato, do ângulo histórico que nos ocupa, o "êxtase 
intelectual solitário" senão a embriaguez de refundir o mundo sem ter que fazê-lo real-
mente, visto que basta conversar a respeito? Dito isto — mais ou menos nas palavras 
de Jean Baechler"' —, reaproximamo-nos, pelo menos no plano da temática mais apa-
rente, do cerne do argumento hegeliano (lembremo-nos do destino singular que a Feno-
menologia do Espírito reservava à prosa "rica de espírito" do Sobrinho de Rameau), 
agora por intermédio da interpretação que dá Cochin da "ilusão intelectual" na origem 
da Revolução. Em linhas gerais, Augustin Cochin reanima de modo muito original dois 
motivos maiores do elenco conservador. O primeiro, toma-o de Tocqueville, amplian-
do-o noutra direção: o papel político desempenhado pelos intelectuais não o foi par 
défaut, os letrados não são os substitutos precários da "classe política", eles são a 
própria política "democrática" na sua forma abstratamente pura;18  o segundo tema 
remonta (para dar o nome próprio eminente a idéias que estavam no ar) a Taine, o do 
artificialismo da vida intelectual confinada à discussão ou clube: "Jamais des faits; rien 
que des abstractions, des enfilades de sentences sur la nature, la raison, le peuple, la 
tyrannie, la liberté, sorte de ballons gonflés et entre-choqués inutilement dans les espa-
ces"."9  Se principiarmos por este último motivo a darmos mais uma volta em torno do 
nosso assunto, nos veremos novamente a braços com um elemento constante dele, aliás 
induzido pela própria maneira hegeliana de dar forma à experiência intelectual: a con-
versação brilhante e o engenho verbal do espírito cultivado. Pois não é outra a atividade 
preponderante nessas sociétés de pensée, câmaras de leitura, academias, clubes de dis-
cussão etc., estudados por Cochin e cuja trama constitui a engrenagem de uma imensa 
Machine doutrinária, da qual o único combustível é a causerie: fala-se de tudo — afinal 
estamos no reino da "cultura geral" —, política, filosofia, agricultura, economia, litera- 
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tura etc., mas o fato essencial, e anódino, é que se converse a respeito: "on ne fait que 
causer", diz Cochin. Inútil frisar o quanto nos afastamos assim da tese integrista do 
complô (não se conspirava, tagarelava-se), e também a distância considerável que sepa-
ra esse exercício inocente da imagem convencional da "ideologia" enquanto racionali-
zação, dissimilação etc. E no entanto nosso problema não variou, continuamos às voltas 
com essa enigmática mesaliança de livre ideação e doutrina. Mais uma vez, o elo entre 
ambas é a abstração engendrada pela inexperiência, como se as sociétés de pensée 
fossem minúsculas usinas disseminadas pelo território nacional encarregadas de produ-
zir "abstrações", de transformar idéias em "idéias puras". É que o princípio da conver-
sação pela conversação exclui o confronto com a realidade. Noutras palavras, a Repú-
blica das Letras não é um mundo goveinado pelo princípio de realidade mas pelo 
devaneio bavard da iluminação intelectual. 120  Vista desse ângulo exótico, a ideologia 
— no caso, revolucionária, pois se trata afinal das origens intelectuais do jacobinismo 
— não é tanto uma representação de interesses de classe (pelo menos ainda não), quan-
to uma espécie de efeito de linguagem, precipitado pelo fenômeno da associação de 
pessoas e idéias sem território; na sua forma embrionária a ideologia é filha temporã da 
"cultura geral", é uma "abstração" (sem Idéia, acrescentaria Hegel) produzida pelo 
homo loquaz. Nestas associações de livre pensamento o fazer cede o passo ao dizer 
(mas ainda não é Kojève comentando a Fenomenologia que estamos ouvindo), visto 
que não se trata de agir (não são um partido, embora o prefigurem), porém de falar 
apenas, "et à des parleurs": eis o tema que Cochin varia em todas as direções. "Dora-
vante o sucesso cabe à idéia distinta, àquela que se fala, não à idéia fecunda que se 
verifica: ou melhor, é apenas a discussão, a opinião verbal, e não mais a prova, que 
verifica e julga".12 ' Está claro portanto que o relato do homem experiente é banido em 
favor da raciocinação desenvolta e fluente da "consciência abstratamente cultivada", 
como se diria na língua hegeliana.122  

Nessas mesmas condições, parece se impor, feitas todas as ressalvas, a manifesta 
afinidade entre essa existência discursiva do espírito (falando ainda à maneira especula-
tiva) no limiar da Revolução e as "torrentes de eloqüência" de que falou Carlyle a 
propósito da França revolucionária. Nem por isso anula-se a dificuldade de casar, por 
exemplo, a língua "rica de espírito" do Sobrinho de Rameau (contudo representante da 
intelligentsia marginal) e o "estilo guilhotina" da oratória jacobina, os jogos inofensi-
vos da causerie engenhosa e o paroxismo da retórica revolucionária. Mas de fato algum 
vestígio dessa exaltação radical e palavrosa não se deixa antever no horror, "literário", 
do intelectual ao compromisso — afinal não se trata de uma camada relativamente 
desvinculada? — que o condena invariavelmente à "montée aux extrêmes"?123  Não é 
improvável que Cochin, ao sublinhar assim o papel ponderável desempenhado pela 
loquacidade intelectual na relação abstrata com as idéias, não se tenha deixado impres-
sionar, como todo mundo, pela ênfase teatral da língua da Revolução, onde, justamente, 
o substituísmo característico das "sociétés de pensée" (esse cancelamento do fazer pelo 
dizer, de mesma ordem que a consagração política dos intelectuais) parece enfim ter 
alcançado a sua verdadeira dimensão, política e retórica, no enunciado "performativo" 
que escande o novo discurso da Revolução, ele mesmo acontecimento porque produz 
acontecimento: aqui "o ato se identifica com o enunciado do ato".124  Dizer finalmente 
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é fazer, e a miragem do fazer coisas com palavras parece confundir-se por inteiro com a 
ilusão intelectual. Ninguém melhor do que Michelet soube tão prontamente reconhecer 
a singularidade do fenômeno: "Não se diga que a palavra é de pouca valia nesses 
momentos. Palavra e ato são uma só e mesma coisa. A poderosa, a enérgica afirmação 
que tonifica os corações é uma criação de atos; o que ela diz, ela produz" .125  Nem 
poderia ser de outro modo, sendo uma Revolução — sabe-se à saciedade — o que há 
de mais autoritário (Engels) e o "perfonnativo", o modo de enunciação próprio dos 
atos de autoridade, vale dizer, da língua revolucionária das proclamações e dos decre-
tos. Uma tal linguagem, está visto — é o que sugere mais ou menos Starobinski depois 
de descrever os efeitos notáveis de retórica revolucionária referidos por Michelet — 
encontra-se permanentemente ameaçada de esgotar-se numa escalada de veemência 
austera, de anátemas e abstrações incorrigíveis. "Montée aux extrêmes" do intelectua-
lo-centrismo típico da Revolução? A interpretação conservadora não hesita, já o sabemos, 
devolvendo-nos de novo à nossa dificuldade de sempre (que da ótica conservadora, justa-
mente não constitui problema), a de entender essa metamorfose da fala volúvel do letrado 
vivido, que trata das coisas e de si com recuo e espírito, na língua energética e doutrinária 
da autoridade política e ideológica. A julgar pelo que se viu até aqui, feita a ressalva da 
perspectiva datada, digamos que esta passagem não é propriamente impensável.126  

De nada valeria também referir o eclipse do homem culto no auge do processo 
revolucionário, de que dá testemunho, por exemplo, um "pronunciamento" de Robes-
pierre: "Os homens de letras de maneira geral desonraram-se nesta Revolução; e para 
vergonha eterna do espírito, a razão do Povo arcou sozinha com as conseqüências".127  
Paradoxalmente, mas é o paradoxo mesmo da condição intelectual, o anti-intelectualis-
mo jacobino, a suspeição que o poder revolucionário lança sobre a intelligentsia, ape-
nas confirmam o ponto de vista excêntrico que tem sua origem no conservantismo 
histórico e sua principal "certeza" na convicção de que a "ilusão intelectual" perde a 
inocência e toma-se terrorista quando empolga (literalmente) o poder, como se o homo 
ideologicus no poder não pudesse sobreviver sem se voltar contra o seu "duplo" e 
princípio, o homem culto, que sob a República doutrinária suporta um novo fardo. 
Outra "certeza" da tradição conservadora é a de que o espírito geométrico (Entendi-
mento, diria Hegel, e com ele toda a filosofia alemã) do letrado radicalizado não pode 
imaginar outro Estado que não seja a realização de uma "idéia" — ocorre que o curso 
dessa "realização da filosofia" exige a autodestruição do velho intelectual, como já se 
disse em algum lugar. "Ils veulent emprunter la main au pouvoir central et 1'employer 
àtout briser et à tout refaire suivant un plan...", dizia Tocqueville. Assim, no fato sur-
preendente de que "os homens de doutrina são as vítimas prediletas da doutrina vitorio-
sa",128  vem inscrita a "contradição" responsável pela existência pendular do intelec-
tual no limiar da modernidade, e pelo estereótipo, cultivado à direita e à esquerda, da 
sua secular irresponsabilidade: o perene conflito entre o ritmo dissoluto do espírito 
desabusado, exigido, como vimos, pelo "conhecimento sob a forma do antagonismo", 
próprio da "dialética negativa", e a "demanda de Estado". Para a prevenção conserva-
dora não há contraditoriedade fundamental entre estas tendências, mas continuidade 
natural. A rigor não se poderia falar de um seqüestro da intelligentsia durante a ditadura 
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jacobina, pela simples razão de que o "estado revolucionário chamou a si a augusta 
função dos homens de letras". 129 

Resta porém a flagrante discrepância entre o moderantismo dos grandes intelec-
tuais (Rousseau inclusive) e o revolucionarismo das sociedades populares que não dis-
pensam a patrocínio espiritual desses grandes pontífices da cultura. O problema agora é 
o da socialização das idéias, mais exatamente o da transformação do resultado negativo 
da livre ideação — o "êxtase do intelectual solitário" — em ideologia revolucionária. 
Cochin explica-o pela formação de um meio específico, a intelectualidade proletarói-
de.130  O parentesco com a inteligência marginal do Sobrinho de Rameau salta aos olhos 
e no entanto seríamos levados a estreitar indevidamente esses laços de família caso 
esquecêssemos que a figura do intelectual boêmio apenas mascara a fantasia caprichosa 
de um homem de letras très comme ilfaut. "No fim do século aparece, com efeito, um 
mil/eu de intelectuais proletaróides. Seu princípio de coesão é a partilha de uma doutri-
na, ou de um stock de idéias, de noções e de palavras. Desligados da sociedade, não são 
mais mundanos e, a bem dizer, começam a meter medo nos homens do mundo."131  

Uma idéia não associa se ela não se deixa falar; já o vimos, o cimento real dessa nova 
solidariedade é a supremacia de uma certa linguagem, a um tempo inflada e rarefeita; 
por ela se reconhece o "ideólogo" — "sumo sacerdote da linguagemi132  — que ate-
moriza o letrado mundano e avesso à compulsão gregária: é por essa fonte inédita de 
legitimidade que transitam as idéias rumo à abstração do esquema ideológico, isto é, à 
frase. "A própria linguagem política tomou então algo do que falavam os autores. 
Tomou-se repleta de expressões gerais, de termos abstratos, de palavras ambiciosas e 
de arranjos literários. Ajudado pelas paixões políticas às quais servia, este estilo con-
quistou todas as classes e desceu, com singular facilidade, até as inferiores".133  A su-
gestão é clara — pelo menos em parte, e tirante o desconsolo liberal diante do espetáculo 
pouco edificante das classes subalternas que se põem a pensar — e inequivocamente 
ditada pela desconfiança da retórica (lembremo-nos da forma hegeliana desta mesma 
animosidade) que só o anti-intelectualismo de corte conservador pode inspirar: há uma 
via real da socialização do "esprit" cuja índole o jogo das circunstâncias históricas 
determina, que, passando pelo atalho decisivo da causerie, conduz o engenho da frase 
de espírito, fluente e plena de verve "antitética" no seu andamento rápido e por assim 
dizer "dialético", ao enrijecimento das grandes palavras que incham o coração dos 
homens (na origem talvez boutades de salão) e formam um sistema inerte e residual de 
topoi. Visto assim, deste ângulo arrevesado (e de "direita"), não cabe falar de uma 	a 
degradação da "língua rica de espírito" (na conceituação hegeliana) mas de um destino 	a 
conforme à força das coisas que culmina na crispação da fraseologia revolucionária. 
Todo esse processo merece o nome de abstração — mas é um nome e não uma solu- 	a 
ção. Noutras palavras, nas de Furet comentando Cochin, a ideologia revolucionária é 

	
a 

esse conjunto de "representações cristalizadas em algumas figuras simples da lingua- 	a 
gem, destinadas a unificar e mobilizar os espíritos e as vontades"— o arremate é o seu 	a 
tanto abstruso e petulante, embora imposto pela atmosfera do argumento: "Mais do que 
uma ação, a Revolução é assim uma linguagem".134  Variando mais uma vez: a ideolo- 	a 
gia pode muito bem ser da ordem da falsa consciência mas na exata medida em que 	w 
constitui uma tópica. Enfim, antes de tudo um modo (performativo) de falar, aliás im- 	cy 
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pensável, a prosseguirmos por esse viés, sem a fala digressiva e distanciada da racioci-
nação, agora paralisada na sideração das idéias fixas. 

Tal é a enigmática contigüidade entre a perspectiva ampla e arejada do homem 
culto e o horizonte raso do intelectual-ideólogo. É um pouco a promiscuidade do salão 
e da "société de pensée". Ou melhor, esses dois estilos de vida intelectual intensa e 
confinada não se recobrem exatamente, aliás se sucedem, o que nos coloca de novo 
diante do desdobramento do homme de lettres. Pois não se conversa nessas sociedades 
como nos salões. Nestes o desejo de agradar é a lei, o que impõe a necessidade de 
brilhar, de se distinguir na escalada do "gênero engenhoso", de resto vontade de estilo 
nem sempre incompatível com a intenção de. conhecimento (a julgar pela glosa das 
conjecturas hegelianas e kojèveanas de que partiu este estudo). Naquelas, inversamen-
te, o desgoverno da conversa irrefreada está alinhada de imediato à procura da verdade, 
que se disserte sobre "a melhor maneira de plantar batatas ou sobre os caminhos garan-
tidos da felicidade universal".135  Cochin é levado assim a distinguir dos "bons vivants 
de 1730", a geração seguinte dos enciclopedistas em que o espírito parece congelar-se 
e ceder o passo ao serieux do homo ideologicus: "Estes últimos são graves: como 
deixar de sê-lo quando se está seguro de que o despertar do espírito humano data do seu 
século, da sua geração, de si mesmo? A ironia substitui o divertimento, a política, os 
prazeres. 0 jogo torna-se uma carreira, o salão, um templo, a festa, uma cerimônia, a 
cotterie, um império, do qual já vos mostrei o vasto horizonte: a república das le-
tras".136  Mas a ironia agora é um novo nome para o "delírio da presunção" (Hegel); ou 
por outra, ela é efeito do alheamento que a experiência declinante vai cavando fundo, e 
no "delírio" de missão já se vai fazendo sentir um travo de niilismo de resto já nosso 
conhecido embora só de vista. No entanto, um democratismo sui generis volta a reunir 
o clube ao salão e, com eles, parece refazer-se a figura inteiriça das gens de lettres et de 
parole. Mal comparando — se nos for consentido parafrasear fora de contexto duas ou 
três linhas de um escrito admirável — a vida intelectual de salão também é uma vida de 
exceção, ponto de transição entre a vida real e o mundo sem obstáculos da arte de 
conversar; o seu universo também não tem passado; oferecendo a todos iguais oportu-
nidades de brilho, o salão destrói as distâncias. Lembremo-nos — agora por nossa 
conta — de que a entronização do novo poder espiritual iluminista foi contemporânea 
do acesso dos letrados à sociedade mundana em pé de igualdade. Tal é o mundo "de-
mocrático" onde vive o animal intelectual identificado por Kojève no bestiário hegelia-
no: um mundo onde todos se criticam e onde se critica tudo. Pois aqui toma pé a 
miragem ideológica identificada por Cochin. 

Sua "tese" é breve e peremptória: o fetiche da democracia direta é o próprio 
cerne da ilusão intelectual. Tal convicção é de origem tocquevilleana, como já foi men-
cionado, e em linhas gerais enfeixa todos os motivos que variam o tema conservador da 
raiz intelectual da Revolução. "A literatura tornara-se assim uma espécie de terreno 
neutro no qual se refugiara a liberdade. 0 homem de letras e o grande senhor se encon- 
travam aqui sem se procurar ou temer, de sorte que se via reinar ali, fora do mundo 
real, uma sorte de democracia imaginária. ,117  Nisto cifra-se o caráter filosófico da Re-
volução.138  Está claro que aos olhos de Tocqueville o frágil travejamento dessa demo-
cracia literária e mundana seria inconcebível sem a generalização de uma certa mentali- 
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dade democrática, ela mesma contemporânea do processo de centralização estatal, e 
responsável pelo déclassement do intelectual e a conseqüente confraternização "iguali-
tária" com o público aristocrata. Ele mesmo evoca, com a acuidade de quem teria sido 
lesado sem no entanto se deixar empulhar, o paradoxo dessa democracia imaginária, 
embrião "intelectual" da outra: 

Esta mesma aristocracia tornava ainda mais fácil o trabalho de sua substituição pelos 
escritores. Andava tão esquecida da influência das teorias gerais que, uma vez admitidas, 
chegam inevitavelmente a se transformar em paixões políticas e atos, que as doutrinas 
mais opostas a seus direitos particulares, e mesmo à sua existência, lhe pareciam apenas 
jogos engenhosos de espírito. Dedicava-se de boa vontade a estes jogos para passar o 
tempo e desfrutava tranqüilamente de suas imunidades e de seus privilégios dissertando 
com serenidade sobre o absurdo de todos os costumes estabelecidos. 139 

Nas "sociétes de pensée" também se dissertava, abundantemente e com "irônica sur-
presa", sobre a desrazão do mundo da experiência; embora regidas por uma análoga 
"aparência" democrática, sua relação com as idéias era diversa visto que faltava a 
mediação ociosa do engenho e do espírito. A idéia socializada pela causerie desatada 
transforma-se em verdade e esta pede consenso. Nessa "pátria intelectual" que é uma 
"société de pensée", 

todo pensamento, todo esforço intelectual só tem existência pelo assentimento. É a opi-
nião que faz o ser. É real o que os outros vêem, verdadeiro o que eles dizem, bem o que 
eles aprovam. Assim a ordem natural é invertida: a opinião é aqui causa e não efeito, 
como na vida real.140  

O reino da opinião é o sucedâneo da vontade de agradar vigente no salão: ambos de-
mandam o concurso de uma vida pública efêmera, confinada e integrada, e o seu meio 
é a conversação brilhante. Numa palavra, a "société de pensée" exige unanimidade, ela 
é uma fábrica de consenso. Fica sugerido assim que o modelo da prática jacobina (que 
aliás nunca primou pelo zelo democrático) tem muito mais a ver com as sociedades 
filosóficas e literárias do que com uma instância propriamente política, como o Parla-
mento inglês pois, continua Furet, comentando a sociologia do jacobinismo esboçada 
por Cochin, 

a meta da sociedade de pensamento não é agir, nem delegar, nem "representar", mas 
opinar; é extrair dos seus membros, e da discussão, uma opinião comum, um consenso, 
que será expresso, proposto, defendido. Uma sociedade de pensamento não tem autorida-
de para delegar, representantes para eleger, na base da partilha de idéias e de votos; é um 
instrumento que serve para fabricar a opinião unânime, independentemente do conteúdo 
dessa unanimidade.'4' 

A hipótese geral sustenta que a partir da segunda metade do século XVIII esse 
paradigma intelectual do consenso tende a ganhar o conjunto do tecido social. É inegá-
vel por exemplo que a paixão política do unanimismo tomou conta de jacobinos e 
sans-culottes.142  Para Cochin, que acreditou decifrar no consenso procurado pelas socie- 



dades de pensamento os lineamentos da vontade geral de Rousseau, ela foi antes de 
tudo uma paixão intelectual. "Quem diz soberania direta do povo, democracia pura, diz 
malha de sociedades permanentes. X143  A única coisa que conta numa sociedade literária 
é a relação com as idéias — como é a única coisa que conta na vida de um intelectual 
—, abstração feita da particularidade social dos seus membros: eis aí o esquema da 
igualdade abstrata da democracia política. Se acrescentarmos a obsessão da opinião 
unânime e universalmente presente na causerie generalizada, é todo o eixo do ideário 
da democracia direta (ou mesmo do assembleísmo) que revela a sua substância intelec-
tual."c  Independentemente do eventual acerto ou desacerto das suposições de Cochin, o 
leitor que nos acompanhou até aqui terá notado que apenas variamos a matéria de nosso 
embaraço permanente (e se insistimos é porque ela é parte ponderável da trajetória da 
Dialética): pois a idéia fixa do consenso transparente e sem rugas ajusta-se mal à índole 
raciocinante da intelligentsia, mais inclinada ao "experimento", por assim dizer entra-
nhado nas formas do conhecimento sob a égide do antagonismo, do que ao alinhamento 
entusiasta. Pois esta fusão igualitária de livre pensamento e idéia fixa, digamos que 
Cochin tenta explicá-la também como efeito ideológico da "associação", donde a con-
seqüente confusão do intelectual com o militante jacobino. 

Voltemos ao salão e tratemos de refazer, senão a "demonstração", ao menos a 
exposição parcial do nosso assunto. Nos salões, como nos cafés e associações literárias, 
a República intelectual estabeleceu a sua capital visível.145  Ali a inteligência encontra a 
aristocracia, ao mesmo tempo em que se verifica a gradual emancipação do gosto lite-
rário burguês e o estado de espírito característico do democratismo vai se impondo 
através da mistura dos estilos. Pois a partir do momento em que o homme de lettres 
ombreia com o aristocrata, a grande burguesia financeira e administrativa, a opinião 
emancipa-se da dependência econômica e a idéia (de intelectual) da paridade entre os 
doutos começa a tomar corpo.146  Habermas lembra oportunamente que a distinção feita 
por Diderot entre escritos e discours — "os nossos escritos agem somente sobre uma 
classe de cidadãos, os nossos discursos sobre todos"— seria dificil compreensão sem a 
vigência mundana desse lugar social onde os homens cultos fazem um uso público da 
inteligência, e também, elegante, nessa trama brilhante da conversação onde se entrela-
çam relatos de viagem, bagatelas, fait divers, política e critica literária.147  Aos poucos a 
prática social da discussão permanente entre iguais vai se fixando e codificando. Trata-
se de uma relação social que não pressupõe a igualdade de "estado", mas dela faz 
abstração com regularidade. Conforme declara o documento de fundação de uma des-
sas associações afinadas com o espírito de salão, o seu escopo é "estabelecer uma certa 
igualdade e solidariedade entre pessoas de classes desiguais". Daí — continua mais ou 
menos Habermas, em cuja reconstituição do período nos apoiamos — o senso do 
"tato" entre iguais que acompanha o princípio da paridade através da cultura e, acres-
centemos, do elhos do debate contraditório: só a partir da conjunção de ambos pode a 
autoridade da idéia triunfar sobre a hierarquia social. Em suma, as palavras de ordem, 
de igualdade e liberdade, que a burguesia revolucionária variou em mil fórmulas e 
clichês, tiveram na idéia da paridade dos homens cultos um dos seus primeiros paradig-
mas sociais.148  Tal é o lugar social em que se consuma sem alarde a dissidência do 

91 



homem de letras, consolida-se a sua hegemonia e projeta-se a arquitetura geometrizante 
da contra-sociedade ideada pela intelligentsia. 

É que na República igualitária das Letras a Crítica é soberana. Se por exemplo 
nos voltarmos agora para a descrição que faz Bayle do Reino da Crítica, formaremos 
talvez uma noção menos vaga (e outra variante do argumento proposto) acerca do itine-
rário cumprido pelo intelectual moderno, da crítica filológica do primitivo humanismo 
ao assalto do Estado absolutista.149  Digamos, sem forçar muito a nota, que a Crítica 
sem Teoria constituía o outro lado do Ensaísmo montaigneano, por onde principiamos: 
arte de desentranhar de um conteúdo já dado sua justeza ou beleza, extensiva igualmen-
te às pessoas e condutas exemplares, a critica desde então sempre esteve associada à 
capacidade de juízo, à faculdade de ler com critério e sentimento (como dizia Auerbach 
a propósito de Montaigne) característica da cultura douta nos seus primórdios. A partir 
do Dictionnaire Historique et Critique de Bayle nota-se que os elementos do "règne de 
la critique" tomam nova feição: "Escolhemos a precisão do raciocínio, temos cultivado 
mais o espírito do que a memória [...] tornamo-nos muito mais sensíveis ao significado 
e à razão". A atividade crítica estendia-se assim a todos os domínios do saber e da 
história, submetendo-os a um processo infinito de relativização, a tal ponto que a critica 
converte-se na verdadeira atividade da razão. Desde então o conceito de crítica perma-
nece associado ao de razão até voltar-se "contra" a própria razão. Um crítico, diz 
Bayle, antes de tudo é aquele que "mostra [...] o que cabe dizer a favor e contra os 
autores; ele exerce alternadamente o papel de acusador e defensor". Daí duas conse-
qüências maiores e que nem sempre convivem muito bem: essa razão que continua-
mente sopesa os prós e os contras, não só se resolve no constante exercício da critica, 
como se confunde com o desdobramento de uma contradição interminável; a inteligên-
cia vê-se assim presa de um movimento incessante, onde a alternância dos motivos 
contraditórios anuncia o andamento "intelectual" da dialética negativa — digamos, 
uma espécie de ensaísmo perene. Mas não há contradição sem promessa de reconcilia-
ção, futura bem entendido — o que é próprio do "progressismo" ilustrado. Pois é nesse 
ponto de inflexão que o homme de lettres principia a diluir-se no seu "duplo", que 
desde sempre — visto da perspectiva em questão — trazia adormecido dentro de si. 
Podemos surpreender aqui o mecanismo embrionário e sutil da "politização" da ironia 
ensaística, da loquacidade digressiva entranhadas no criticismo enquanto oficio, mal-
grado ele mesmo, do escritor independente. Na sua função conjunta de acusador e 
defensor, o crítico vê-se elevado (aliás por ele mesmo) à condição de instância decisó-
ria e soberana, pairando acima dos "partidos". Tudo se passa como se a República das 
Letras se propusesse rivalizar com o Estado nacional e absoluto, superior e alheio à luta 
das facções e dos partidos religiosos. "É a liberdade que reina na República das Le-
tras", diz Bayle, "esta República é um Estado extraordinariamente livre. Aqui não se 
reconhece senão o império da verdade e da razão, e sob os auspícios delas se faz 
inocentemente guerra a qualquer um [...]. Cada um é ao mesmo tempo soberano e 
condenável por qualquer outro". Como evitar a forte impressão de afinidade ideológica 
entre a República das Letras, onde todos se criticam e tudo é criticado, e o Estado 
revolucionário em que a soberania popular também parece fazer, agora dispensando a 
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inocência, "a guerra a qualquer um?" O argumento pode parecer especioso e assim 
apresentado é simplesmente sumário, mas afmal não destoa no quadro da especulação 
hegeliana, caso seja convincente o exposto até aqui. De qualquer modo Koselleck, cuja 
interpretação vínhamos seguindo, deixou-se cair em tentação, juntando-se à tradição, 
liberal ou conservadora, que manda esclarecer as idas e vindas do processo revolucio-
nado à luz dos malfeitos da inteligência entregue a si mesma: 

Somente na liberdade absoluta é possível dar seguimento ao processo crítico que é media-
ção da verdade. Na república dos doutos cada um é senhor de cada um e por todos pode 
ser julgado. A guerra civil que o Estado havia eliminado [lembremos que o autor iniciara 
o argumento do livro com uma meditação sobre as guerras de religião e a gênese do 
Estado absolutista] reaparece de imprevisto; e precisamente no espaço privado interno que 
o Estado fora obrigado a conceder ao homem enquanto tal. Nesse espaço reina então a 
liberdade absoluta, o bellum omnium contra omnes; o fim comum a todos é a verdade, e o 
verdadeiro soberano na disputa das inteligências é a crítica que cada um exerce e a qual 
cada um se sujeita. Implacável reina a soberania, da qual todos participam. A democracia 
total que Rousseau conceberá meio século mais tarde é a república dos doutos de Bayle 
estendida ao Estado.'50  

Voltemos a Hegel, não sem tempo. Não caberia aqui reconstituir no detalhe, e pela 
enésima vez, o curto capítulo da Fenomenologia dedicado à Revolução Francesa — a 
continuidade problemática porém sem tropeços que Hegel institui entre as principais 
afirmações do Contrato Social, remanejadas pela prática política de jacobinos e sans-
culottes (o repúdio da divisão dos poderes, a crítica da representação política e o exercí-
cio da democracia direta, o pathos do corpo social indiviso etc.) e a fúria devastadora 
em que culmina a ditadura jacobina. Dizer que o Terror — na língua da especulação: o 
império da universalidade abstrata15' — é coisa de intelectual ou, o que vem a dar no 
mesmo, que o Terror é a abstração no poder, pode parecer com razão uma explicação 
histórica um tanto magra; mas isto traduz bem a inspiração primeira e maior da crítica 
hegeliana do jacobinismo, uma vez admitida a procedência do que se procurou sugerir 
até agora. Mas o que transparece no voluntarismo sectário dos jacobinos senão a inex-
periência de uma elite intelectual condenada pelas circunstâncias e por índole própria 
às tarefas de direção política? Tal era o sentimento de Hegel, nisto vibrando em unísso-
no com a reação conservadora. 152  Dele extravasou algo para o primeiro Marx que, num 
artigo de 1844, também pressentia no voluntarismo político a marca da ilusão intelectual: 

O entendimento político é precisamente entendimento político porque pensa no interior 
dos limites da política. Mais ele é agudo, mais ele é vivo, mais se mostra incapaz de 
compreender os males sociais. O período clássico do entendimento político é a Revolução 
Francesa [...]. O princípio da política é a vontade [lembremo-nos de Hegel elogiando 
Rousseau por ter feito da vontade o princípio do Estado]. Quanto mais unilateral é o 
entendimento político, isto é, acabado, tanto mais acredita na onipotência da vontade, 
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tanto mais mostra-se cego face aos limites naturais e espirituais da vontade, tanto mais se 
revela incapaz de descobrir as fontes dos males sociais. 53  

Seria descabido por ora — mesmo assim, na esteira dos acertos involuntários do con-
servantismo — determo-nos nessa redução da política ao seu grau zero em nome da 
crítica do intelectualo-centrismo, denominado aqui, na melhor tradição clássica, "en-
tendimento". Por outro lado, o conjunto dessas suposições a respeito do conteúdo de 
experiência de teor propriamente "intelectual", alvo da crítica hegeliana da abstração 
que permeia o processo revolucionário, não parece comprometer a leitura consagrada 
da interpretação hegeliana da Revolução Francesa como realização do direito abstrato; 
pelo contrário, o momento controvertido da intervenção "intelectual" — sempre "abs-
trata" — fica inclusive melhor situado. Simplificando um pouco, digamos que o nexo 
entre o direito abstrato, tal como Hegel no-lo apresenta na Filosofia do Direito, e o que 
Tocqueville, à maneira de Burke, nomeou "política abstrata e literária", dispensa maio-
res justificativas — nem será preciso recorrer à última e mais longínqua instância que 
manda incluir uma e outra "abstração" no bloco um tanto amorfo da "ideologia bur-
guesa", generalidade inquestionável mas que ajuda pouco. Pois Hegel legitima a reali-
zação histórica do primeiro através da condenação da segunda, e nisto destaca-se do 
tronco conservador em que o vimos até agora engastado — a divergência é de peso, 
como se verá. A abstração do Direito Natural racional sanciona com propriedade (sem 
trocadilho) a nova ordem burguesa — e voltamos assim à "ideologia burguesa", se for 
permitido tão brutal esquematismo nesta matéria. Porém Hegel separa a validez dessa 
abstração real, enquanto resultado histórico, do processo político imediato da sua con-
sumação.'54  Trata-se de uma abstração suplementar, indissociável da primeira: nela 
apresentam-se conjugados, inclusive pela crítica, o descrédito da condição intelectual e 
a consciência revolucionária confiscada. Mas já estamos dando um novo passo que 
convém adiar. 

Fica no entanto sugerida pelo próprio Hegel que a crítica do revolucionarismo 
jacobino não é estranha à condenação — hesitante e ambígua, por certo — do esprit 
que qualifica a natureza íntima da vida intelectual. 0 que é de fato o pensamento fran-
cês, vivo, espirituoso, movimentado, senão o próprio estilo engenhoso (das Geistreich-
selbst)?155  Mas o que é este "estilo" senão a "atividade idealista" que se volta contra o 
mundo e destrói tudo que é fixo?156  Ocorre, do ângulo da especulação hegeliana, que 
não há destruição sem negação, uma e outra enfeixadas pela abstração: "o pensamento 
é o absolutamente abstrato e, por isto mesmo, o absolutamente negativo".157  Por estra-
nho que pareça — e esperamos que o exposto tenha amenizado esta impressão — há 
muito do "fanatismo do pensamento abstratoi158  entranhado na suprema elegância da 
cultura geral do homem de espírito. Ou, se preferirmos, a abstração é um dos traços da 
"dialética negativa" — resta ver mais adiante que mecanismo a condena a apartar-se 
da Idéia, a qual, é bom lembrar, ainda não sabemos bem o que vem a ser. Tomemos à 
sensação exótica, há pouco mencionada, provocada pela associação de leveza de espíri-
to, cultura iluminada e ameaça terrorista. 0 curto-circuito é bem alemão. Schelling, por 
exemplo, praticava-o com desenvoltura. Na quinta das suas Lições sobre o Método dos 
Estudos Acadêmicos, depois de observar com relativa isenção e uma ponta de sarcasmo 
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que "nossos autores alemães, cotejados com os autores franceses, são apenas pobres e 
fastidiosos Pregadores", faz refluir sem hesitar à "insurreição do entendimento racioci-
nante", à "tagarelice insípida" da inteligência formada na escola da "raciocinação oca 
e vazia" por uma "cultura falsa e superficial", a "sublevação geral da populaça" com 
o seu cortejo revolucionário de "atrocidades bárbaras".159  No outro extremo basta lem-
brar a maneira a um tempo contrafeita e encantada com que Auerbach analisou o estilo 
rococó de Voltaire: toda a sua força proviria do andamento da frase que se precipita 
com uma ligeireza quase clownesca, facilitando a simplificação antitética — e neste 
ponto não há como deixar de evocar o ritmo vertiginoso da "dialética" entrevista por 
Hegel na dicção brilhante de Neveu de Rameau. "0 que lhe é peculiar é, antes de mais 
nada, o tempo. A rápida e precisa concentração do desenvolvimento, as rápidas mudan-
ças de imagens, a combinação surpreendentemente repentina de coisas que não estamos 
habituados a ver juntas: nisto é quase único e incomparável, e neste tempo está grande 
parte de sua graça"; nesta limpeza estética porém, nessa velocidade de prestidigitador, 
reside a técnica sofista da propaganda iluminista e que Auerbach chamou técnica do 
holofote e que consiste em 

iluminar excessivamente uma pequena parte de um grande e complexo contexto, deixando 
na escuridão todo o restante que puder explicar ou ordenar aquela parte e que talvez 
serviria de contrapeso daquilo que é salientado [...]. O público sempre volta a cair nestes 
truques, sobretudo em tempos de inquietação [...]. Contudo, o truque é na maior parte dos 
casos fácil de ser descoberto; mas falta ao povo ou ao público, em tempos de tensão, a 
vontade séria de fazê-Io [a injustiça cometida é então recebida com alegria sádica].160  

Seja como for, tudo até aqui nos convida a inverter o propósito do artigo famoso 
de 1807, Wer denkt abstrakt?: pois é o homem culto quem pensa abstratamente. 16' 

Resta uma dificuldade. Supúnhamos de início que as razões da desqualificação 
especulativa da condição intelectual — por sua vez incluída no rol dos temas hegelia-
nos — deveriam ser pesquisadas no contexto mais amplo do desenvolvimento anômalo 
do capitalismo "retardatário" na Alemanha do "período artístico". Se não é falso, ain-
da não é toda a verdade: pois esse mesmo descrédito encontra livre curso na grande 
corrente do conservantismo europeu desencadeada pelo cataclisma revolucionário; tudo 
isso, agravando o problema, a contrapelo de um vasto movimento ideológico de sagra-
ção da função intelectual. Entretanto, e tal é o ponto nevrálgico do assunto a ser ataca-
do, a singularidade alemã manifesta-se num traço peculiar e decisivo da démarche he-
geliana, várias vezes sublinhado ao longo destas páginas: o ideário antiintelectualista 
não foi suficientemente forte para impedir que a primeira experiência moderna da dia-
lética — embora negativa — fosse identificada e sancionada na figura indecisa desse 
ser precário e relativo que é o homem de letras. Por ora, não obstante, convém reter a 
opinião de Kojève, de onde afinal partíramos: "mais l'Intellectuel a toujours tort".162  

(1979) 
:r 
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124. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, Paris, Gallimard, 1976, pp. 273 ss. 

125. Michelet, Histoire de la Révolution Française, livro VIII, cap. III 

126. Formulando a questão em termos de "escrita", a bem dizer de forma e gênero literário, Barthes a 
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"intelectualismo" às doutrinas da salvação interior — é o intelectual quem inventa a concepção do "mun-
do" como um problema de "sentido" — que Alain Besançon, ao utilizar a fórmula em questão, lança mão 
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de voto é suspenso, é porque ele reina; o direito de defesa, é porque ele julga; a liberdade de imprensa, é 
porque ele escreve; a liberdade de opinião, é porque ele fala: doutrina límpida cujas proclamações e as leis 
terroristas nada mais são do que um longo comentário" (apud Furet, op. cit., p. 247). 

145. Veja-se o que diz Hauser (Storia Sociale dell'Arte,Turim, Einaudi, 1956, vol. II, cap. 2) sobre forma- 
ção do novo público literário durante o século XVIII. 

146. Habermas, Storia e Critica dell 'Opinione Pubblica, Bari, Laterza, 1971, pp. 49 ss. 

147. Ibid. 
do 

148. Ibid., pp. 49, 71 

-30 149. No que segue valemo-nos da exposição de R. Koselleck (Critica Bluminista e Crisi delie Società 
Botghese, Bolonha, Il Mulino, 1972, pp. 120 ss.). É bom lembrar que a certa altura de sua demonstração 

na. Koselleck viu-se obrigado a recorrer à hipótese de Cochin. 

do 150. Koselleck, op. cit., p. 125. Não será demais lembrar a propósito que Schumpeter, depois de reparar, 
como todo mundo, que os intelectuais despendem o melhor do seu tempo "combatendo-se uns aos outros" 

103 



(todos se criticam...), chama a atenção para a coincidência do surgimento do humanismo — e os humanis- i 	-  
tas foram os primeiros intelectuais, leigos e modernos, a terem um público — com a gênese do capitalis- ' lgaei 
mo. A idade da Critica deve assim ser medida por essa escala. E como o caminho que conduz a critica de  
texto à crítica da sociedade é mais curto do que parece (Schumpeter apenas constata o fenômeno, sem _ 	ma 
alongar-se em explicações), o rigor da crítica filológica estendeu-se rapidamente ao campo da politica, a <. 
passando entrementes pelo das maneiras e costumes. Pois esse Reino da Crítica, que tem a idade do 
capitalismo, demarca o território da intelligentsia: "dessa maneira, por um lado, a liberdade de discussão  
pública, implicando a liberdade de criticar os fundamentos da sociedade capitalista, é inevitável a longo 1 
prazo; por outro, o grupo intelectual não pode evitar a crítica, pois vive de crítica e todo seu poder depende cia rj 
da crítica que fere. E a critica a pessoas e a fatos correntes provocará fatalmente, numa situação em que  
nada é sagrado, a crítica a classes e instituições" (Schumpeter, op. cit., pp. 183, 185, 189). i 	_ z r1 ou r 

151. J. Hyppolite, Gènese et Structure de ia Phénoménologie de l'Esprit de Hegel, Paris, Aubier-Montaig- s _ 	de u 
ne, 1963, vo1.11, pp. 444-5. ; 	~= .;ie raio znt 

152. Um exemplo, a propósito dessa sensibilidade preconceituosa. A historiografia contemporânea costu- O que ja 
ma distinguir três traços na mentalidade revolucionária, ela mesma "um certo complexo de idéias sobre o pai 
futuro, geradoras de iniciativa e de energia": o terror, a reação defensiva e a vontade punitiva. Digamos _ _ 	,– 
que ela não prima sempre pelo realismo — foi assim que todos acreditaram num complô dos aristocratas 
antes mesmo que ele de fato se realizasse e confirmasse. Para Lefebvre, que estamos citando, esta mentali- 
dade "apresenta para o historiador o interesse capital de mostrar que os fatos encontram seus fatores 
imediatos, não nos seus antecedentes, mas nos homens que se interpõem, interpretando-os" (Lefebvre, A 
Revolução Francesa, São Paulo, Ibrasa, 1966, p. 125). Ora, para Cochin é irrecusável a afinidade entre as 
oscilações imprevisíveis dessa mentalidade mítica (a expressão é de Lefebvre) e o irrealismo da "política 
abstrata e literária" dos jacobinos, coisa de intelectual, como o pânico, espécie de fuite en avant, a que ela 
conduz, visto que a experiência do malogro é de pouca serventia para aqueles cuja "educação" às avessas 
condenava a "conversar" sem precisar agir (cf. ibid., pp. 25 e 166 ss.). Lembremos agora (sem maior 
intenção de ciência) que o principal da critica hegeliana dizia respeito à alternativa insolúvel de anarquia e 
ditadura durante o auge do processo revolucionário, dada a imediação do intercâmbio entre as duas vonta- 
des (individual e geral) — abolição dos "corpos" intermediários, diria Tocqueville (op. cit., p. 96). 

153. Marx, Kristische Randglosen zur dem Artikel eins Preussen, Werke, vol. 1, p. 402; trad. Gloses Criti- 
quesMarginales, Textes (1842-1847), Paris, Spartacus. 

154. Cf. p. ex. Habermas. "Hegel Critique de la Révolution Française" e "Les Écrits Politiques de He- 
gel", in Théorie et Pratique, Paris, Payot, 1975. 

155. Gesch. Philo., 111, 20, p. 287; trad., p. 239. 

156. Ibid. 

157. Ibid., p. 195; trad., p. 143. 

158. Ibid., p. 197; trad., p. 250. 

159. F.W.J. Schelling, Lecciones sobre el Metodo de los Estudios Academicos, Buenos Aires, Losada, 
1965, pp. 52, 53 

160. Auerbach, Mimesis, ed. cit., pp. 352, 353, 355. Acreditaríamos estar ouvindo Tocqueville. Ou Reich, 
pois a alusão é inequívoca, o que torna ainda mais surpreendente a inquietude revivida àleitura da prosa 
contida e maliciosa de Voltaire: "e todos conhecemos bastante exemplos disto, do nosso passado mais 
imediato" (ibid., p. 352). O peso desssa tradição alemã antivoltairieana também se faz sentir com muito 
maior vigor e rancor no anti-intelectualismo apenas mitigado de Schumpeter: "a própria superficialidade 
que o torna capaz de abranger todos os campos, desde a religião até a ótica newtoniana, aliada a uma 
vitalidade indomável, uma curiosidade que jamais se satisfazia, uma total ausência de inibições, um instin-
to infalível e a aceitação total dos costumes que prevaleciam no seu tempo, possibilitaram a esse critico 
leviano, poeta e historiador medíocre, a fascinar... e a tornar-se um sucesso. Além disso, ele especulou, 
enganou, aceitou presentes e nomeações, mas sempre com a independência fundamentada na sólida base 
do seu prestígio junto ao público" (Schumpeter, op. cit., p. 186). Visto por este prisma, está claro que 
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Voltaire configura uma espécie de ilustração inestimável desse paradoxo (ou o problema mesmo de Toc-
queville) que é o poder do intelectual independente. Reparemos por ora que a caracterização do intelectual 
delineada por Schumpeter reúne boa parte dos temas polêmicos evocados ao longo dessas páginas: inexpe-
riência, matriz de irresponsabilidade diletante; idéias de segunda mão, que aliás povoam o vazio da cultura 
geral; a "desespecialização" do homem sem profissão etc. "Os intelectuais são, na verdade aqueles que 
esgrimem o poder da palavra escrita e falada. Podemos distingui-los de outros que fazem a mesma coisa 
mencionando a falta de responsabilidade direta por assuntos práticos. Esta característica, de maneira geral, 
explica uma outra: a sua falta de conhecimento de primeira mão, que podem ser obtidos apenas pela 
experiêcia real. A atitude critica, surgida não menos da situação intelectual do que da de espectador (e, na 
maioria dos casos, de estranho) e do fato de que sua principal oportunidade de se realizar reside no seu 
valor real ou potencial como agente perturbador, é complementada por uma terceira peculiaridade. Será a 
profissão de um não profissional? Diletantismo profissional? Ou serão eles aqueles que falam de tudo 
porque não entendem de nada?" (Schumpeter, op. cit., p. 184). 

161. O que já se podia ler, tirante o tom e a inflexão diversa, no comentário de Kojève: "L'intellectuel 
raisonneur pense abstraitement" (Kojève, Introduction à la Lectum de Hegel, Paris, Gallimard, 1947, p. 96). 

162. Kojève, op. cit., p. 96. 
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Os Homens Supérfluos 

Quando passamos do ciclo francês para o ciclo alemão da inteligência européia, 
passamos também do radicalismo à ironia — e por assim dizer invertemos o curso das 
observações precedentes, remontando, na galeria moderna dos letrados, do homo ideo-
logicus ao intelectual refratário. Ironia e radicalismo: o par é antitético e diante da 
alternativa o intelectual precisa escolher. Precisamente nos termos contrastantes desse 
dilema, Thomas Mann, no outono de 1917, encerrava sua colaboração com o esforço 
de guerra alemão e, com ela, uma fase desencontrada na sua carreira de homem de 
letras.' O conflito imperialista punha novamente na ordem do dia, e na mesa de traba-
lho das classes cultas, a tarefa pouco edificante de exaltar a "singularidade" da Alemanha? 

Nas páginas seguintes, emiti a opinião de que a democracia, a própria política, são estra-
nhas e nefastas à natureza alemã; pus em dúvida, ou contestei, a vocação política da 
Alemanha [...]. Declaro-me profundamente convencido de que o povo alemão jamais po-
derá amar a democracia política, pela simples razão de que não pode amar a política 
enquanto tal, e o "Estado autoritário", tão censurado, é e continua sendo, acredito, a 
forma governamental adequada, outorgada ao povo alemão e no fundo desejada por ele .3  

Ocorre que esse "combate de retaguarda em favor da alma burguesa alemã e românti-
ca" (nas palavras do próprio Thomas Mann) na verdade é mais um capítulo da "funesta 
evolução de conjunto da ideologia alemã" (Lukács), a rigor um formidável monumento 
erigido em memória da capitulação secular da intelligentsia alemã, mais uma, nos mol-
des do ocorrido em 1848 e 1870, e que tornará a suceder à época da ascensão do 
nazismo .4  Nem mesmo Thomas Mann deixava assim de pagar o seu tributo à demagogia 
anticapitalista característica da idealização do "atraso" alemão; nisto certamente não ino-
vava, antes arrematava em grande estilo o legado antidemocrático da Bildungsbürgertum. 
Em particular, convencido de que a democracia representava um perigo mortal para a 
cultura alemã, alinhava com a ala ortodoxa. dos "mandarins alemães" estudados por Rin-
ger. No auge do período imperialista, a maioria desses advogados dos learned few 

aprovava a estratificação tradicional da sociedade alemã, tolerava os aspectos iliberais do 
regime político existente, além de partilhar o medo e a hostilidade imperantes nas classes 
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dirigentes diante do movimento social-democrata [...]. Muitos membros das elites cultiva-
das estavam preparados para formar ao lado dos junkers e demais conservadores contra 
qualquer reforma, parlamentar ou social. Ademais, afetavam um desprezo generalizado 
pelo "materialismo" e a vulgaridade da sociedade industrial emergente.5  

Num ponto, todavia, Thomas Mann era original: quando temperava a estetização 
"prussiana" da nova ordem imperialista com o halo sem dúvida prestigioso da ironia, 
feito porém de reserva e distância. Na herança cultural recente, que agravava o fardo do 
intelectual alemão, Thomas Mann costumava distinguir duas possibilidades gêmeas: 

Uma é o estetismo desenfreado, o estetismo do Renascimento, o culto histérico da força, 
da beleza e da vida. A outra, seu nome é ironia, e é o meu caso particular. A autonegação 
do espírito em proveito da vida transformou-se, no meu caso, em ironia.6  

Pois é esta ironia ainda mal definida que Thomas Mann opõe ao radicalismo do letrado 
francês, isto é ao intelectual convencido de que é preciso agir. 

Está claro que a incompatibilidade entre radicalismo e ironia traduz à perfeição 
um ponto de honra da ideologia alemã, o antagonismo maior entre Civilização, no geral 
de corte francês, e Cultura, apanágio do caráter nacional alemão. O tema é cediço e 
contudo nuclear quando se tem em mente a formação da intelligentsia alemã à época da 
filosofia clássica. Dele trataremos mais adiante, reparando por ora que o cotejo mannia-
no faria pouco sentido, mesmo na esfera mais frágil da mera construção ideológica, se 
não o referíssemos à diferença de ritmo e estilo no desenvolvimento da ordem burguesa 
num e noutro país. Pelo menos nesse plano mais vago das generalidades inevitáveis 
seria dificil resistir à tentação de associar a reputação de radicalismo (pouco importa se 
merecida ou não) ao passado revolucionário de uma classe vitoriosa, incluindo por sua 
vez a ironia no elenco dos mecanismos compensatórios multiplicados por uma Revolu-
ção Burguesa "recolhida" .7  A reação conservadora posterior pode no entanto unificar 
por um momento as razões de uma e outra burguesia na defensiva. 

Contrapondo a modéstia, o ceticismo, e mesmo a melancolia, entranhados no 
deutsche Bürger, ao ativismo filistino do bourgeois (de há muito, todavia, apenas uma 
cláusula de estilo), Thomas Mann na verdade reatava com os temas da critica conserva-
dora do jacobinismo que acabamos de evocar em Tocqueville e Cochin. Na genealogia 
dessa burguesia de velha cepa, patrícia e cultivada, em nome da qual Thomas Mann 
desqualifica a função intelectual definida nos quadros do Iluminismo, ironia e conser-
vantismo andam juntos: de fato, nela reside o seu verdadeiro espírito. "A ironia é uma 
forma do intelectualismo e o conservantismo irônico é um conservantismo intelec-
tual".8  Nessa constelação gravita o Kulturtrãger. Assim entendido e confinado, esse 
conservantismo de escol é o filho dileto de uma certa burguesia do espírito e da cultura 
em cuja mentalidade — "tipicamente alemã", já se vê — formam sistema "vida inte-
rior, cultura humanista e horror da política". A ela pertencia Goethe e, por isso mesmo, 
dizia Thomas Mann numa conferência de 1932, devemos celebrar na sua figura o repre-
sentante supremo da idade burguesa.9  E o conservantismo irônico consistiria precisa-
mente nisto: comportar-se como filantropo sem no entanto ter uma opinião muito ele-
vada acerca do homem e da humanidade. Tal era a principal máxima da "política 
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irônica" (outra expressão manniana) de Goethe, que não se deixava arrebatar pela críti-
ca às instituições quase que por cortesia.1°  Tirante a sagração da cultura superior, são os 
traços mesmos da política conservadora sans phrase (nos dois sentidos), isto é, "ingle-
sa" e antijacobina, que tornamos a reconhecer no realismo goethiano; antidoutrinaris-
mo ditado pela experiência, senso da concessão e da "mediação", enfim "debate sobre 
a gestão". Numa palavra, tudo aquilo de que o "livre-pensador" se mostra incapaz. Tal 
é a órbita anglo-saxônica de origem da expressão pejorativa "radicalismo": radical é o 
leveller, o jacobino, o cartista, como era radical para Goethe o utilitarismo de Bent-
ham." Radical também é a Terceira República francesa e a sua atmosfera política "cor-
rompida", vale dizer o parlamentarismo, o sistema de partidos (dentre os quais, justa-
mente, o "radical", o "radical-socialista") etc. Mas antes de tudo é radical a política do 
homme de lettres, considerada "abstrata e literária" por Tocqueville, como se viu. 

30  A experiência ensina [escreve Thomas Mann, num registro que já nos é familiar] que o 
intelectual, transportado pela paixão em meio à realidade, penetra então num elemento 

ão falso, onde ele se conduz mal, como um diletante infeliz, onde humanamente se abisma e 
,al precisa se deixar envolver em seguida pelo sombrio martírio da imolação moral para 

e  poder ainda subsistir, aos seus olhos, e aos do mundo [...]. O esforço anormal e penoso 
ia  que [o intelectual] faz para suplantar seu temor e sua timidez diante da realidade não lhe 

deixa força suficiente para a concessão, a moderação e a sabedoria. A atividade daquele 
se  que nasceu para a contemplação será sempre uma atividade anormal, terrível, assustadora 

e autodestrutiva; a action directe, a ação do espírito, será sempre uma ação monstruosa.12  

Aqui, as razões alegadas contra os malfeitos da inteligência já retomam a sua cor local. 
A reminiscência hegeliana, por exemplo, a lembrança recorrente dessa conexão pres-
sentida entre "espírito da cultura" e a "fúria da destruição" inerente à "liberdade abso-
luta." dos philosophes transparece na triste certeza manniana de que o intelectual que 
passa à ação, como se diz, está condenado ao terrorismo. Não custa lembrar — am-
pliando um pouco o elenco dos "mandarins" — que Lukács, em 1910, também costu-
mava contrapor aos intelectuais enragés o antiterrorismo pacífico do humanista alemão: 

Enquanto em Paris os doutrinários perdidos nos seus sonhos levavam com cruel e san-
grento rigor as possibilidades do nacionalismo até suas últimas conseqüências, nas universida-
des alemãs um livro após o outro minava e destnúa a esperança orgulhosa do racionalismo.13  

Enfim, repertoriando com indisfarçável satisfação alguns lances de arrematado desatino 
desses raisonneurs maníacos da frase de efeito, Thomas Mann dava como evidência e 
resultado registrado pela história a afinidade quase nada eletiva à primeira vista entre o 
"homem do mundo" e a exaltação compassiva do ativista; "apóstolos dos miseráveis e 
dos mortos de fome que posam de connaisseurs refinados: céticos, sensuais, nihilistas, 
anarquistas em conversa privada transformam-se em fanáticos quando passam à 
açãoi14  — o que também é um retrato de Danton, a bem dizer um sentimental na 
acepção schilleriana do termo. Aliás convém reparar que uma das matrizes da análise 
manniana é a oposição estabelecida por Schiller entre o "ingênuo" e o "sentimental", 
de tal sorte que o realismo (outra expressão schilleriana) de Goethe traduziria a "inge- 
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nuidade" congênita da sua natureza poética, realismo cuja "política irônica" é a da 
simpatia de homem a homem; em contrapartida, o sentimental forma com o idealismo 
da paixão humanitária, cujo ideal eleva tão alto a espécie que para os indivíduos cabe 
afinal "o mais profundo, o mais amargo, o mais sarcástico dos pessimismos".15  A iro-
nia é um pouco essa desconfiança do ideal que se desprende do realismo ingênuo. 

Resta portanto a ironia — cuja vontade fraca e ânimo fatalista arrefece no ho-
mem culto, mas não "civilizado", a veleidade de "se pôr séria e ativamente a serviço 
do desejável e do ideali16  — essa relação problemática com as "idéias modernas", o 
que inspira a crença um tanto "ingênua" na "dominação dos ideais", que parece a um 
tempo balizar a função intelectual e autorizar a sua desqualificação. Pois são os seus 
volteios que devemos estudar mais de perto, se é verdade que ao abordarmos o ciclo 
alemão da intelligentisia européia nos aproximamos mais um pouco das origens "inte-
lectuais" da Dialética e penetramos talvez outro tanto na impressão nem sempre con-
fessada de que a Dialética, na sua feição moderna, foi antes de tudo coisa de intelectual 
alemão, isto é de intelectual marcado pela circunstância histórica do "atraso". 

Estudando certa vez a gênese da ironia romântica na obra de Schlegel, Peter 
Szondi procurou mostrar que longe de constituir um achado de literato, mais ou menos 
ampliado por um conjunto de pequenos escritos desencontrados, o seu conceito era 
fruto de uma elaborada meditação de cunho filosófico acerca da história: Schlegel por 
assim dizer "deduzira" (um pouco à maneira das filosofias especulativas que então se 
formavam) a ironia como um resultado histórico." A rigor, o principal tema dessa filo-
sofia da história não era original, embora a sua conclusão o fosse. Afinal, descrever e 
lamentar o caráter fragmentário do mundo moderno à luz da coesão da Antigüidade era 
então o assunto de todos, de Schiller a Hegel. Cisão, desmembramento, atomização são 
indícios seguros da "aliança" moderna, enfeixados por Schlegel sob o signo da refle-
xão, que separa e isola, condenando o sujeito moderno à consciência, o que pode não 
ser um avanço em relação à integridade substancial do homem antigo. A novidade de 
Schlegel não deve ser procurada na afirmação de que a modernidade é esse enorme 
girar em falso do entendimento emancipado, mas no reconhecimento de que a demanda 
de unificação talvez não esteja destinada a encontrar satisfação. Até lá resta o expedien-
te da ironia. 

O sujeito da ironia romântica [escreve Szondi] é assim o homem isolado, que se tomou 
seu próprio objeto, e privado pela consciência do poder de agir. Ele aspira à unidade e à 
infinitude, mas o mundo aparece-lhe fissurado e finito. O que chamamos ironia é a tentati-
va de suportar sua situação crítica pelo recuo e pela inversão.'8  

Uma das tantas definições da ironia oferecidas por Schlegel — "a ironia é a consciên-
cia clara da agilidade eterna, da plenitude infinita do caos" — merece o seguinte co-
mentário de Peter Szondi: "a agilidade eterna é característica do homem moderno que 
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la 	 vive no caos. Tomar consciência de sua existência caótica, vivê-la de modo consciente, 

b é assumir diante dela uma atitude irônica".19 Portanto, último recurso diante da adversi-
dade moderna, porém à altura dos novos tempos: a "agilidade eterna" da consciência 
irônica não é extravagância literária mas resposta adequada a uma contingência históri-
ca precisa. 

o- 

	

	 Aos olhos de Schlegel e dos primeiros românticos, Hamlet, cujo destino é a cons- 
ciência, é o herói arquetípico dos tempos modernos. Em carta a seu irmão escrevia o 

o 	 seguinte a propósito do Hamlet: 

ir' 
O tema e o efeito desta peça é o desespero heroico, isto é uma vibração infinita nas forças 

0o 

	

	 supremas. A causa da sua morte interior reside na grandeza do seu entendimento. Fosse 
este menor, Hamlet seria um herói lendário. Para ele não vale a pena ser herói; caso o 
desejasse, seria uma brincadeira. Seu olhar abrange uma infinidade de conexões — daí a 

í° 	 sua indecisão [...] diante de um exame tão rigoroso, o mundo não é nada [...]. O fundo 
~l 	 íntimo da sua existência é um nada espantoso, desprezo do mundo e de si mesmo.20 

Tal é, nas palavras de Szondi, "a negatividade que o entendimento girando em falso 
introduz no sujeito isolado". Impossível deixar de retomar o fio da nossa meada e 
incluir outro palpite no rol de nossas conjecturas. Quando se pensa a originalidade da 
idade moderna nos termos de uma fusão irrecorrível entre vida intelectual e alienação, é 
natural que o seu protagonista seja encarnado por um intelectual. Pois afinal é disso que 

S 	 se trata. Observa um crítico contemporâneo: 
ra 

r 	 Hamlet não é apenas um príncipe renascentista, mas o primeiro intelectual moderno de 

se 	 nossa literatura [...] no fundo, seu dilema é o do intelectual europeu moderno [...] o jovem 
o- 	 perdido dos primeiros atos, perfeitamente consciente de "não estar integrado", desdenho- 
e 	 so, sarcástico, inclusive um tanto exibicionista e que se expressa numa linguagem diferen- 

te dos demais, fala diretamente à experiência do intelectual moderno; este, por sua vez, 
_ 

	

	 idealiza este jovem infortunado, convertendo-o na suprema expressão da eterna condição 
humana, que se resume no fato de ser um intelectual.2' 

e- 

r 	 Até mesmo suas vestes negras, cor de tinta — "my ink cloak"—, assinalam neste 
de 	 príncipe veleitário o novo herói, o intelectual.22 

e 	 Se evocarmos agora a opinião dividida de Hegel a respeito da questão hamletiana 

da 	 (largamente debatida na época, podemos presumir), nos veremos a braços, salvo enga- 
no, com o ponto nevrálgico do nosso assunto, surpreendido no grau zero do seu esque-
matismo. O Hamlet de Hegel é flagrantemente uma "bela alma" — e tal "figura", 
como se sabe, caracterizava também, entre outras coisas, o intelectual ensimesmado, de 

ou 	 Rousseau a Novalis. Hamlet hesita, e toma a hesitar; é uma natureza débil do ponto de 
eà 

ti- 	 vista prático. E aqui Hegel aprova o juízo de Goethe, segundo o qual Shakespeare 
projetara descrever "o tipo de homem cuja fresca energia ativa é paralisada pelo desen-
volvimento excessivo da atividade intelectual (`se estiola sob a pálida sombra do pensa- 

zn- 	 mento')"'3 Enfim um espírito voltado sobre si "que dificilmente pode decidir-se a 
co- 	 abandonar essa sua harmonia interna; melancólico, sonhador, hipocondríaco e meditati- 

que 	 vo".24 Numa palavra, um humanista irresoluto, como queriam seus leitores românticos: 
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nisto precisamente reside a ironia, nessa existência malograda porém altamente intelec-
tualizada, nessa ausência de vontade inteiriça e caráter uno — "se um indivíduo se 
apresenta conforme uma determinação, logo esta deve ser rebatida no seu contrário, de 
sorte que o caráter não deve expor nada além de sua própria nulidade".25  Até aí não vai 
Hegel: o personagem de Shakespeare não é um espectro (entendamos, entre outras 
coisas, um homem de letras desfibrado). "Hamlet certamente é um indeciso, mas não 
duvida sobre o que fazer e sim sobre como fazer".26  Por exemplo, "Hamlet hesita 
porque não acredita cegamente no espírito", "duvida porque deseja alcançar a certeza 
com seus próprios meios".27  Ora, duvidando volta a reafirmar sua condição de intelec-
tual, a "grandeza do seu entendimento", como diria Schlegel, que o impede de agir e 
isola. Há algo de inegavelmente moderno na caracterização hegeliana da dúvida, à qual se 
ajusta sem muito esforço a preferência romântica pelo herói problemático de Shakespeare. 

A dúvida, no caso, já não se confunde mais com o momento artificiosamente 
cético do ideal cartesiano do método, cuidado científico preliminar cuja negatividade 
efêmera desaparece sem deixar rastro, no fundo uma experiência trivial da dúvida: "o 
abalo desta ou daquela pretensa verdade ao qual sucede de novo o conveniente desapa-
recimento da dúvida e um retomo à mesma verdade de sorte que, no fim, tudo volta a 
ser como no princípio".28  Ao contrário, a dúvida que agora nos concerne investe o 
sujeito moderno com uma urgência dramática até então desconhecida, feita de "incerte-
za, indecisão e irresolução". Hegel costumava chamar a atenção para o fato de que a 
palavra Zweifel ("dúvida") deriva de "dois" (Zwei), no que transparece a sua índole 
antitética: entre os dois pólos antinômicos o espírito ondeia sem repouso. Por onde se 
vê — o que não é pouca coisa para o nosso argumento — que o espírito consumido 
pela dúvida tende a reproduzir a estrutura elementar da dialética negativa, essa alter-
nância indefinida de determinações contraditórias. Conforme o contexto, como trata-
mos de sugerir, essa dialética é a do intelectual, quando não tem justamente a sua 
origem nessa experiência crucial da modernidade. Pois essa movimentação pendular de 
uma vida intelectual cujo "fundo íntimo é um nada espantoso" (para falar novamente 
como Schlegel), Hegel compara-a às idas e vindas de um fogo-fátuo, como Hamlet 
aliás: "er irrlichtert [...] hin und her".29  Além do mais, dois outros aspectos desse pac-
hos moderno da dúvida descrito por Hegel devolvem-nos ao paradigma da ironia ro-
mântica (onde por um momento esbarramos na dialética do intelectual). É flagrante, 
por exemplo, a intenção hegeliana de retratar, e relegar à esfera marginal das excentri-
cidades culturais, um momento intelectual de vanguarda: 

Uma Tal dúvida pretende valer como indício de pensamento fino e agudo; na verdade é 
apenas vaidade e pura incapacidade de tomar uma decisão, é incsolução. Em nossos dias 
constuma-se prestigiar essa espécie de ceticismo tomando-o como negatividade universal.30  

Junte-se a isso a infelicidade do homem que duvida (contrastando com a ataraxia da-
quele que sabe), moderno e dividido, isto é, "alienado". A fórmula é banal — "a 
dúvida de um homem contém em si mesma uma cisão do ânimo e do espírito, elimina a 
tranqüilidade e torna infeliz"31  — e no entanto registra o luto de Hamlet, a tristeza 
(Trauer) da melancolia moderna. No presente contexto, coisa de intelectual — se é 
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verdade que a glorificação alemã de Hamlet enfeixa numa única figura ironia, dialética 
e intelligentsia. 

L 

	

	 Dito isto, podemos presumir sem muita impropriedade que as conjecturas de 
Schlegel acerca das origens históricas da ironia traduzem e generalizam o ponto de 

L 

	

	 vista do intelectual no limiar da modernidade. 0 horizonte remoto dessa experiência é 
pouco mais do que uma vaga percepção da natureza funesta da nova ordem capitalista, 
cuja prosa mostra-se incompatível com a "poesia" exigida por uma vida espiritual 
íntegra, à antiga. Deste ponto de vista, a "alienação" é antes de tudo o nome de um 
mal-estar na esfera superior da cultura. Por outro lado, o mecanismo compensatório da 
ironia é matéria de interesse local. Numa palavra, a ironia é uma das formas fundamen-
tais da existência malograda do intelectual alemão. Esse o horizonte mais raso das 
cogitações de Schlegel. Pois o isolamento de que fala Szondi, antes de ser o do homem 
moderno, registra a marginalidade social do homem culto na paisagem acanhada da 
"miséria alemã". Goethe definiu-a certa vez pela ausência de um "ponto central de 
formação social da vida",32  agravada, de resto, pela inexistência de um impulso nacio-
nal à reviravolta revolucionária, como na França, que pudesse enfim tê-lo criado. Diga-
mos — variando mais uma vez o tema — que a ironia, último refúgio a que parece 
entregar-se o intelectual extraviado, dá vida e animação à meditação ensimesmada ao 
redor desse ponto de arrimo ausente. Mas o nosso assunto ainda não está maduro. E se 
quisermos ver claro no nexo multiforme que parece vincular ironia e cultura será preci-
so relembrar alguns dos elementos mais notórios da "religião" alemã da cultura, dessa 
insólita "função salvadora da cultura humanista erigida em sucedâneo da religião 
da Bildungsreligion.34  

Na Alemanha, nem todas as carreiras estavam abertas ao talento, a começar pela 
principal delas, a carreira política. Nada tão característico quanto um desabafo como o 
seguinte, registrado num texto de época: "que aberração proibir aos mais esclarecidos 
cidadãos interessar-se pelos negócios de Estado sob o único pretexto de que são inte-
lectuais! "35  Convém entretanto nuançar o quadro, recorrendo novamente aos pontos de 
referência mencionados anteriormente. Conforme o paradigma tocquevilliano — o 
compromisso em que se resolveram as Revoluções Burguesas do século XVII na Ingla-
terra —, nem mesmo na França os que escreviam sobre os assuntos ditos políticos 
misturavam-se aos que governavam. Mas o cotejo de praxe não pode deixar de se 
impor: se é bem verdade que os letrados franceses 

não estavam revestidos de qualquer tipo de autoridade e não ocupavam qualquer cargo 
público numa sociedade que estava de resto repleta de funcionários, não permaneciam, L_ é 
entretanto, como a maior parte de seus iguais na Alemanha, inteiramente alheios à política 
e confinados ao domínio da filosofia pura e das belas letras. Ocupavam-se constantemente 
das matérias que afetam ao governo. Na realidade era esta a sua verdadeira ocupação. 

Abstrata, como vimos. Não tomaríamos a evocar o argumento de Tocqueville, caso não 
a 	 aludisse em grandes linhas, e pelo menos para o período em questão, a uma impossibi- 
a 	 lidade maior: uma conjuntura histórica favorável às camadas dominantes do Antigo TI 	Regime, conquanto marcada pela infelicidade geral do "atraso", diversa daquela em 
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que prosperaram as monarquias absolutas, preservando-as assim da longa crise de direção que 
arruinara a aristocracia francesa, tomava inviável na pequena paisagem antiga alemã um 
processo análogo de substituição da "classe política" pelos homens de letras. A nulidade 
política que afetava a sociedade no seu conjunto e se exprimia na debilidade estrutural da 
burguesia local impedia que os homens ilustrados fossem de fato os principais políticos do 
país — quando a "despolítização" absolutista provocara na França justamente o fenômeno 
contrário. Entendamo-nos um pouco acerca das idas e vindas dessa "despolitização" às aves-
sas, 

 
de fato expressão de dois estilos diversos de marginalização política das elites cultivadas. 

Na Alemanha, em que a barreira social entre a classe média e a aristocracia era mais 
marcada, os contatos sociais e mundanos mais raros, a diferença de comportamento maior 
do que na França, a oposição das ordens, a tensão social, não se concretizaram no plano 
político, ao passo que na França, onde as barreiras de classe eram menos elevadas, os 
contatos mundanos e sociais infinitamente mais estreitos, a atividade política da burguesia 
manifestou-se mais cedo e as tensões logo encontraram seu epílogo político.36  

Digamos — se nos for consentida a esquematização — que o obstáculo estamental 
intransponível na Alemanha era um convite à exaltação moral e cultural de parte do 
burguês letrado e inconformado; ao passo que a promiscuidade entre as classes no 
grand monde parisiense apenas congregava diferentes tipos de marginalização política. 
0 que entretanto não chega a comprometer o clichê do "apolitismo" do intelectual 
alemão, quando cotejado com a "politização" extremada de seus pares franceses.37  Não 
admira então que ao chegar na Alemanha pela via oblíqua das guerras napoleônicas, a 
Revolução tenha encontrado uma intelligentsia da qual dificilmente se poderia dizer 
que estava à altura das exigências do dia.38  Muito mais surpreendente é a impaciência 
do mais notável dos reformadores prussianos, o barão von Stein, diante da apatia políti-
ca do erudito alemão, que se "comportava como espectador ante o drama da sua pá-
tria".39  Era assim quase natural, de exclusão em desengano, que o homem culto alemão 
"reivindicasse o direito do intelectual desinteressar-se da política e do Estado e exigisse 
deste último apenas a possibilidade daquele anum que assegura dedicação total aos 
valores do espírito"40  — fechando-se o ciclo. 

Ocorre que nem sempre o talento tinha o seu mérito reconhecido na Alemanha da 
virada do século, e que o otium reclamado dava bem a medida da inatividade de uma 
elite segregada. Desse désoeuvrement de vanguarda, um observador criterioso e diverti-
do da cena alemã deu a fórmula exata: "celui qui ne s'occupe pas de l'univers, en 
Allemagne, n'a vraiment rien à faíre" .4' A ausência de carreira política não era portanto 
funesta apenas para as "massas" 42  Dela também padeciam os melhores das classes 
ditas instruídas, desde que, variando a angulação, passemos a considerar com naturali-
dade a expectativa de influência política por parte dos intelectuais. "Homens destina-
dos à ação precisavam se calar ou definhar, ou então tomar-se simples utopistas jogan-
do com audaciosas possibilidades de pensamento; homens que, do outro lado do Reno, 
teriam se tomado heróis trágicos, aqui só puderam viver o seu destino na poesia".43  

Desta opinião de juventude, que procura na vocação política contrariada o segredo da 
literatura alemã do "período artístico" (Heine), o Lukács marxista a bem dizer não se 
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apartará; voltando ao período em questão, verá no predomínio da atitude estética em 
Schiller e Goethe o equivalente de uma renúncia: "nenhum deles nasceu para ser ape-
nas um escritor, e só a miséria alemã obrigou-os a levar uma vida de literatos puros".44  
Vê-se logo que a certeza de Thomas Mann foi subvertida, que a aversão da elite culti-
vada alemã pelo ativismo radical é uma questão de oportunidade histórica e não de essên-
cia, e que no insulamento dessa vanguarda intelectual germina a planta exótica e "retarda-
tária" de um radicalismo represado e sublimado. O que Heine viu muito bem, aliás com 
uma ponta de humor que hoje se perdeu 45  Reconsideremos ainda o panorama familiar. 

Em toda a Europa ardia uma febre de atividade jamais vista na história recente, mas 
somente a Alemanha não oferecia aos homens dotados de engenho, de iniciativa e de 
ambição outra saída que não fosse a do mundo do pensamento e da arte, e só aqui os 
intelectuais constituíam uma classe tão exígua e tão pouco integrada no resto da socieda-
de. A eles estavam reservadas as universidades e algumas cortes principescas, mas a sua 
influência cessava onde começava o mundo da vida ativa. A sociedade alemã não era nem 
tão democrática nem tão mutável a ponto de oferecer oportunidades de sucesso num mun-
do mais vasto. Em Londres, o pobretão mas ativo Fichte teria podido afirmar-se no mundo 
financeiro ou do jornalismo político, em Paris teria podido tomar-se um tribuno do povo 
ou um príncipe do Império, mas na Alemanha a única profissão para ele era a de criador 
de idéias, o único campo onde alcançar fama era o da escola.aó  

Cidadela derrisória, sobretudo quando se tem em mente o desdém secular das classes 
dominantes pelo grande trunfo da dignidade burguesa, o corpo professoral. "Os profes-
sores não têm pátria", dizia um dos duques de Hannover. "Professores, mulheres da 
vida e bailarinas, podemos ter tantos quantos quisermos por dinheiro. Sempre se incli-
nam do lado que oferece alguns trocados a mais".47  Para um bom número de intelec-
tuais alemães — em particular para esses "desmobilizados da Aufklarung' 48  — a da-
nação do preceptorado será destino natural e ínfimo, cifra da marginalidade que assim 
brilha ainda mais na discrepância visível entre a nulidade material dessa condição qua-
se servil e a vindicação do reconhecimento social desses homens de ação encalhados no 
mundo das idéias. O claro sentimento desse desencontro permeia o desprezo patrício e 
mundano de Schopenhauer pela filosofia universitária. Entre outras coisas, Schope-
nhauer costumava atribuir o caráter subalterno que sempre desqualificou a casta lamen-
tável dos professores à indigência dos seus salários — certamente, na sua qualidade de 
rentier, devia considerar a sua independência intelectual melhor assegurada pelo pró-
prio movimento do capital sem maiores mediações. 

Na Alemanha [acrescenta Adorno] é preciso convir, a aspiração da intelligentsia por sta-
tus e influência — além do mais, problemática em si mesma — nunca foi satisfeita; é 
possível que este fato esteja condicionado pelo atraso do desenvolvimento burguês, pela 
longa sobrevivência do não precisamente espiritual feudalismo alemão, que engendrou o 
tipo do preceptor como servidor doméstico.49  

Basta percorrer a correspondência das mais renomadas vítimas dessa condição — de 
Hõlderlin a Hegel, quase ninguém escapou dessa provação — para que um rosário de 
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avanias seja desfiado diante de nós pelo ressentimento inevitável do homem culto hu-
milhado a preço vil.50  Numa comédia pitoresca, O Preceptor, Lenz colocou em cena a 
engrenagem grotesca dessas atribulações do intelectual principiante. A situação é insus-
tentável e o deplorável preceptor acaba recorrendo à faca, mas para se castrar, parti-
lhando de moto próprio o destino funesto de Abelardo, padroeiro dos intelectuais, no 
que iguala afinal a impotência de sua classe — uma solução teatral razoável para a 
virilidade confiscada da burguesia alemã.51  

Não é fortuita a intensidade singular com que na Alemanha as tábuas do palco 
representam o mundo. Nisto reside o segredo da vocação teatral de Wilhelm Meister. O 
herói de Goethe não é nobre; daí a ênfase do seu lamento: "feliz, três vezes feliz aquele 
cujo nascimento eleva imediatamente acima dos graus inferiores da humanidade; que 
não precisa passar pela situação na qual se debatem toda a vida tantas pessoas honestas 
[...]". Algumas linhas da carta famosa, em que Wilhelm comunica ao cunhado Werner 
sua intenção de tornar-se ator, são suficientes para lançar uma luz suplementar, nítida e 
clássica, sobre a resistível ascensão do burguês intelectual na Alemanha do "período 
artístico". 

Fosse eu nobre, nossa discussão mal começaria; mas como sou apenas um burguês, é 
preciso que tome um caminho particular [...]. Não sei como é em países estrangeiros, mas 
na Alemanha só ao nobre é possível unia certa formação geral [allgemeine Ausbildung] e, 
se assim posso dizer, pessoal [...]. Ora, tenho uma inclinação irresistível precisamente para 
a formação harmoniosa da minha natureza, que o meu nascimento me recusa [...]. Podes 
ver muito bem: só o teatro pode me dar tudo isso, apenas nesse elemento posso evoluir e 
desenvolver-me segundo meus desejos. Sobre as tábuas de um palco, o homem cultivado 
faz valer a sua influência de modo tão pessoal quanto nas classes superiores.52  

Como se no mundo ilusório do teatro a plástica universalidade da vida do espírito 
pudesse enfim ser alcançada graças ao artificio da representação de um papel imaginá-
rio.53  Na primeira versão da obra o dilema da redenção da condição burguesa pela 
"cultura geral" ainda não se apresentava nesses termos; a realização da vocação teatral 
do herói significava antes de tudo a conquista de um ponto de vista privilegiado sobre a 
cena do mundo: "o palco não haveria de ser para ele um porto seguro, já que poderia 
admirar comodamente, com bom ou mal tempo, e como em compêndio, o mundo, e, 
como num espelho, seus sentimentos e suas futuras ações";54  mais precisamente, signi-
ficava a oportunidade de emancipação de uma alma sensível, oprimida pela prosaica 
estreiteza da pequena esfera burguesa.55  Cuja marca, aliás, vem estampada no confor-
mismo ligeiramente filistino desse mesmo projeto de alçar-se à bela aparência do de-
sempenho social nobre. 

De qualquer modo, assim concebido, um tão insólito programa de "formação 
geral" exigia que se confiasse a educação do jovem burguês a atores e nobres. O meio 
acanhado em que vegetava a classe média alemã não deixava outra alternativa ao bur-
guês aspirante carecido de sanar pelo menos dois estigmas congênitos. 

O palco ensina-lhe a coordenar seu corpo, praticamente esquecido nas salas de aula e nos 
escritórios, ao seu ser interior e a fazer aparência e gesto exprimirem algum significado. 
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Por sua vez, o nobre exibe-lhe exemplarmente a realidade de um desenvolvimento integral 
e de um uso mais livre do conjunto de suas faculdades pessoais além de inspirar-lhe maior 

a 	 coragem e confiança em si mesmo.56 

Numa palavra, o ideal mesmo da existência simbólica, como o formulou Simmel, de 
0 	 olhos postos na apoteose goethiana da cultura, porém fazendo vistas grossas para a 
a 	 ponta de arrivismo que ela mascarava: 

Talvez ninguém tenha vivido uma vida tão simbólica quanto a de Goethe, pois dando a 
cada um somente uma parte, e certos aspectos de sua personalidade, ele a deu, entretanto, 
"toda a todos". A única possibilidade de não ser um comediante e não usar máscara 
reside nesta maneira de viver uma vida simbólica.57 

Tal era o tributo exigido pelos donos da vida aos candidatos ao reconhecimento social, 
na primeira fila o letrado pobre. Louve-se então o golpe de vista goethiano 	— haja 

- ` vista o afã com que a combalida classe média alemã entronizou o modelo de "cultura 
geral" do Wilhelm Meister — ao divisar nas tábuas de um palco a mola secreta da 
almejada ascensão: na Alemanha, para o burguês sensível porém sem eira nem beira, 
abandonado à própria sorte na franja da alta roda, "o mais importante era saber repre- 

e sentar o papel daquilo que a pessoa realmente pretendia ser"; ora, só na companhia de 
atores poderia o jovem candidato à formação harmoniosa "aprender a apresentar e 

-rã representar sua individualidade", naturalmente de escol.s' Sobre o palco, portanto, o 
homem culto aparece em todo o seu esplendor. No fundo, um convite à assimilação 

e social pelo mimetismo de classe. Compreende-se que a espíritos menos siderados pela 
jo existência simbólica, menos imantados pela "concepção estamental-aristocrática da 

universalidade elevada e não-especializada" (como caracterizava Auerbach o culto 
goethiano da "aparência"), repugnasse o preço imposto pelas regras mundanas da 

.o cooptação, onde a esfera suprema da Kultur carece das luzes da ribalta para fazer bri- 
a- lhar a sua carga de humanidade. Teria sido seguramente o caso de um Lessing, em cuja 
ia vocação teatral transparecia menos o sucedâneo de uma "formação geral" frustrada 
al pelo nascimento obscuro, do que a vontade de transformar o palco num foco simbólico 

a em que "o mundo burguês podia interpretar a aparência da vida e discutir, diante do 
- a povo reunido, as questões que mais profundamente se agitavam no seu íntimo"; por 
e, certo o homem cultivado punha-se em cena porém não cogitava recorrer a tal artificio 

para "fazer valer sua influência de modo tão pessoal quanto nas classes superiores", 
a antes imaginava, na condição de poeta e publicista, converter as tábuas do palco em 

"cátedra e púlpito da burguesia.59 Ou em tribunal, como queria Schiller à época em que 
sopesava os efeitos de um teatro concebido como instituição moral, onde os grandes do 
mundo seriam julgados e o "homem" dar-se-ia a conhecer enquanto tal (ou pelo menos 
tal como o delineavam os cidadãos da República das Letras, prefiguração intelectual do 

:io reino dos fins). Repete-se, então, a via alternativa inaugurada por Lessing: sede de uma 
~r- legislação puramente moral, as vocações que para aí acorriam não atendiam ao apelo de 

uma "inclinação irresistível para a formação harmoniosa" da personalidade, antes da- 
vam cumprimento ao imperativo moral, e portanto apolítico, de trazer à luz, condenan- 

-,os do-as ao opróbrio, as manhas dos poderosos do dia ("ce n'est pas le pouvoir qui flétrit, 
_io. 
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c'est le public", dizia Voltaire); a cena teatral era, assim, o palco das escaramuças entre 
a intelligentsia burguesa e as mazelas do Antigo Regime, de sorte que, a rigor, as luzes 
que iluminavam a ribalta emanavam, nas palavras mesmas de Schiller, da "parte me-
lhor e pensante do povo".60 Evocadas estas vozes discordantes, voltemos à vocação 
teatral do homem culto segundo Goethe. 

Note-se que uma tal fantasia provinciana de extremada cultura e elegância ajusta-
va-se sem deixar resto ao ritmo conformado de um mundo pequeno-burguês que repou-
sa diante dos olhos do leitor da carta a Wemer, como observou Auerbach, 

numa calma quase atemporal [...]. Tão perfeitamente tranqüila e incomovível parece ser a 
estrutura estamental [que se tem] a impressão de estar numa sociedade imóvel, que se 
modifica muito gradualmente, só pela sucessão das gerações.61 

A acanhada ribalta alemã vem projetar assim uma luz insólita sobre o ideal aristocrati-
zante da formação harmoniosa, de "universalidade elevada e não especializada" do 
honnête homme, ao mesmo tempo em que deixa entrever na vocação teatral de Wilhelm 
Meister o mal disfarçado sucedâneo da condição intelectual bloqueada e por isso mes-
mo transfigurada. Por outro lado a aspiração pela "cultura geral" dificilmente tomaria 
esse rumo inusitado, não fosse a tenuidade da circunstância alemã. Wilhelm também 
não esconde a ambição de tomar-se uma "pessoa pública" e de "realizar alguma ação 
numa esfera mais vasta" — e justamente num país em tudo mais favorável "à obstina-
ção local, do que a uma apreensão decidida do prático e do real, que abrangesse conteú-
dos maiores e espaços mais amplos".62 Mas o discreto deslocamento de ênfase, da 
"pessoa pública" à "personalidade cultivada" — "a necessidade de cultivar o meu 
espírito e o meu gosto" — denuncia o destino público e incerto da carreira intelectual.63 

Resta, à maneira do herói goethiano, a porta estreita das compensações. A principal 
delas, como é sabido, tomou corpo no pathos da cultura idealista: afinal, ao povo ale-
mão "estava aberta somente a pista de corridas das belas-artes".64 Até lá detenhamo-
nos um pouco na exceção representada por Goethe, ao situar na aristocracia — espécie 
de classe universal — a utopia intelectual da mise-en-scène da personalidade polifacé-
tica e livre do homem culto: "Goethe", já se disse muitas vezes, 

é sem dúvida uma personalidade fortemente individualizada. Comportamentos de origem 
social diversa fundem-se nele, segundo sua destinação social, numa unidade específica. 
Sua pessoa, suas opiniões, seu comportamento não são~jamais inteiramente típicos de um 
grupo ou de unia situação social de que traria a mama. 6 

Mas na passagem citada do Wilhelm Meister, se não chega a adotar de vez o ponto de 
vista nobre, manifesta o desejo de ver a elite burguesa cultivada antes coordenada do 
que subordinada à nobreza60 — como se as ambições burguesas de formação superior 
só encontrassem livre curso fora da sua classe 67 Goethe não concederia tão facilmente 
à nobreza o monopólio da cultura geral, caso não tivesse então completado sua ascen-
são social, logrando fazer esquecer sua roture de origem, coisa rara na Alemanha.61 
Nem sempre Goethe pensou desta maneira. Quando recorda as dificuldades enfrentadas 
por um homem talentoso como Byron devido ao seu alto nascimento, lembra que uma 

120 



certa mediania burguesa é muito mais favorável ao talento.69 Já o sofrimento do jovem 
Lies Werther são patentemente os sofrimentos de um intelectual. Convidado a jantar por um 

_- conde, seu anfitrião fidalgo não hesita em despedi-lo tão logo chega a nobreza de alto 
bordo. Seu despeito é o do letrado cuja alma sensível procura consolo e reparação no 
acesso exclusivo e redentor da cultura: ruminando a afronta, Werther retira-se para uma 
colina distante onde, contemplando o pôr-do-sol, lê Homero.7° Seja como for, de qual- 

,_ 1- quer lado que penda a balança, nobre ou plebeu, o contraponto ilustrado pela anedota 
do Werther, sugere com razoável ênfase o significado social que principiava a alcançar 
a cultura "clássica", desinteressada, à margem da vida prática.71 Aos poucos, combi- 

-2' a nando fantasia e realidade, consolidava-se a religião alemã da cultura. Tratava-se, em 
se duas palavras, de um culto nacional, conquanto timbrasse pelo cosmopolitismo (na 

virada do século XVIII para o XIX, todo alemão bem formado considerava undeutsch o 
que fosse bloss deutsch), cuja celebração mais fervorosa estendeu-se por todo o "peno- 
do artístico", como Heine denominou mais tarde a Era de Goethe, ao qual a Revolução 

do de 1830 vinha pôr um termo. Hans Rosenberg assim resumiu essa obsessão nacional: 

-=s- Educação superior no sentido de Bildung [...] significava muito mais do que estudos supe- 
: -ia riores, gerais e especializados. Com  certeza, Bildung exigia espírito disciplinado e conhe- 
:m cimentos acumulados, cada vez mais e melhor, porém, não menos do que isso, desenvol- 

ão vimento de caráter e de personalidade. Bildung, portanto, implicava ênfase máxima na 
interioridade e na sensibilidade do coração: convidava o homem a procurar a felicidade 

_ãeú_ em si mesmo orientando o conjunto de sua vida para a fusão harmoniosa de elevação 

da espiritual, refinamento emocional, e perfeição mental e moral individualizada.72 

-:eu 
1 63 Como se vê, uma religião secular em que a Cultura era antes de tudo promessa de 

~.~a1 redenção social. Ora, essa promessa era eminentemente burguesa, como mostrou Nor- 
21e- bert Elias, numa análise célebre cujos termos devemos retomar. 

Na Alemanha da segunda metade do século XVIII o par antitético "cultura"/ 

=cie "civilização" — de que partimos, como se há de recordar — expressa menos (ou ainda 
é_ não) uma incompatibilidade entre espíritos nacionais divergentes, do que um conflito 

de classes. Em tomo do núcleo formado pelas noções aparentadas de Kultur e Bildung 
cristalizou-se aos poucos uma certa constelação de idéias mediante as quais a burguesia 

r_aem em formação acreditou representar o principal do seu antagonismo com a aristocracia, 
:_ica. assimilada por sua vez aos hábitos, de classe, da "civilização". Tal é, segundo Norbert 

um Elias, a chave social da oposição entre Kultur e Zivilisiertheit registrada por Kant — ao 
que parece pela primeira vez — na seguinte passagem das Idéias para uma História 
Universal: 

de 

do Somos cultivados em alto grau pela arte e pelas ciências; somos civilizados à saciedade 
:_rior para exercer a polidez e as conveniências sociais [...]. A idéia da moralidade faz parte da 
-ente cultura. Mas uma utilização desta idéia visando apenas o que no amor à honra assemelha- 

se à moral e à honorabilidade exterior é a própria civilização 73 

.a.68  
-das O nobre, o homem do mundo, polido e policiado, é antes de tudo um ser destituí- 

uma do de cultura; a sua civilidade é da ordem da exterioridade e evoca as "amenidades 
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tangíveis da existência terrena". Em contrapartida, a Bildung expressa o imponderável 
de uma qualidade indelével, cifra de intimidade espiritual, quase uma ascese, que eno-
brece o burguês, enfim superior ao aristocrata não-iluminado, sobretudo nesse terreno 
mais etéreo em que o antagonismo de classe cede o passo a um confronto moral pensa-
do em termos quase pessoais.74  Erudição e virtude são os dois pilares da auto-estima 
burguesa contrapostos à falácia da cortesia, à urbanidade enganosa da vida aristocráti-
ca. É assim a hostilidade da classe média alemã, do Mittelstand, às "boas maneiras" da 
nobreza de corte — se voltarmos a acompanhar o argumento de Norbert Elias — que 
preside à formação da oposição conceitual entre "cultura" e "civilização".75  

De um lado, profundidade, sinceridade, virtude autêntica, interiorização, leitura, 
formação da personalidade, franqueza; do outro, superficialidade, duplicidade, polidez 
exterior, etiqueta, convenção frívola, dissimulação — tal era o repertório ideológico da 
luta de classes na Alemanha da virada do século. Hegel dá seqüência a essa polêmica 
de fundo (e forma) ao afirmar, na Filosofia do Direito, que uma nação carente de classe 
média ainda não alcançou um verdadeiro estágio de desenvolvimento; além do mais, 
acrescenta, é nesse elemento médio que se encontra "a cultura mais eminente", é nele 
que se deve procurar a "inteligência cultivada" de um povo.76  A esta inequívoca auto-
justificação das classes médias alemãs pela cultura faz eco a pergunta de Goethe (tem-
perando as ilusões de Wilhelm Meister) magnificada por Thomas Mann: "de onde viria 
a cultura superior senão da burguesia?"." Os termos da apoteose manniana — "cons-
ciente glorificação e sublimação dessa classe média da humanidade à qual damos o 
nome de burguesia alemã"78  — surpreendem menos agora, assim como a transferência 
para um suposto caráter nacional das virtudes culturais burguesas sedimentadas ao lon-
go de uma polêmica secular, e desencontrada, com as classes dominantes tradicionais 
do país. A existência de consenso acerca de uma concepção alemã da cultura seria 
indício seguro de que o aburguesamento da nação enfim se completara, que uma nova 
hegemonia estaria em vias de se consolidar, a ponto de Marx, em 1847, poder afirmar 
sem paradoxo que "a classe dos pequenos-burgueses legada pelo século XVI, e desde 
então renascendo sem cessar sob formas diversas, constitui a verdadeira base social da 
ordem vigente na Alemanha".79  

Mais tarde, por certo com o sinal trocado, Treitschke baterá na mesma tecla na 
qual ainda há pouco insistiam, sucessivamente, porém variando o registro, Hegel, Goethe, 
Marx (e, fechando o ciclo, Thomas Mann): 

Aquelas camadas médias da sociedade, portadoras da nova cultura deslocaram-se a tal 
ponto para o primeiro plano da vida nacional, que a Alemanha, dentre todos os outros 
povos, tomou-se o país da classe média: o seu juízo sobre os costumes e a moral e o seu 
gosto artístico determinam a opinião pública.80  

Sem dúvida o país aburguesara-se, ganhara até um caráter nacional, isto é, de classe, 
plasmado numa época, observa Hauser, na qual "os letrados em vias de emancipação 
atuam de modo decisivo no desenvolvimento intelectual da nação"; de sorte que 

o hábito mental que designamos como "pensamento alemão", "ciência alemã", "estilo 
alemão", não se pode, de fato, considerar manifestação de um constante caráter nacional, 
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mas apenas um modo de pensar e de se exprimir proveniente de um determinado período 
da cultura alemã, isto é, da segunda metade do setecentos, e por obra de um determinado 
grupo social, o dos intelectuais excluídos do governo e praticamente privados de qualquer 
influência.8 

De fato, esse cotejo metódico e conflituoso entre Cultura e Civilização não teria sobre-
vivido com o rigor que se conhece, caso não fosse alimentado por um grupo social 
interessado em perpetuá-lo, pois nele encontrava a fonte de sua legitimidade: essa elite 
cultivada na qual Ringer reconheceu os mandarins alemães.82 Pois na verdade a zona de 
atrito mais aquecida entre as camadas médias e a aristocracia reinante mal excedia os 
limites traçados por uma intelligentsia burguesa à procura de um lugar ao sol no som-
brio cenário social alemão. O conceito alemão de cultura não seria o que pretendeu ser, 
não fosse a crispação polêmica dos intelectuais plebeus diante do "nominalismo do 
tactoi83 imperante na boa sociedade do Antigo Regime: 

Uma camada que encontra sua autojustificação unicamente nas suas realizações intelec-
tuais, científicas e artísticas; diante dela ergue-se uma casta superior que, na acepção dos 
seus adversários, não "realiza" nada, mas coloca no centro de sua autoconsciência e de 
sua autojustificação um comportamento distinto e cioso das distâncias.84 

	

o 	 Digamos, com algum exagero, que na Alemanha retardatária o antagonismo social mais 
•a 

	

	 eloqüente não tinha lugar entre as classes ditas fundamentais, mas encontrava-se a bem 
dizer confinado na oposição das classes instruídas aos excessos do ancien régime, àqui- 

	

s 	 lo que nas camadas dominantes contrapunha-se às suas aspirações de cultura e educa- 

	

a 	 ção superior — e que portanto emperrava a ascensão social do homem culto. Em suma, 

	

'a 	 fonte de distinção social e canal de relativa mobilidade de classe, a cultura, lembra 
Rosenberg, em sua acepção enfática, isto é, alemã, foi senha e grito de guerra de uma 

	

e 	 nova intelligentsia lutando por reconhecimento social num período de reação nobiliá- 

	

da 	 ria: "a Bildung, enquanto movimento social no âmbito das idéias, foi uma brilhante 
réplica às pretensões da nobreza à superioridade humana e social congênita".85 Em 

	

na 	 parte construção imaginária ditada pela lógica das compensações ideais, em parte nexo 
objetivo, o fato é que o ideário ascendente da Kultur ia baralhando a antiga equação 
entre aristocracia e nobreza, minando a separação tradicional entre as classes (afinal 
nobres "educados" e plebeus bem formados não pertenciam à mesma confraria dos 

	

s tal 	 Gebildeten?) e, paulatinamente, abrindo a carreira ao talento do homem culto, a come- 

	

gos 	 çar pela burocracia de Estado, como veremos.86 E mesmo que esses "aristocratas da 
seu 

	

	 alma" não se sentissem propriamente como "beati possedentes no mundo sublime das 
idéias, podiam pelo menos encontrar algum consolo na depreciação, que se generaliza-
va, do valor do prestígio nobre e, mais particularmente, no declínio de numerosos aris- 

&se, 	 tocratas titulados na escala social ,.87 A rigor, na virada do século, devido a esta conver- 
~çào 	

gência de elaboração ideológica e dinâmica histórica (de resto "defasada"), a estrela da 
cultura podia brilhar no céu da Alemanha, porém eram raros os que, como Goethe, 

~o 

	

	 logravam colher os frutos dessa transfiguração. Imantados por este único exemplar dos  
happyfew, o sem número dos que faziam da Kultur uma vocação. Tratava-se de um 
grupo social fluido, porém relativamente coeso, o que se explica em grande parte pela 
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impermeabilidade de um ambiente hostil; além do mais disperso pelas desimportantes e 
provincianas capitais alemãs, no que diferia do similar francês, beneficiado pela con-
centração parisiense e o convívio com a sociedade mundana. Essa elite cultivada com-
punha-se basicamente de funcionários, de eclesiásticos, e sobretudo de scholars huma-
nistas, enfim de homens cujos recursos provinham de algum modo, direto ou não, dos 
meios oficiais da sociedade de corte, aos quais, de resto, não tinham acesso. Todos 
haviam passado pela Universidade — foco da oposição burguesa ao absolutismo88  -  
e baseavam suas aspirações sociais na nova educação superior: uma nova aristocracia 
da Bildung, constituída por "homens que exaltavam a vocação do intelectual puro com 
muito orgulho e algum pathos".89  Formava-se assim uma espécie de "classe média 
não-econômica",90  ancorada nas universidades e no serviço público civil, em cuja estu-
fa floresceu a planta exótica da religião alemã da cultura. 

É mais ou menos neste trilho que correm as análises de Ringer: ao que parece a 
vindicação entusiasta e exclusiva da qualificação intelectual teria alcançado o seu auge 
no período intermédio em que a sociedade tradicional alemã ainda não se desagregara 
de todo, nem se consolidara o processo de transformação da Alemanha no mais formi-
dável complexo industrial da Europa capitalista; nesse estágio peculiar da formação 
histórica da Alemanha, a fortuna tipicamente burguesa ainda não se formara e difundira 
o suficiente para assegurar a qualificação necessária ao status social, mas os títulos 
hereditários advindos da posse da terra, embora relevantes, não são mais pré-requisitos 
absolutos; em tais condições, o patrimônio simbóliço constituído pelos bens culturais 
podia rivalizar com o prestígio tradicional da aristocracia; dito de outro modo: se uma 
burguesia empreendedora principia a crescer a ponto de assegurar a sua independência, 
é possível que plebeus cultivados falem pela nova riqueza à maneira de Defoe ou Ben-
jamim Franklin; mas também, se a marcha do capital industrial é lenta e submetida ao 
controle do Estado, se a organização industrial tradicional perdurar por um bom tempo, 
então os intelectuais não-nobres vêem multiplicadas suas chances de chamar sobre si a 
atenção do corpo social em função exclusiva dos direitos dos homens de cultura.91  Não 
se pode separar a celebração alemã da Cultura dessa curiosa corrida aos diplomas, 
como não se pode negligenciar o peso da carreira política e social bloqueada na combi-
nação alemã de desqualificação do intelectual "civilizado" e sagração do scholar "cul-
to". Ao mesmo tempo em que verberava o seu sósia parisiense "civilizado", o intelectual 
alemão via-se projetado —por assim dizer empurrado pelos imperativos do "atraso" — na 
antecena nacional, elevado à condição de principal contedor da afrancesada aristocracia 
reinante, enfrentando-a porém no terreno neutro da cultura e da ética de classe. Palavras 
como Bildung e Kultur justificavam-lhe a existência precária e carecida de um exutório 
menos tênue do que as veleidades teatrais de um Wilhelm Meister. Mas foram sobretudo 
palavras de ordem que traduziam e favoreciam a autoconsciência dos intelectuais alemães 
como corpo social à parte. Nem por isso, na figura do intelectual, o deutsche Bürger louva-
do por Thomas Mana deixava de embriagar-se com o sentimento do seu próprio valor.92  

Dir-se-á que a auto-estima generalizada em vigor nos meios cultivados alemães 
era a cifra de uma possibilidade histórica única — nascedouro da grande prosa "idea-
lista" da filosofia clássica, mas também da excentricidade vanguardista do romantismo 
— que afinal desobstruía a carreira ascendente do talento? Talvez, caso fosse possível 
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cancelar de um só golpe o que faz a singularidade do homem culto alemão, protagonis-
ta isolado de um combate imaginário. A intelligentsia alemã — "classe média não-eco-
nômica", se quisermos — foi sem dúvida a "primeira formação burguesa alemã a 
tomar consciência do seu caráter tipicamente burguês, a elaborar ideais específicos das 
classes médias, assim como um conjunto de noções precisas dirigidas contra a aristo-
cracia de corte dominante" 93  Ora, na Alemanha a condição burguesa do homem culti-
vado estava muito longe de assegurar-lhe uma sólida retaguarda de classe; pelo contrá-
rio, vinha agravar sua aparente falta de identidade social — o que para Mannheim — 
quem sabe se de olho na tradição da inteligência alemã —, importava numa oportunida-
de rara para o processo intclectua1Y Caso nos fosse consentido ampliar o alcance de 
uma expressão de Norbert Elias (em cujas análises continuamos a nos apoiar), caberia 
observar, escandindo a evolução alemã no seu conjunto, o "gesto do isolamento", ine-
quívoca transformação de necessidade em virtude. A começar pelo flagrante confina-
mento do Mittelstand, insulado pela sua debilidade numa sociedade compartimentada e 
quase imobilizada pelos particularismos de toda ordem — o que Auerbach chamava de 
"obstinação local".95  Dessa ambivalência de base da vida ideológica nacional devemos 
procurar a justa medida, mais uma vez, em Goethe, pois à certeza autocomplacente de 
que a melhor cultura é sempre burguesa, vem juntar-se esta outra, menos gloriosa, de 
que "no fundo, levamos uma vida isolada e miserável".96  O desabafo se deve ao cotejo 
desalentador entre a atomizada vida intelectual do país e a formidável "soma de espíri-
to" concentrada em Paris há três gerações. "Na França, os jovens respiram uma atmos-
fera intelectual rica e estimulante; na Alemanha, o jovem burguês vê-se obrigado a 
orientar-se num clima de relativa solidão".97  

Diante desse panorama pouco alentador, qual poderia ser, em meados do século 
XVIII, a reação de um letrado alemão que timbrasse em não transigir com o atraso do 
meio acanhado? Não custa imaginar o teor de suas palavras, certamente inflamadas 
pelo empenho em construir uma cultura nacional: 

Na história do nosso desenvolvimento espiritual há uma lacuna a considerar: a falta de 
seriação nas idéias; por outros termos: entre nós um autor não procede de outro. É uma 
verdade que não temos tradições intelectuais no rigoroso sentido. Na história espiritual 
das nações cultas cada fenômeno de hoje é o último elo de unia cadeia. Seja a França o 
exemplo. Desde o século XVI não §e tinha visto uma só vez a marcha da literatura france-
sa completamente interrompida; as perturbações internas, políticas e religiosas, assim 
como as guerras exteriores, haviam mesmo acelerado o seu progresso. Em nosso país, ao 
contrário, os fenômenos mentais seguem outra marcha: o espírito público não está ainda 
criado e muito menos o espírito científico. A leitura dos escritores estrangeiros, a predile-
ção por um livro de fora vem decidir da natureza das opiniões de um autor entre nós. As 
idéias dos autores, que vou estudando, não descendem umas das outras pela força lógica 
dos acontecimentos. Nem, talvez, se conheçam uns aos outros na maioria dos casos e, se 
se conhecem, nenhum aproveitou do antecessor.98  

Mais precisamente, em 1777, Herder caracterizava nos seguintes termos os efeitos 
provocados pela ausência de um passado nacional orgânico na evolução atrofiada da 
literatura alemã: 
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Dos tempos passados não herdamos nenhuma poesia viva a partir da qual tenha se esga-
lhado a nossa poesia moderna como um ramo no tronco da nação, enquanto as outras 
nações evoluíram com os séculos, formando-se sobre a própria base, sobre as crenças e o 
gosto do povo, sobre os restos dos tempos antigos. Assim, sua língua e sua poesia torna-
ram-se nacionais. Nós, pobres alemães, fomos destinados desde sempre a não permane-
cermos jamais nós mesmos: o canto alemão é um clamor de Pan, um eco do Jordão, do 
Tibre, do Tâmisa e do Sena, e o espírito alemão, um espírito mercenário, que rumina o 
que já foi pisoteado por outros [...]. E vai se eternizando o fato de que, se não somos um 
povo, não temos nem público, nem nação, nem língua, nem poesia que seja nossa, que 
viva e atue em nós. Escrevemos, então, eternamente, para eruditos de gabinetes, fazemos 
odes, poemas épicos, cantos de igreja que ninguém entende, ninguém quer, ninguém ouve. 
A nossa literatura clássica é uma ave do paraíso, multicolor e gentil, toda vôo e céu, 
porém sem nenhum contato com a terra alemã.99  

Ninguém mais do que Goethe ressentiu-se dessa impopularidade da literatura clássica 
alemã: "enquanto viveu", lembra Hauser, "sua nomeada jamais ultrapassou um âmbito 
inegavelmente restrito e, mesmo mais tarde, os intelectuais foram os únicos a ler-lhe os 
escritos"; e desta situação tinha plena consciência, atribuindo-a à falta de uma "vida 
intelectual coletiva",100  ela mesma o anverso exato desta outra carência há pouco assi-
nalada por Herder, a de um passado nacional contínuo e articulado. Em 1827, fazendo 
um balanço, aliás pouco favorável, Goethe ainda alegará curiosamente a circunstância 
atenuante de um país novo, sem dúvida para melhor agravar o fardo do homem culto 
alemão ante a enormidade de sua missão civilizadora (da qual, de resto, tinham plena 
consciência os precursores Klopstock e Gleim, celebrados por Goethe em suas Memó-

rias, o qual, por isso mesmo, ou seja em nome da benéfica influência intelectual deles, 
lhes perdoava graciosamente os tropeços literários): "nós alemães nascemos ontem. De 
um século a esta parte, muito fizemos em matéria de cultura, mas ainda deverão trans-
correr alguns séculos antes que o espírito e a alta cultura penetrem no seio de nosso 
povo e ali se tomem patrimônio comum".10' Isso posto — afinal são os termos de 
nossa equação — podemos voltar por um momento à dificuldade do letrado alemão 
obrigado, pelas razões que estamos procurando alinhar, a "orientar-se num clima de 
relativa solidão". 

Não se trata apenas do natural e provisório desterro do intelectual principiante, 
nem de um efeito normal do contraste assinalado entre vida cultural dispersa, de um 
lado, e centralizada, de outro, animada pela comunicação imediata, da conversação 
mundana inclusive; porém de algo mais entranhado no dia-a-dia ideológico de uma 
nação "retardatária", dificil de definir pois abarca um pouco de tudo. Essa solidão é em 
parte a do recém-chegado que se vê na contingência de recomeçar, sem pressupostos, 
do marco zero: é a do autor que padece da falta de continuidade da literatura alemã -  
o caráter fragmentário da sua evolução de conjunto — como mostrou Lukács, explican-
do o fenômeno pela anomalia do caminho alemão para o capitalismo. "A literatura, na 
vida da nação alemã, é muito mais débil, menos estreita e intimamente ligada ao pro-
cesso real do que em outros povos onde o processo de formação nacional desenvolveu-
se em conexão com a participação ativa das massas populares".102  Sendo este o termo 
de comparação (onde repercutem as observações de Goethe há pouco citadas), é natural 
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que ao desenraizamento do intelectual-burguês alemão se contraponham os vínculos 
orgânicos que ligavam os autores franceses ao público e à nação que estava por detrás 
de seus escritos (como o faz por exemplo Goldmann). Na França, "ser escritor não 
passava de uma profissão como qualquer outra [...]. Na Alemanha, a situação é exata-
mente oposta. O grande atraso no desenvolvimento social e econômico e a ausência por 
mais de dois séculos de uma burguesia poderosa" são responsáveis, prossegue Gold-
mann, pela carência, da parte dos letrados, de "todo contato verdadeiro com o público e 
a sociedade que os abrangia. A solidão é o tema fundamental que sempre aparece na 
biografia dos grandes humanistas alemães".103  Retomaremos o assunto mais adiante. 
Por ora registremos uma vez mais a diferença de ritmo entre os mecanismos de ascen-
são social na França e na Alemanha, e desse ângulo a clausura relativa do estamento 
médio alemão. "Na França, os intelectuais burgueses e, de maneira geral, os círculos 
mais evoluídos da classe média foram integrados muito cedo nos meios de corte".'°4  

Para um intelectual alemão um déclassement (pelo alto) dessa envergadura seria im-
pensável; já a penúria de recursos materiais acarretada pelo atraso econômico só fazia 
consolidar as barreiras "naturais" entre aristocracia e burguesia, emperrando todo tipo 
de mobilidade social, enrijecendo a compartimentação inerente a uma sociedade esta-
mental como a alemã. Um caso de assimilação (mesmo assim parcial) como o de Goethe é 
raro: aliás a serenidade que o singularizava em meio à infelicidade geral dos letrados 
alemães explica-se em razoável medida por esse "transformismo" bem-sucedido, que 
fazia de Goethe um "humanista" tardio, na acepção pouco lisonjeira que Gramsci cos-
tumava dar ao termo. Digamos que a marginalidade extemporânea de Rousseau torna-
va-se aqui regra constitutiva (e veremos que o mesmo vale para a dialética dos intelec-
tuais). Tudo bem pesado, a intelligenisia alemã carecia de vínculos menos lábeis com o 
restante da sociedade, a começar pela sua própria classe. Pelo alto, a cooptação mostra-
va-se impraticável, e por isso mesmo indesejável. Nem mesmo a burguesia, haja visto 
sua debilidade congênita, poderia oferecer-lhes um respaldo social de alguma impor-
tância. Esses intelectuais sem público estavam a bem dizer condenados à secessão. A 
intelligentsia burguesa constituía uma vanguarda cujos membros "viviam sós, numa 
espécie de isolamento, elite aos olhos do povo, personagens de categoria inferior aos 
olhos da aristocracia de corte".105  0 voto goethiano -- a cultura superior é sempre 
burguesa —, além de autocomplacente, mostrava-se no mais das vezes apenas um voto 
piedoso ante o fantasma do filistinismo que se agigantava no horizonte raso da "misé-
ria alemã". Seja como for, a esse ideário defensivo sobrepunha-se além do mais o 
desconsolo de saber que "do povo propriamente dito nos vem muito pouca cultura".106  
Numa passagem do Werther transparece com nitidez o desconforto do homem de cultu-
ra: "o que mais me enraivece são as odiosas convenções sociais. Seguramente, como 
todo mundo sei o quanto é necessária a diferença das condições, quantas vantagens ela 
me traz; mas não gostaria de encontrá-la no meu caminho". Ao serpentear assim entre 
duas frentes, essa intelligentsia sem território 

gostaria de manter as barreiras inferiores, e ver se abrirem as comportas superiores [...1 ela 
não pode sonhar em demolir as paredes que lhe vedam o acesso às classes superiores com 
medo de ver desmoronarem ao mesmo tempo as barreiras que a separam do povo.107  
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O concurso dessas circunstâncias, reunidas sob a égide do capitalismo "tardio", fazia 
do scholar alemão uma das mais insólitas figuras da cena social européia entre o sete-
centos e o oitocentos; assim laminado entre o filistino e a rudeza do aristocrata inculta 
não sobreviveria sem o recurso a uma "intensa fé no poder espiritual enobrecedor da 
palavra".108  A seu modo, uma consagração do "douto", que no quadro anômalo do 
capitalismo retardatário evoluía com a desenvoltura de um peixe dentro d'água, posto 
que não o livrasse da maldição nacional da existência supérflua. 

Em tais condições, convenhamos, era inevitável a ilusão de pairar acima das clas-
ses; ou ainda, a de formar a intelligentsia uma classe negativamente privilegiada, como 
Weber disse certa vez, não sem humor negro, do proletariado moderno. Malgrado o 
evidente conteúdo de classe do ideário da Cultura desinteressada, não deixava o seu 
principal agente social de progredir por assim dizer numa espécie de vazio ideológico 
— afmal sua afinidade com um "estamento médio" permanentemente tutelado só fazia 
aumentar o trompe 1'oeil da autonomia, independência dúbia que só a marginalidade 
confere.109  Não fosse essa miragem — aliás consistente na sua realidade mais do que 
aparente — alimentada por uma efetiva carência de arrière-plan social, Ringer não 
teria cedido à tentação de assimilar os intelectuais alemães ao que denominou de "clas-
se média não-econômica", certamente escorado pela evidência palmar de que o ataque 
dos mandarins à civilização "democrática" de massas (do qual as Considerações de 
Th. Mann são uma peça notável) foi antes de tudo uma polêmica de intelectual e muito 
pouco a apologia de uma aristocracia terratenente ou de uma elite empresarial. Essa 
ilusão entretanto está na origem da Ideologia Alemã e pensando dissipá-la de vez Marx 
fixou sua gênese na divisão do trabalho existente no seio mesmo da classe dominante; 
embora célebre, não custa citar por extenso a passagem em questão: 

Ela [a divisão do trabalho, "uma das potências capitais da história"] manifesta-se também 
na classe dominante sob a forma de divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho mate-
rial, de tal modo que teremos duas categorias de indivíduos no interior dessa mesma 
classe. Uns serão os pensadores desta classe [os ideólogos ativos, que refletem e retiram 
sua principal substância da elaboração da ilusão que esta classe faz acerca de si mesma], 
ao passo que os outros terão uma atitude mais passiva e mais receptiva em face desses 
pensamentos e dessas ilusões [...1. No interior desta classe, essa cisão pode mesmo chegar 
a uma certa oposição e a unia certa hostilidade das duas partes em presença. Mas, assim 
que sobrevém um conflito prático onde a classe inteira é ameaçada, esta oposição cai por 
si mesma.10  

A explicação é genérica e em princípio vigora nas duas margens do Reno toda vez que 
a fração dominada da classe dominante se dá a conhecer através de uma atividade 
simbólica por definição alheia à esfera da produção. Não obstante, a assimilação preci-
pitada do intelectual ao ideólogo, inspirada sem dúvida pelo vínculo orgânico dos letra-
dos franceses com uma burguesia triunfante, deixa na sombra o caso especial das "or-
dens que detêm o privilégio da ilusão", vale dizer o "estamento dos intelectuais" (der 
Gelehrten), nada negligenciável se é verdade, como sublinhava Marx, que os pequenos 
burgueses e os seus intelectuais formam "os dois tipos mais numerosos da Alema-
nha"" — pletora que não exclui o isolamento social, como se viu. Por seu turno, 
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fazia 	 Mannheim alinha com o equívoco simétrico, neste trecho, por exemplo, em que é visí- 

sete- 	 vel a polêmica com Marx: 

iculta 	
A burguesia moderna teve desde o início uma dupla raiz social — de um lado, os proprie- 

pr da 	 tários do capital, de outro, aqueles indivíduos cujo único capital consistia na sua educa- 
i do 	 ção. Era então usual falar de classes possuidoras e classes instr uídas, sendo que o elemen- 
posto 	 to educado de modo algum encontrava-se ideologicamente de acordo com o elemento 

proprietário. "2  1 2  

clas- 
tomo 	 Desta vez é Mannheim quem generaliza a flutuação característica do intelectual ate- 
Io o 	 mão, sem amarras sociais menos frouxas do que as de uma fração avançada de uma 

o seu 	 classe politicamente nula. O mesmo fizera Alfred Weber, de quem Mannheim, como é 
égico 	 sabido, emprestou a expressão relativ freischwebende Intelligenz, indubitavelmente a 
fazia 	 alemã. Numa conferência de 1923, sobre os "trabalhadores do espírito", Alfred Weber 

idade 	 arrematava essa tradição dos intelectuais alemães ao reconhecer numa rentier intelli- 
p que 	 gentsia (dependente de uma renda por assim dizer imerecida do ponto de vista do 
r não 	 desempenho econômico) a última barreira contra uma nova idade das trevas (vale dizer 
elas- 	o capitalismo monopolista), justamente por representar "a única ilha racional para além 

saque 	da antítese de classes e interesses".13  Seria injusto atribuir a Mannheim o pensamento 
ies de 	apenas edificante de que esse asilo do espírito e da cultura estaria "completamente 
muito 	desligado e livre de relações de classe": muito simplesmente o termo relativ "alude ao 
• Essa 	fato reconhecido de que os intelectuais não reagem diante de determinadas situações de 
Niarx 	modo tão coeso como por exemplo os empresários ou os operários".114  Por outro lado, 
ttante; 	arrombaríamos uma porta aberta caso associássemos o comportamento político volátil 

da intelligentsia à instabilidade ideológica da pequena burguesia — pois quem negaria 
que o intelectual tem muito de catavento, e é pouco mais do que uma crista de onda?15  

wmbém 	Para o nosso propósito interessa muito mais observar a matriz alemã do argumento de 
i mate- 	Mannheim: por exemplo, quando deplora o rápido avanço do pensamento dirigido em 
mesma 	detrimento do pensamento independente, associa essa perspectiva sombria ao "declínio 
rtr 	 das classes médias independentes, particularmente na Alemanha, nas quais era recruta- 

do um velho tipo de intelligentsia relativamente desvinculado; não surgiu outro estrato desses 
chegar 	alternativo para assegurar a existência contínua de críticos independentes e descompro- 

assim 	metidos".' 16  Se Ringer tem razão, estamos em plena ideologia dos mandarins alemães, 
cai por 	em cujo seio floresceu a constelação de idéias associadas ao conceito de Cultura, por 

seu turno inexplicável caso omitíssemos as peculiaridades que presidiram à formação 
da intelligentsia alemã, como estamos procurando relembrar — e a principal delas, como 

ez que 	se viu, é a certeza do dégagement, de fato reforçada pela indefinição social de uma camada 
si 	que parece oscilar livremente por entre os protagonistas de uma luta de classes congelada. 
preci- 	Variando o registro, a oposição mannheimiana entre pensamento independente e dirigido 

i letra- 	reaparece em Adorno quando, referindo a concepção alemã de cultura, contrapõe (mas 
ts "or- 	agora relativizando, e avizinhando, os termos antitéticos) cultura e administração: 
1" (der 
quenos 	 Mas ao mesmo tempo a cultura se opõe à administração, justamente segundo os conceitos 

Uema- 	 alemães; deveria ser o que há de mais elevado, mais puro e intacto, que não foi acomodado 

turno, 	 segundo critérios táticos ou técnicos. Na linguagem da cultura, isto se chama a sua auto- 
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nomia. A opinião corrente associa-lhe de bom grado a personalidade. A cultura seria a 
manifestação da pura humanidade, sem nenhuma consideração pelas conexões funcionais 
da sociedade. '7  

Essa autonomia coextensiva à cultura tem a ver tanto com a virtude do homem cultiva-
do que Kant fazia rivalizar com a mera civilidade do aristocrata inculto, quanto com a 
incompatibilidade do princípio da estética idealista — a finalidade sem fim — com a 
esfera burguesa do mercado, ' 8  mas ela exprime sobretudo o ideal de autarquia (a outra 
face do isolamento) da "inteligência relativamente desvinculada" alemã. Ora, nessa 
sede de autonomia do Kulturtrager, em razoável parte alimentada pelo exílio que a 
cena alemã lhe impunha, reside a principal chave social do Idealismo — cultura idealis-
ta e vida intelectual separada andam juntas. O que Gramsci notou muito bem: 

Visto que essas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem com "espírito de 
corpo" a sua ininterrupta continuidade histórica e a sua "qualificação", eles se conside-
ram como autônomos e independentes do grupo social dominante; esta autoposição não 
deixa de ter conseqüências de grande alcance — toda a filosofia idealista pode ser facil-
mente relacionada com essa posição assumida pelo complexo social dos intelectuais e 
pode ser definida como a expressão desta utopia social segundo a qual os intelectuais 
acreditam ser "independentes", autônomos, revestidos de características próprias etc.19  

Não nos cabe por ora procurar entender como Gramsci, com os olhos postos na 
carreira intelectual de Croce, tenha descrito com tamanha justeza o vínculo entre a intelli-
gentsia alemã e o Idealismo (mura lis mutandis, é esse mesmo vínculo com a Dialética que 
estamos perseguindo mais de perto); digamos, por enquanto, que a essa convergência não é 
estranha a circunstância histórica de um análogo desenvolvimento retardatário da ordem 
capitalista na Alemanha da "via prussiana" e na Itália da "revolução passiva". 

Reparemos, por outro lado, que na formulação abreviada de Adorno, à cultura vêm 
associadas personalidade e humanidade pura: uma maneira de desentranhar da religião 
alemã da Bildung o ethos então reativado da vida teórica. Dessa retomada local da tradição 
antiga Marx decerto deu notícia ao polemizar com os ideólogos alemães — os quais Rin-
ger inexplicavelmente deixou de incluir no rol dos mandarins, quando mais não seja na 
condição de dissidentes. Porém mais uma vez, por assim dizer diluiu (sem dúvida premido 
pelas próprias exigências de sua construção teórica) um problema próximo — a crença 
partilhada por esses litterati florescentes no flanco esquerdo do hegelianismo na autonomia 
das "idéias" separadas — no princípio mais abrangente da gênese da teoria pura: 

A divisão do trabalho só se toma efetivamente divisão do trabalho a partir do momento em que se 
dá a divisão do trabalho material e intelectual. A partir desse momento, a consciência pode 
verdadeiramente imaginar que é algo diverso da consciência da prática existente, que representa 
realmente alguma coisa sem representar algo real. A partir desse momento, a consciência está em 
condições de se emancipar do mundo e de passar à formação da teoria "pura".'20  

Inútil lembrar que não é esta, nem de longe, a palavra final de Marx sobre os intelec-
tuais-ideólogos dos anos 1840 — até lá fica apenas o registro de que formam um 
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•a a episódio decisivo no ideário cultural da relativfreischwebende Intelligenz alemã, de 
s que expressam uma outra relação complicada com a cultura que não a pautada pela 

ironia. 
Um último passo talvez nos reconduza ao ponto nevrálgico do nosso assunto mais 

va- próximo, o confinamento do homem de cultura, sem o qual a reinvenção moderna da 
a ironia permaneceria inexplicada à sombra da esquisitice intelectual. Recapitulemos, 
a mais uma vez amparados por Auerbach: a atomosfera estreita e asfixiante da pequena 

tra paisagem alemã era generosamente compensada, como se viu com insistência, "por um 
ssa certo conforto devoto e pelo sentimento de se ter um embasamento histórico, tudo o 
e a que havia de mais favorável à especulação, à introspecção, ao auto-encasulamento e à 
is- obstinação local".'Z' Ocorre — esquematizando ao extremo — que a ironia é justa- 

mente a estilização desse auto-encasulamento característico da elite intelectual alemã, 
ela é a forma acabada desse gesto social supremo do isolamento; noutras palavras, ela é 

e a cifra cultural da "interioridade radicalizada porém apolítica".122 A fórmula de Haber- 
- mas aparentemente volta a juntar o que Thomas Mann separara com tanto empenho, 
o radicalismo e apolitismo, dando assim notícia da existência de um "radicalismo da 
- teoria alemã", na expressão do jovem Marx, de que a seu tempo trataremos — mas o 
e radicalismo em questão também sugere a ambígua intransigência desses intelectuais de 
s 

[que 

vanguarda que foram os primeiros românticos. Reconsideremos outra vez a genealogia 
desse elitismo intelectual, um pouco a "via prussiana" da consagração negativa do 

a homem de letras. O mecanismo psicológico tantas vezes alegado pelas várias interpre- 
tações correntes do caráter nacional alemão — como quem diz: os intelectuais alemã- 
es, frustrados no seu pendor natural à influência política, procuraram refúgio na esfera 

é da especulação, onde encontraram o consolo e a satisfação que o mundo real lhes nega- 
ra — conquanto verdadeiro, é elementar e apenas parte do processo mais amplo de em 
"compensação" na origem do idealismo da Bildung, que é social e comandado à dis- 
tância pelas injunções do "atraso" — a burguesia alemã sempre chegou atrasada, dizia 

v êm i 
Engels. Pois a fragilidade congênita da ordem burguesa local, como se viu, deixava 

lão 
sem qualquer arrimo de classe os litterati, em busca de reconhecimento social, na ver- 

i 
_ dade condenando-os ao intelectualo-centrismo, a um tempo exaltado e provinciano -  

o que a rigor constitui o próprio cerne do Idealismo —, vale dizer à via acanhada do 
na intimismo culto, paralela a esta outra (se nos for relevado o abuso provisório da "analo- 

'do gia"), a "via prussiana", pavimentada de capitulações e compromissos e que de fato 
nça principiara a ser trilhada pelo país desde a derrota das insurreições camponesas do 

ia século XVI, único movimento democrático que a história alemã registra.123 "A ausên- 
cia mesmo de carreira política, tão funesta às massas, dava ainda maior liberdade aos 
pensadores".124 

i pode Expliquemo-nos. Por pouco que exploremos a ferina notação de Mme. de Staêl, 
tenta ou ainda sua outra boutade já mencionada — na Alemanha, quem não cuida do mundo 

p em nada tem a fazer —, nos veremos a braços com o nosso problema mais agudo, pois 
nessa latitude mais vasta da especulação, por seu turno ajustada ao horizonte raso do 
ponto de vista local, vem refletir-se a combinação sul generis de vantagens e desvanta- 

~tlec- gens ideológicas amalgamadas pelo desenvolvimento retardatário do capitalismo na 
um Alemanha.. Por certo o livre curso da fantasia especulativa alimentado pela impotência 
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política encontra seu equivalente exato naquele "inflexível radicalismo do espírito de
que falava Adomo a propósito do /m/Aos do AbsoluB que anima boa parte da ideologia
dos mandarins alemães:' daí essa "grande recusa"(desvirtuando um pouco o sentido
original da palavra de ordem marcuseana), um tanto comovente na sua mgenua ceguei-
m, o gesto solene de tomar as coisas pela raiz, vale dizer de confiuldir, com escasso
entendimento do acerto involuntário, a reação estamenta] à expansão do capitalismo

monopolista na Alemanha com o "nihilismo europeu", a "decadência da cultura oci-
dental '. ou o "esquecimento do Ser". Ao seu modo, o primeiro romantismo, voltemos
a frisar, foi a manifestação mais enfática desse mesmo "inflexível radicalismo do espí-
rito" À desenvoltura irrefreada da especulação conesponde, como vimos, a flutuação
desimpedida de Zifferaü sem amaiTas sociais deânidas; só aí prospera a veleidade "ra-
dical' de ir ao findo das coisas. Vem a dar no mesmo, por ouço lado, vincular esse
radicalismo cultivado, inusitado no seu apolitismo, à "estrutura quase antitética da vida
política alemã, em cqo quadro se produziu uma situação em .que em impossível até
mesmo a interpenetração parcial dos partidos e dos esüatos sociais".':' Ao contrário do que
acama na Fiança(e em maior gmu na Inglakna). Comparada com os inelecüiais france-
ses associados ao movimento de n6orma deflagrado pela físiociacia, a infe//ígenísia alemã,
burguesa e apolítica, mosüava-se muito mais radical: no sonho dos seus livros foijava

polêmica CODsi

acerca do extra
um lado, a CGnl

ruim política, j:
fmi à abstração
ma de uma Rev
uma tntellígent.
altura da aparta
de radicalismo c
por 'lhomas M:
mesmo Mann Êe
lamtente, no cas

as repnsen
isoladas do
detemünaçi
própria, sen

Dito isto, princil
lotada. Entretan
cal" que o COBsi
dência alemã de

sentido, por que

conceitos que se distinguiam essencialmente dos modelos da camada dominante e tmvava
assim, num tenente politicamente neutro, todas as batalhas que as instituições e a cornla-
ção dc forças Mo lle permitiam travar ou sequer piojetar no plano político .e ,social;
enquanto opunha, nos seus livros, ao tipo humano da camada dirigente, à sua civilida
ã:" idas e tipos de comportamentos novos, os intelectuais refojli:ladons franceses ainda
permaneceram um bom tempo prisioneiros das tradições da corte. Que o coíbe

cas [.-] pedi
um equilíbri
ente os dois
do conservam

A cooptação bloqueada, ao mesmo tempo em que obriga o homem culto marginalizado
ao encasulamento, aorta e imobiliza a luta de classes, de tal sorte que a subjetividade
assim extraviada vê-se impelida ao extremo de "pensar por completos até o 6un". Mega
que Mannheim explica pela prática política confiscada. "Na Alemanha sempre existiu
uma tendência de ir aos extnmos, levando os agumentos lógicos às suas últimas con-
clusões;;i27 Radicalismo favorecido pela ausência de vida parlamentar (à inglesa), cqa
luta de facções certamente tomaria inviável a vontade intelectual de consistência. Pros-
segue Mannheim:

Ainda há pouco l
tência da verdade
desvinculada", se
mo modo pelo qi
alemã); não nos l
porque, como foi
üadição conserva
Mannheim cone,
idéias e demais âoi

A magia da Revolução Francesa proporcionou exalamente o estímulo preciso para indudr
as pessoas a ocuparem-se por si sós de questões políticas e filosóficas, enquanü os duras
fios da realidade ainda não estavam bastante maduros para exigir a ação, a qual conduz
inevitavelmente ao compromisso e à inconseqüêmia lógica.'

Daí a compulsão alemã de "pensar até o fím". O clichê humorístico de Heine, segundo
o qual os alemães são filhos de um "país metódico'' onde jamais se renuncia a uma
ideia antes de desdobra-la por inteiro até os seus confins, deve ser posto contra esse
pano de fiando, onde se estampam as marchas e contramarchas ideológicas do ''abra
se".t2s Não custa notar que o argumento de Mannheim não deixa de aânar com a

Noutras pala
ritmo o que ]
lógicas. A llt
volvimento c
abstmta, atéia
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polêmica conservadora de Tooqueville-Cochin, além de fazer eco à tirada de Heine
acerca do extnmismo embutido na obstinação especulativa dos clássicos alemães: por

, a centralização absolutisb anterior à Revolução, tomando impiaücável a car-
mim política..já pela ausência de corpos intennediáiios, condenava os Ào/nmel de Ze/-

a hm da aparta política de sua classe de origem -- por onde esbanamos numa espécie
de radicalismo do intelectual convencido de que não deve passar à anão, caso nã) previsto
por 'lllomas Mana, conquanto KUa o dos românticos da priineiia hom e de ciJlja ironia o
mmo Mann üz o seu cavalo de baülha oonüa os ##erad "aâanwsados". Mais particu-
larmente, no caso dos intelecülais alemães imantados pelos aconBcimentos âanceses,

Dlb isto, principiamos a respirar a.ténue atmosfera da produção social das idéias, des-
locado Entretanto o próprio Mannheim nos obrigava à alusão, pois é a versão "radi-
cal" que o conservantismo europeu assumiu na Alemanha que o faz ressaltar essa ten-
dência alemã de desenvolver uma idéia até a desmesum(e, se nossas co/ZPcüraslnzem
mentido, por que não chamar esse processo intelectual de Diabética?): '' ' -' -' J--

Ainda há pouco.vimos Mannheim associar a independência da classe média alemã à exis-
tência da verdadeira matiz do grupo social que denominou "ln/e/Zljgenísfa nladvamente
desvinculado", sem a qual a seu vet, não há processo inb]ecüia] autónomo(aliás do mes-
mo modo pelo qual 'lhomas Mann aüibuía a mais elevada culüua à .Bfüb/2gsóü/gema
demo; não nos cabe obviamente pesquisar as lazões dessa variação de opinião, mesmo
porque, como Êoi lembrado, o ideário dos mandarins alemães quadra muito bem com a
üadição.conservador. Interessa mais chamar a atenção pam o fato de que o argumento de
Mannheim cona, nesb episódio, pelo üílho já assinalado: o do destino que conhecem as
ideias e demais Êonnações intelecüiais quando variam os seus pnssuposü)s sociais.
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Está visto que esta diflisão seria inviável caso não enconüasse na Fiança um terreno
propício, pois ali o Iluminismo foi tudo menos uma planta de estufa. Considerando as
coisas desse ângulo, Mannheim está simplesmente reatando com iun estilo de sopesar
idéias e interesses inaugurado por Marx nos anos 1840. O Utilitarísmo inglês(pam não
nos afmtamios muito das referências de Mannheim), por exemplo, essa "teoria da ex-
plomção recíproca", conhece na Fiança uma sorte de ''idealização" que Marx explica
pelo desenvolvimento desigual da ordem buquesa num e noutro país:
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A teoria, nos ingleses ainda simples constatação de um fato, desenvolve-se com os france-
ses pam se tornar um sistema Êilosóãiço. Este caráter de generalidade, com o desapanci-
mento do conteúdo positivo que se manifesta em Helvetius e d'Holbach, é fundamental-
mente diferente da universalidade alimentada de dados concretos que encontramos pela
primeira vez em Bentham e Mill. A primeira conesponde à burguesia em luta, em vias de
desewolvimento, a segunda, à burguesia triunfante, que encerrou o seu crescimento.'"

Deixemos a simetria dessas correspondências por conta do materialismo dos anos 40,
além do que a diâculdade de cumprir tal programa no detalhe não parece comprometer
sua verossimilhança de conjunto -- e nem o nosso proposito é metodológico, apenas
evocamos um esquema, que é sugestivo e vai direto ao ponto de fuga do nosso assunto.
Lukács via em tal mudança de registro na generalidade das idéias uma vant4osa quebra
de dogmatismo, espontaneidade ideológica que o ''atraso" alemão tomava inviável. O
ideal da "bela alma", por exemplo, de Schiller a Hegel, é uma renovação alemã do
velho mora/ senso; ora, observa Lukács,

nos ilustrados ingleses, o fundamento social desse mora/ senso era o simplicíssimo e
ingênuo dogmatismo de uma classe burguesa üimle e vitoriosa política e economicamente.
Em segurança ingênua e dogmática pnopoKionada pela convicção de que as necessidades
de classe próprias do flonscimento económico e cultural da burguesia eram simplesmente
camctetisticas psicológicas naturais inatas no homem em gera] [...]. Esse ingênuo dogma-
tismo em impossível pam os poetas e pensadores da Alemanha clássica.[-.]. o atmso
eçonâmico e social da Alemanha tinha que dar necessariamente a essa concepção um
caiáter mais ou menos utópico idealista [.-]. A "bela alma" tinha que enfrentar de um
modo ou de outro o absolutismo feudal imperante.iH
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Utopia e idealismo são os tennos lukacsianos para os resultados inalados de especula-
ção de uma vida intelectual cuja insólita intensidade parece destoar no cenário europeu.

Esse incurável vazo especulativo ainda dá o que pensar -- além de revelar-se
inesgotável fonte de idéias deitas acerca do "caráter nacional" alemão. Fazendo-o desa-
guar na utopia (deixemos por enquanto de lado a questão aparentada do "idealismo"),
Lukács talvez induza um gramsciano de estrita observância a qualificar o ideário do
classicismo alemão de ''elucubiaçõezinhas individuais'', exüavagância de intelectual
isolado, sem vínculo orgânico com um grupo social fiindamental, personagem tão sem
importância quanto as ideologias que produz. Não é esta, evidentemente, a opinião de
Gramsci a respeito do ''período artístico goethiano'', como veremos noutro estudo; e no
entanto, a incipiente ordem buguesa alemã de algum modo reduzira a dispersa ín/e//a-
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genísfa do país à condição de casta à paire, aparência tanto mais poderosa, pelo que se
viu, quanto os próprios /í//eram fiam os primeiros intenssados em alimenbr o círculo
vicioso de que se nuüia a dita aparência de corpo estranho e supérfluo, pelo qual a
segngação compulsória apresentava-se tiansâgurada em elevação social, enraizando
anda mais a primeira tendência objeto, por seu tumo, de nova elaboração compensató-
ria. Acresce que tais elucubrações solitárias, por absüusas que fossem, contem am a
assuntos que estavam na ordem do dia. À época de .1?7sMrla e Consciêmfa de Classe.
Lukács esbarrava em dificuldade análoga ao observar que, em tempos literários, o elas '
sicismo alemão estava condenado à estilização, ou Soja, em termos mais gerais, à uto-
!:a. É que, observara então Lukács, o classicismo alemão jamais dlegou a ser a expres-
são ideológica de uma classe no seu apogeu, antes apresentam o desenvoivunento
mtemo -- que se deu, por assim dizer, num espaço vazio -- da fzzfe//fgeníxlu buiBuesa
numa sociedade que ainda não era de classes sem ser mais estamental. Produtos da
especulação de intelectual ilhado no marasmo nacional, obras e teorias não emm "nem
coligidas, nem controladas pela realidade social que elas porventura logravam alcan-
çar ou.perder de vista. Por isso mesmo elas não foram jamais representações -- fatores
de aceleração ou de desenvolvimento -- de uma realidade soclã, mas sempre utopias
individuais". À crítica não cabia hesitar entre as duas grandes tendências: Lukács, em
1922, alinhava com a utopia lessinguena do ''reino da humanidade" e descartava a
reconciliação goethiana com a realidade, estilização fulgurante da "capitulação da fe-
re/7{gen/sia burguesa ante corças diante das quais essa mesma i/z/e//zgen/sia, uma gera-
ção antes, soubera situar-se com muito mais liberdade e consciência".i3s Mas voltemos
ao Lukács posüermidonano, que saberá fazerjustiça não só à "magni6cência desses
versos vibrando de paixão contida" nos quais'Goeüe envolvia a asâxiante nulidade
nacional, mas à própria linha evolutiva encamada por Goeüe

.f.ssim, o pendor de Lessing, Schiller, Goeüie para a teoria estética é menos pe-
provinciano do que exigência da infelicidade nacional, de sorte que a elucu-

bração utópica passa a atender às exigências intimas do material, ele mesmo iareÊeíto
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Quando a vida nacional se desenvolve felizmente, os grandes ohjetos poéticos nascem
orgânica e espontaKamente dela; até mesmo seus problemas fomiais decisivos, estetica-
mente fundamentais, e sum possibilidades de solução artística se enconüam por assim
dizer, no ar [...]. Quando essa apreensão da conexão estética ente a temática histórico-so-
cial produdda pelo presente atual e os princípios fomiais que Ihe são adequados pode
consumar-se de um modo espontâneo e orgânico, então a reOexão do poeta pode concen-
tmi.se quase exclusivamente nos problenus técnicos da composição do detalhe. A s tuação
?lflT:f..T"iF dü'i«', . ,té mam m-t-M [-.]. o; g«ük püm Ü;Àli;'h;l, l;G
conquistar e puriâcar o tema axial m sentido histórico-social mediante uma el:i)citação com-
!E!.: 11TÜ"'Ü f '«».ü«ê«i«,.©'w ' m.Mçõ« i«"l'."ã.; po' ";' Ü":=;L
s«bli"w.s«, e,W.iê«.i, «ital e p'ética aü o co«.c-e«h«n«B esté;l;' pam c'nseE«u u
«««« ü..,.,ú ;:;:"'mÜ='==.;.==1==1===;==i,'l=.1==m''
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Não é a primeira vez, nem a última, que encontramos em nosso caminho essa constela-
ção de efeitos da infelicidade nacional. Opr/nczPa/ de/ei é a Z)ia/é#ca. Suipnendida na
"hora difícil"(sc#wem SZmde, diria 'lbomas Mann) do seu renascimento modemo,
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não é fácil distingui-la da bizama, do exibicionismo, da exwntricidade do intelectual
de vanguarda cujas evoluções arüscadas -- como à pomba de Kant -- parecem tanto
menos perigosas e responsáveis por se darem no "espaço ideológico socialmente va-
zio" da miséria alemã e que justamente "não oferece nenhuma resistência à expansão
do pensamento até as suas últimas conseqilências".t37 Ora, convém insistir, a Z)fa/éHca,
gabo engano, confixnde-se com o radicalismo desse ''pensar-até+Jint" , Xm&u vezes
mencionado mas afinal esclarecido por Lukács:
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A explicação é esta: precisamente porque na Alemanha os fundamentos e as consequên-
cias sociais de celtas questões teóricas ou poéticas não apanhem imediatamente na vida
prática, dá-se pam o gênio, pam a concepção e a exposição, uma ampla margem de liber-
dade, que pança muitas vezes limitada, de que não podiam dispor os contemporâneos
intelectuais das sociedades mais desenvolvidas do ocidente. Tudo isso pode resumir-se
assim: não é por acaso que as leis acena da natunza contraditória do movimento históri-
co, os princípios capitais do método diabético, aparelillm pam a consciência precisamente
na Alemanha do período que vai de Lessing a Heine.
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Substituamos "gênio" por fere//igen/sfa burguesa relativamente desvinculada, isto é,
por uma camada cultivada proveniente em larga medida da âulção pública, na sua
acepção mais ampla, afastada de toda atividade política, como de resto a sua classe de
ong em, concentrando exclusivamente na proeza intelectual, no domínio íntimo e im-
palpável do mfn GeisHge, sua única e tênue fonte de legitimação social; por outro lado,
nservemos também para o momento oportuno a nem sempre fecunda porém inadiável
questão de método(mas o que são essas "leis" e "princípios" da Dialética?); tsD
posto, estão disponíveis os ternos do nosso assunto real: no contexto do desenvolvi-
mento retardatário da ordem capitalista, diabética e intelectuais apresentam-se de tal
modo entrelaçados que talvez alguma luz se faça (esperemos) sobre a enigmática reali-
dade do pensamento dito dialético caso nos dediquemos, como aliás estamos fazendo,
ao estudo de pormenor dessa combinação original.

Dito isto, deixemos a questão amadurecer outro tanto e retomemos o fío de nossa
meada no ponto em que o abandonamos, o ponto de inflexão da ''interioridade radicali-
zada porém apolítica": de algum modo, ainda tão vago quanto nossas cogitações, ironia
e dialédca parecem convergir no radicalismo da livre ideação conduzida ao seu limite
mais extremado, fom de esquadro em qualquer circunstância contemporânea salvo a
alemã, marcada pelo atraso e pela defasagem histórica e responsável também pelo apo-
litismo, cifra dessa marginalidade burguesa em cujo seio tem lugar a recente e sutil
invenção da ]nner/icÀkeff celebrada pelo homem de cultura alemão. Resumidamente
são esbs os termos da equação do intelectual romântico, cujo encasulamento emblemá-
tico precisamos entender melhor, se é verdade que a ironia vem a ser a modulação
específica do êxtase intelectual do homem isolado.

Conforme âcou sugerido, o auto-encasulamento de que fãa Auerbach tem muib
do mecanismo compensatório do intelectual sem público. Quando Schlegel exalta.' .a
parte mais sadia da nação'', a classe média, porque nela podemos encontrar a verdadei-
m cultura alemã, entendamos: os círculos aristocráticos, que nisto não discrepavam da
tradição europeia da "boa sociedade", eram ftancófílos, pensionavam os autores es-
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trangeiros e tinham em péssima conta a liteiahra nacional.i3P A nobreza alemã mos-
trou-se incapaz de "transformar a esfera da 'sociedade', privada de qualquer flinção
soja politica, soja económica, e em comunicação com os intelectuais burgueses, na
esfera cu]tuta]mente influente de um público crítico".i40 De modo geral, inexistia, pelo
menos com a mesma intensidade do Êenõmeno na Inglatena e na Fiança, o indispensá-
vel suporte material e ideológico da "opinião pública", se é verdade, como quer
Schumpetet, que o poder paradoxal do intelecüial independente é incompreensível na
ausência dessa invenção modema que é o "mecenas coletivo", isto é o público bur-
guês.i4i Na Alemanha, lamentava Georg Forster, "amos sete mil escritores e ainda não
existe entre nós uma opinião pública".'" Aos poucos as primeiras peças do pequeno
jogo infeliz do ressentimento e da reparação simbólica iam se apresentando, sobntudo
quando reforçado na sua amtação pelo cotejo desfavorável com o.pencúznr francês:
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Duclos observa]escreviam os irmãos Sclüegel] que há poucas obras notáveis que não
provenham de escritores profissionais. Na Fiança há muito tempo que este estado é tenta-
do com consideração. Ente nós, valia-se quase nada quando se era apenas escritor. Ainda
agora esse pnconceito persiste [-.]. O ofício de escritor é, segundo a maneira que o exei'
Gemas, uma infâmia, uma devassidão, uma tanta de diaiista, um trabalho de artesão[...].
Costuma-se lamentar o fato de que os autores alemães sempK escreveram pam um peque-
no círculo, com frequência para eles mesmos e entre si. Mas isto é bom. A literatum alemã
ganhará assim muito mais espírito e caiáter. E talvez nesse meio tempo nasça um público.i4S
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"Desde que os poetas alemães não estavam mais unidos como um só homem, na quali
dado de membros de uma confraria'', recorda Goethe, alguns anos mais tarde,

já não gozavam da menor vantagem na vida civil, nem tinllam valor, nem classe, nem
dignidade, a não ser que por outro lado se encontrassem numa posição favorável, e só o
acaso decidia se o talento nascem pam a honm ou pam o opróbrio. Um pobn ÊUho da
tema, que tinha consciência do seu espírito e dos seus talentos, devia levar uma vida
miserável e, acossado pelas necessidades do momento, malbamtar o dom que ncebera das
Musas. O poema de ocasião, o primeiro e o mais genuíno dos gêneros poéticos, era des-
prezado a tal ponto que a nação ainda hoje não sabe reconhecer-lhe o mérito supremo, e
um poeta que não seguisse os passos de Günther aparecia na sociedade com o mais triste
dos subordinados, como um jogral e um parasita, tanto assim que no teatro, como no
palco da sociedade, ele fazia um personagem de que em lícito escamecer à vontade.l«
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Neste quadro pouco alentador de marginalidade e impotência, as promessas insa-
tisfeitas da .4ze#Zamng -- o prestígio de uma carreira moral, a miragem de um pequeno
grupo de oráculos cuja influência igualaria o magistério de um censor universali4s -- só
faziam aumentar a crispação e o acabrunhamento do homem de cultura. Com o triunfo
da Revolução parecia ter passado pam todos a idade de ouro (e dela os alemães teriam
menos a realidade do que a legenda) em que bastava exercer o ofício de homem de
letras pam alinhar-se sem aviltamento com a classe ascendente. Malgrado as diferenças
de fuso histórico, generalizava-se o mal-estar entre os letrados conforme consolidava-
se e expandia-se a nova ordem burguesa: na sua origem o romantismo confundia-se
com essa infelicidade pennanente do intelectual à deriva.
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Pam onde quer que se volte, o burguês alemão egnsso da Universidade não encontra o
que procura. Nem sempre pode fazer caneim na administração; e o estado dos costumes
não Ihe permite viver da sua condição de intelectual. O número dos insatisfeitos aumenta;
pequenos funcionários, candidatos de teologia, pnceptores, advogados sem causa, médi-
cos sem clientes, escritores sem público se dão .conta com amargura de que a sociedade
não lhes ofende um lugar digno de seu mérito.''
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Não se pode dizer, portanto, que a crise européia do Antigo Regime tenha aberto a
carreira ao talento burguês cultivado na Alemanha. Valemos nosso termo de compara-
ção e consideremos o caso inglês, onde o anticapitalismo do intelectual romântico to-
mou uma feição curiosamente "moderada": a experiência dramática da sociedade in-
dustrial era imediata.i47 Ao contrário do que ocorria na Alemanha, a noção mais
enfática de Cultura elaborada pela fere//fgenrsfa inglesa, em razoável medida com o fito
de marcar uma nítida distinção de classe de molde a apartar de vez os /earnedlew, o
''reduzido número de pessoas cultas", da multidão, não fom concebida originariamente
no calor da polêmica do intelectual buguês com a civilidade de bom-tom do /zon/zê/e
/zomme aristocrata, mas interpretada na sua gênese como a "antítese normal do merca-
do". Estudando o ideário dos escritores ingleses do período, Raymond Williams notou
que nos
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documentos aparecem, sem somam de dúvida, alguns elementos que sugerem um meca-
nismo de compensação: ao mesmo tempo em que o artista vinha sendo apresentado como
simples elemento adicional no sistema de produção de bens pam o mercado, ele descreve
a si mesmo como pessoa especialmente dotada, como luz orientadora da vida comum.

Convém no entanto lembrar -- çontranando um pouco a imagem convencional da
sensibilidade romântica -- que para essa geração de poetas, de Blake e Wordsworth a
Shelley e Keats, seria descabido dissociar empenho social e efusão lírica: ''uma conclu-
são sobre sentimento pessoal fazia-se conclusão a propósito da sociedade", de sorte
que a atividade publicística de todos eles em antes exigência da matéria poética mais
singular do que prosa de circunstância ditada pela prosa mesma da Revolução Indus-
trial em curso, cujo andamento traumático não operava à distância e fazia de toda
experiência, literariamente relevante, algo a um tempo gemi e pessoal. Vê-se logo o
quanto essa démam/ze seria precária numa "nação retardatária" como a Alemanha --
onde, aliás, o impacto defasado da Revolução Industrial viria reforçar o ''apolitismo''
dos homens de cultura.i49 Num ponto, porém, aproximaram-se da rotina alemã: quase
todos sobrepuseram ao ardor revolucionário dos primeiros anos de radicalismo antica-
pitalista o conservantismo burkeano da maturidade. Mas importa sobretudo voltar a
ressaltar na tmyetória dessa desilusão o solo em que toma pé o conteúdo de experiência
do intelectual romântico às voltas com o movimento selvagem de uma sociedade de
classes em plena formação. Não se pode aârmar que algumas carreiras não estivessem
abertas ao talento: tudo concorria, a começar pela constituição de um novo público
leitor ávido de in6omlações, para a rápida proâssionalização do escritor.iso Mas para
um ''intelectual tradicional'' -- se nos passam a expressão tão maltratada e fora de
contexto -- como o poeta romântico, isso em a danação. A principal fonte de renda de
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um Southey emm as resenhas, aliás muito bem pagas, para a aliar/e/:/y ReWew
onde publicou: recorde-se, incentivado por Coleridge, um violento ataque às idéias
malülusianas.''' Assim escravizado à colaboração ngular, dependia exclusivamenh da
pena pam viver, a ponto de Wãter Scott apnsentá-lo certa vcz como o mais completo
homem de leias do seu tempo i52 E no entanto, vivia-se, nas palavras de Shelley, a "idade
do desespero"; "o mundo inteiro se mosca adverso", dizia um verso de Wordsworth --e
nele o poeta é o andarilho ressentido à procura da comunidade perdida. Nisso infp/Z@enlsia
romântica e classes laboriosas convegiam: na oposição e sabotagem(em eâgie, nos poe-
tas), às corças destrutivas do novo sis©ma indusüial, na resistência üadicionalisb comum.
no agiaiismo utópico, na evocação da aldeia abandonada.is3 Entrementes, o curso da lenü
revolução social já consumam a iuptum das classes educadas com o radicalismo plebeu e
os novos rumos da cultura popular; além do mais, tomam-se &lal o desencanto dos "poe-
tas do lago" com o público buquês e inevitável a contraposição da culüna às leis do
mercado. Daí à inüomissão da iluminação poética do intelecüial romântico é apenas um
passo: "a altura dos nclamos dos artistas é também a altura do seu desespero".iH

Compreende-se então, na esteira dessa substituição do .pÃ/Zosop&e ilusüado pelo
literato inspirado, que se possa considerar o romantismo menos uma tiansfonnação da
literatura do que um formidável mecanismo ideológico de celebração do fato literário
como denadeiro reagia do espíríb, enâm como um imenso gesto de promoção da
literatura. Na verdade, a acompanhamios Bénichou, .''foram as necessidades dessa pro-
moção que comandaram em laca medida a reforma literária".'ss Aquela substituição,
de resto, além de claramente compensatória, em pouco menos do que uma piedosa
ilusão retrospectiva: jamais a aspiração solitária e nostálgica a intérprete e guia da
sociedade, aâna] buguesa e modema, poderia rivalizar em influência epresügio com o
que fom antes da Revolução, pam bem e para mal, a hegemonia dos intelectuais ilustra-
dos. Por certo os românticos sabiam dessa impossibilidade histórica e não por acaso,
como mosüou Sartre, o romantismo francês introduziu o malogro no coração da litera-
tura, "como a sua mais íntima substância''.isó Um mesmo sentimento acabrunhante de
impotência, exclusão e exílio innanava os primeiros intelectuais românticos europeus:
ciRm a rigor homens suF)éiWuos. O que até então fora um riste privilégio do legado alemão
panela amar.se -- nssalvadas as diâennças assinaldas o quinhão comum da i/z/e//zgenr-
sza eumpéia''' Tomemos a sublinhar o resultado paradoxal dessas voltas singulans. Com
efeito, é do findo mesmo do seu insulamento social que o poeta romântico extrai a subs-
üncia preciosa com que boda os elementos de um ideário destinado ajustifícá-lo e redimi-
lo, o sen/Ido de mfssâo do intelecüial modemo, que se pode nsumir como segue:
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Om em nvolla contra a profissionalização do Inmem de letras, om em Ksposta à insegu-
rança de uma época de transição, aüibuíam ao poeta e aos homens de saber o papel de
conservadons e guardiães de uma cultum ameaçada, como se coubesse a eles a responsa-
bilidade de manter viva a continuidade da cultura, da memória nacional,que associavam a
uma visão orgânica da comunidade ameaçada de desintegração. i58

O que nos devolve à tensão original da inteligência alemã, que se resolve também no
ajuste paradoxal do espí /o de missão que aqui se denominaiá, entre outras expressões

139



capitais, .Bes#mmal?lg -- ao sentimento ingrato da existência supérflua. Tãvez nin-
guém tenha exaltado com tanta ênfase a de'sHmçao('Bes#mmzzng).superior do intelec-
tual(Ge/eArfer) quanto Fichte, a ponto de precisa temperar, pelo menos com uma
cláusula retórica, a imodéstia do seu entusiasmo de "mandarim":
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E, se descubro pam esse estamento uma destinação muito honrada, sublime e nitidameiúe
sitiada acima de todos os demais, como poderia tiazê-lo à luz do dia sem ofender a
modéstia, despnzar os outros estamentos, e parwer euegtecer pela minha própria obscu-
ridade? Mas ÍHo enquanto ÜHósoh 1.]. Estudemos portaiüo o ajunto, permanecendo
fnos e como se não se tratasse de nós.

A este ser de elite, declara Fichte, "está confiada a cultura da minha época e das se-
guintes" õo Mais tarde, referindo-se às conferências de Erlangen sobre a E$sênlcfa d)
l)ozz/o. onde Fichte retomara mais uma vez o tema, Carlyle não encontrará dificuldades
em aânar de imediato com esse diapasão hiperbólico onde no ftlndo se comunicam sem
maiores conflitos Ilustração e Romantismo na consagração problemática do novo poder
espiritual da Idade Modems. "No verdadeiro homem literário", disse Carlyle,

há sempn, estqa ou não reconhecido pelo mundo, um carátcr sagrado; ele é a luz do
mundo: ele é o sacerdote do mundo; guiando-o como sagrada coluna de fogo, na sua
tenebrosa pengnnação através do deserto do tempo, Ficlüe discriminava. com agudo zelo
o verdadeiro homem letrado, o que nós aqui chamamos o #e/ói como homem de letras, na
multidão dos íàlsos e não-lKióicos.'''
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InPois esse heroísmo de quem se julga o sal da terra ainda se faz sentir com a corça do

seu primitivo ímpeto no arnmate 6mal dessa tradição, por exemplo, no indisfarçável
sentido de missão que Alfred Weber confere aos intelectuais, por certo nüers e reZa#v
JnfscÀweóendepz: ©da sociedade, declarava najá citada conferência, contou ' a esfera
espmtua] e intelectual" a um grupo de guardiães; ''um segmento social portador de
cultura sempre existiu como algo especial; seria um terrível engano,pseudodemocráüco
acreditar que agora ele não existe ou que poderíamos dispensa-lo".tó2 Está claro que ül
sacerdócio perpétuo do letrado, como diria Carlyle glosando Fichte, não se apresentaria
com tamanha eloqüência se não atendesse ao impemtivo de fazer frente, como se viu, à
confluência nefuta de capitalismo e civilização material. Assim, no juízo contemporâ-
neo de Max beber, sem dúvida partilhado por uma larga Ração da in/eZ/igeníxía alemã,
vibra ainda a longínqua e nostálgica impressão de desamparo do inte]ectua] romântico
diante do desconcerto do novo mundo organizado pelo Capital:
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Os intelectuais vêem çom desçonniança a abolição das condições tradicionais da comuni-
dade e o aniquilamento de todos os inumeráveis valons éticos e estéticos ligados a essas
tradições. Eles duvidam de que a dominação do Capital.possa ofcnçer gaianüas supe'
Flores e mais dulávais à liberdade pessoal e ao desenvolvimento da cultura intelectual,
estética e swia] que e]es apresentam [.-]. Acontwe portanto hcje em dia ms países
civilizados que os repRsentalües dos inteRsses superions da cultum voltam as co:!!s e se
opõem com uma profunda antipatia ao inevitável desenvolvimento do capitalismo.'"
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Se agora volümlos à matriz original da ponderação resignada de Max Weber, será
6oiçoso convir que a ' miséria alemã" vinha abafa. nessa sensibilidade de elite repre-
sentada pelo intelectual romântico, a consciência de suâ vocação sublime, que entretan-
to suscitava sem assar, como se viu. Tã era, em poucas palavras, o fardo do homem
=uXb alemão, confortnado por essa combinação antitética de segregação e missão.
Para alivia-lo não havia como resistir à tentação da "emigração interior", caminho real
do encasulamento, traçado por assim dizer pela "via prussiana" e trilhado pelo "inte-
lectual que se aparta de sua época e sociedade e se volta para o mundo melhor e mais
seguro do espírito''.:« 'lirante o ''luxo, calmo et volupté"' -- muito pelo conüário --

s ao gabinete calafetado do humanista(pensemos, por contraste, na vida, bda
ela voltada para o mundo, do ilustrado francês extrovertido e bem-fHante). Entre quaüo
paredes, esses bichos de concha enüegavam-se às mais "audaciosas possibilidades do
pensamento". "Os estúdios dos fílóso6os alemães estavam hermeticamente fechados e
a experiência sobre a qual edificaram e desenvolveram seus sistemas erajustamente o
isolamenn, a solidão, a ausência de qualquer influxo prático''.iós Visto no conjunto, o
fd?a/fumo dz C'ü/Mra que procuramos evocar é a fómtula apoteótica dessa emigração
interior do intelectual ensimesmado. "Esse domínio", diz Marcuse, variando uma vez
mais o tema,
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tomou-se a verdadeira realidade. transcendendo a mediocridade lamentável das condições
ninantes; é o asilo da verdade, do bem, da beleza e da felicidade; o nfügio enfim de uma
dispostçã) crítica que não pode se exercer pela vida social. A cultura alemã é portanto
essencialmente ''idealista", muito mais ligada à ideia das coisas que às próprias coisas.
Dá primazia à liberdade de pensamento em detrimento da liberdade de ação, coloca a
modalidade antes dajustiça, a vida interior antes da vida em sociedade.' M
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'Idealismo aquiescente", denominou certa vez Anatol Rosenfeld, ''essa interiorização
dos ideais pam os sagmdos e silentes espaços do coração''.iõ7 Por essa senda perdida
enveredou o Hõlderlin da segunda época, cqo conformismo sentencioso -- ''que me
importa o nauâágio do mundo, não conheço nada fom da minha ilha bem-aventura-
da'''" -- é característico do emigrado interior. Para os grandes protagonistas do "pe-
ríodo artístico" nada tinha valor caso não fosse elemento de cultura; eles queriam se
educar (SIGA óiZcien, como se lê num âagmento de Schlegel); melhor dizendo, como
'notava o primeiro Lukács a propósito da ãlosofía romântica da vida, eles queriam
"organizar a genialidade", calar enHun uma nova cultura. O prometo deu em nada, como
se sabe, tirante a autocelebração do intelectual como herói dos tempos modemos.

Uma vez que não se podia pensar num progresso exterior, todas as eneiBias se orienta-
ram para a vida interior. Mas com isso o abismo que separa o ápice da base tomou-se
cada vez maior".ióP E com ele aumentava a vertigem e o convite à viagem, isto é à
emigração real. Como a de Heine, por exemplo (para não citar outras mais espetacula-
res, como a de Marx, ou a de Thomas Mann), cujo desencanto, ''e de muitos de seus
sucessores menores, com o seu país, alcançara um ponto ta] em que desesperara de
poder contribuir, através da crítica, pam uma mudança das circunstâncias existen-
tes".i70 Melancolia de esquerda, talvez, mas seguramente romântica e intelectualizada.
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Um crítico jovem-hegeliano do romantismo, Ruge, a bem dizer fazia-o derivar de uma
espécie de consciência concisa da infelicidade nacional: "o romantismo enraizava-se
nos sofrimentos da vida e, assim, será tanb mais romântico e elegíaco quanto mais
infeliz é seu país".i7t Mais uma vez, tomado agora no plano da consciência nacional, o
desalento que se desprende dessa conjuntura deplorável não é incompatível com o sen-
so de missão de que fazem pinça intelectuais sem território como os românticos. ''Na
Alemanha'', observava Schelling, "como nenhum vínculo exterior é capaz l.pois alta aí
um ponto central de fomlação socia] da vida, como diria Goethe], só um vínculo inte-
nor, uma religião ou uma filosofa dominantes podem chamar à vida o velho ?aráter
nacional que se desagregou e se desagrega cada vez mais no particularismo".' '' Por
onde se vê que o messianismo nacional, nos primórdios do século XIX, e no contexto
mais abrangente e pmciso das "nações nbrdatárias", enconüou um solo fértil ao generali-
zar uma ilusão característica dos intelectuais: alemães, italianos, poloneses, etc., procura-
vam consolo na metamorfose de seu martírio político em virtude sublime, de sorte que
a pária derrotada em o prenúncio da próxima redenção do mundo.

Não avançamos muito, está visto, ao repararmos quanto o messlanismo naciona-
lista anterior às revoluções de 1848 encerra de ideologia compensatória, alguma coisa,
talvez, caso notemos, na trilha do exposto até aqui, que o culto alemão da Cultura é em
laica medida fruto da articulação minuciosa dessa consciência nacional infeliz a que se
entn8aram os homens de cultura: como os seus intelectuais, a nação desmembrada e
combalido também teria uma missão. Em contrapartida, ingleses e franceses, ao que
parca, não estavam tão insatisfeitos em senm tais, nem lhes ocorria perguntarem peia
pt6pria identidade, pelo que pudesse enâm significar ser inglês ou francês no século
XIX.i74 Junte-se ainda ao quadro desolador da miséria nacional, a percepção mais ou
menos articulada da síndrome lastimável do "súdito'', do "servilismo encravado e.2
consciência nacional" (Engels), astro de primeim grandeza na órbita do apolitismo.
A esse lugar comum da queixa intelectual nem mesmo Hegel deixou de pagar o seu
tributo: "nós alemães somos, em primeiro lugar, passivos diante das instituições vigen-
tes, e as suportamos, em segundo lugar, se elas são subvertidas, somos ainda passivos:
pois foram subvertidas por outros, e nós nos adaptamos, deixamos fazer".i7õ Não custa
reparar, desde já, que a serenidade conformada desta declaração destoa em mais de um
ponto da altemância de mania e depressão; também nisto Hegel aproximava-se de
Goethe, que "lamentava a situação política da Alemanha, mas sem paixão, e considera-

como dada".i77 Nesta distância, que não é bem indiferença, devemos buscar uma
das chaves da acolhida que reservou o Sistema à experiência intelectual dos românticos
embaraçados no dia-a-dia ideológico da vida nacional. Em suma, os alemães eram o
povo mais infeliz da Europa, posto que essa infelicidade se alastmsse pela inteligência
européia com a nova ordem pós-revolucionária.

O mais infeliz, porém o mais culto. Novamente esbarramos no mecanismo ele-
mentar do raciocínio de consolação graças ao qual o alemão bem formado ia tecendo a
acção intelectual do "povo de poetas e pensadores", fuglpdo assim da miséria rasteira
pam a miséria arrebatada, como disse certa vez Engels.17P Alguns versos famosos das
XenfePZ, compostos a quarto mãos por Goethe e Schiller, balizam o terreno dessa obses-
são nacional (aliás é de praxe cita-los toda vez que tais assuntos vêm à baila): ''Deus-
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tschland? aber wo liegt's, lch weiss das Land nicht zu ânden/Wo das Gelehrte beginnt,
hõrst das Politisch auf', aos quais faz eco esta outra exortação célebre: ''zur Nation
euch zu bilden, Ihr hoãêt es, Deutsche, veigebens/Bildet Ihr kõnnt es, dama, âeier zu
Menschen euch aus". Como se vê, $ão versos armados o suâciente para tomar coisa de
pouca monta a ausência de um Estado nacional, por certo vistas as coisas do ângulo
mais nervoso da auto-estima da elite letrada do país, que assim ia cicatrizando as feri.
das abertas por secular humilhação, curtida à sombra das inândáveis mazelas da
.KZeinzg/aaferei. De fdo, o principal dogma da religião alemã da Cultura :' onde ela
principia, cessa o político -- era o da Á:zz/ürnaüon, uma maneira confortável e ediâ-
cante de desdenhar as conquistas políticas -- fílistinas, portanto -- de XZaa//sna#onen

mais "avançadas'. como a Inglatena e a França. Assim, no esboço de um poema "polí-
tico'', datado de 1797 e que deveria se intitular Z)eznfcÀe G/risse, o mesmo Schiller
contraporia à nulidade política da Alemanha sua ':grandeza moía], entranhada na cultu-
ra e no caráter da nação''.l;o Inútil insistir na fHácia da ideologia do caráter nacional.
cristalizada, como se viu, à medida em que se firmava a ascendência social dos manda-

-- aliás um dos poemas de que acabamos de citar um par de versos tmziajusta-
mente o título palavra-de-ordem Dezzs/c/zer Naffo/za/ C/mra#íer. No entanto, por mais
que as circunstâncias adversas estimulassem o auto-engano, não se pode dizer que vi-
vessem permanentemente empulhados. Por que tanto aBa em realçar a fisionomia da
Dez/s/c/z/zeif, perguntava-se F. Schlegel à época do .4//zendum? E que "a gemianidade é
um dos assuntos preferidos dos explicadores do caráter nacional '(Charakíerisez/rx) na
medida mesma em que, tanto menos !ma nação está constituída, tanto mais toma.se
objeto da crítica, e não da história".i8i Nem por isso deixava o jovem Schlegel de
integrar o coro dos mandarins, entoando o hino do povo eleito no céu da cultura. Por
volta de ] 800 -- com certeza escarmentado pelas temíveis peripecias da Revolução
Francesa -- dedicava um poema aos alemães, mais ou menos nos seguintes tempos: o
espírito da Europa extinguiu-se, mas na Alemanha brota a fonte da nova crR.182 E bem
verdade que uma profissão de fé deste calibre na ne/êve alemã vinha acompanhada de
ressalvas, restringindo o círculo dos eleitos, conforme se lê, por exemplo, num frag-
mento do Zpceum: "disse que os alemães, no que conceme à elevação do seu senso
estético e do seu espírito científico: são o primeiro povo do mundo. Seguramente; ocor-
re que há muito poucos alemães''.i83

Não se ignora também a intensidade com que ta] raciocínio de consolação atra-
vessa a lírica de Hõlderlin, pam quem os alemães eram ''pobres em ação, mas ricos em
pensamento''. Para um mandarim co.mo Humboldt, o ''caráter intc]ectua] da nação ale-
mã'' era ponto de honra indubitável.i84 Em sua aula inaugural de HeidelbetB,'êh 1817
Hegel sagra a Alemanha portadora do Espírito Absoluto: ''nós alemães recebemos da
natureza a alta missão de preservar esse povo sagrado'';i8s um ano mais tarde. em
Berlim, represa: "a nós alemães foi confiada a conservação dessa ]uz sacrossanta, e é
nossa vocação alimenta-la bem como cuidar para que a coisa mais preciosa que o
homem pode possuir, a consciência de sua essência, não se extinga e desapareça" '86
Em suma, na virada do século, o nacionalismo que se esboça na terra de ninguém da
K7eins/aafenl é criação exclusiva dos geóf/de/e/z Sí nde; evapora-se o lastro político (e
burguês) da idéia de nação, que passa a ser deâmida em termos puramente culturais,
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consumando-se a identificação do conjunto do país com os ideais de apeáeiçoamento
cultural máximo de seus mandarins.i87 Poder-se-ia multiplicar indeânidamente flagran-
tes dessa operação nos clássicos graças à qual o êxtase solitário do inte]ectua] vai ali-
mentando o ideário comprometedor da missão universal da Alemanha. Detenhamo-nos
por um instante no caso Hegel, já que a ele voltaremos com mais vagar. Como se há de
recordar, na Fenómeno/ogfa, depois de fazer o curso do mundo desaguar na Revolução
Francesa e na nova ordem social por ela sancionada, Hegel concluiu o capítulo sobre a
Liberdade Absoluta e o Terror nos seguintes tempos: "a Liberdade Absoluta abandona a
sua realidade autodesüutiva para ingnssar numa outra terra do espírito consciente de
si, onde a Liberdade Absoluta, na sua ineÊetividade(ZI»m'frk/fc/zkeíf) vale como o ver-
dadeiro; tendo isto em mente, o espírito se deleita na medida em que é e continua sendo
pensamento e reconhece este ser encerrado na auto-consciência a essência peüeita e
completa. Assim, nasce sua nova figura, a do espí»/a morar'.is8 Neste ponto, os co-
mentadores costumam remeter à carta a Niethammer, de 28 de abril de 1814, onde
Hegel declara ter pensado numa term bem determinada ao ndigir as linhas supracita-
das. E o quanto basta pam surpreender nelas mais uma variante do mito compensatório
da .KÜ/ürnmHo/z focado por uma fere//igen/sia decidida antes a "aprofiindar" o concei-
to de liberdade do que a realiza-lo. O intelectual alemão substituiu-se assim ao cidadão
nvolucionário; mais precisamente, compete a um "povo de poetas e pensadores" exer-
cer a flinção temlinal de guia ideológico da nova ordem mundial; habilitavao, não sem
paradoxo, justamente sua posição periférica, na canja desse mundo novo descortinado
pelas guenas napoleónicas.i8P Para que se possa aquilatar o largo nolego desse estereóti-.
po, basta observar de relance dois momentos extremos da evolução de conjunto da
"ideologia alemã'' tomada em sua acepção mais ampla de representação, estilização,
formalização conceitual etc., das vantagens e desvantagens da transição tardia pam o
capitalismo. Ainda em 1844, rompendo com Ruge, Marx pagava seu tributo ao clichê
do ''caráter intelectual da nação alemã'', sem dúvida com o propósito de tingi-lo de
vermelho. Repisava, portanto, variando-o uma vez mais, o tema obrigatório de todo
intelectual alemão: a "desproporção entre o desenvolvimento político e o desenvolvi-
mento âlosóâco da Alemanha". E conhecida a altemativa esboçada por Marx naquela
quadra do Hormda, ziguezagueando a meio caminho do inte]ectua] deprimido peia la-
mentável demonstmção de anacronismo oferecida pelo país e da pura e simples exalta-
ção da idiossincrasia nacional; ou melhor, fazendo uma atitude voltar-se contra outra
(modemizar ou celebrar a diferença?), temperando a sublimação própria da segunda
com o malismo que por vezes acompanha a meditação do intelectual acabrunhado com
o vexame pátrio: em suma, de tal combinação resultava a transformação do conjunto
das desvantagens do acaso numa apreciável vantagem, considerada tal, está clamo, do
ângulo do socialismo, inesperadamente ao alcance da mão num país aba.fado de uma
Revolução. Assim, a nulidade política da Alemanha admitia uma interpretação que não
deixava de alinhar o país entre os primeiros na corrida da História: tal carência era na
verdade o avesso de uma abundância insuspeitada, o que era estigma, sinal de eleição,
um convite enfim a decifrar na formação singular do país a marca de sua ''vocação
c/ássíca para a revolução sacia/". O mesmo cálculo izzi generfs do "menos'' ao "mais''
punha em evidência a supremacia do proletaHado alemão, na qualidade de "teórico'' do
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movimento operário europeu. Numa palavra, somente no socialismo podia um "povo
âlosóâco'' como o alemão reencontrar-se aÊmal com o seu destino.'P'Não cabe avaliar
agora o real alcance destas timdas, lançadas no papel por ocasião da insurreição dos
tecelões da Silésia, irrupção que se destacava, um tanto supenstimada por Mam, sobre
o pano de findo de um incipiente movimento operário.

O fato é que um rmiocínio político-ãlosóâco original desdobrava-se e não por
descuido ou demasia retórica, na MJa de um lugar comum que vinha a ser o lugar
imaginário ocupado pelos intelectuais alemães à procura de um centro de gravidade: o
cromo do "povo ãlosófico''.i9i No outro extremo dessa tmyetória no "atraso'' que foi a
"ideologia alemã'', voltamos a depamr operação simétrica e oposta, a üansâguração do
provincianismo alemão no idílio metafísico-pastoral heideggeriano. O jargão de Mes-
skirch -- inteiramente postiço na intimidade aÊetada com o e/Bos camponês num mo-
mento em que o capita]ismo industrial na Alemanha alcançava o seu fàstígioiP2 --
elevava o pequeno mundo alemão ao plano imponderável de uma nvelação ontológica:
convertida numa entidade espiritual superior, a A]emanha em o ]ugar natural de um
"povo.!netafisico . Lugar acanhadíssimo, por sinal: "Por gue .pe/v#Kznecemos na .p/o-
víncia?", Z)er FeZc/weg, Z)er .IZazzsÚmund(para mencionar os escritos mais cahgóricos),
são pastiches pré-socráticos onde, com indisfarçável esnobismo e solene ênfase metaâ-
sico-modal, apregoa-se o bucolismo regenerador da vida aldeã. O travestimento campo-
nês do "povo metafísico" reata em efígie com a estreiteza espacial e anímica da
K7eins/aa/farei; como K$taura no plano da fraseologia arcaizante a antiga "confissão das
pequenas paisagens históricas". Se estas impressões de leitura procedem, é preciso
convir que o perfil da "ideologia alemã" traçado pelo jovem Man ainda ntrata o seu
desfecho: ''a abstração e a arrogância de seu pensamento estavam sempn emparelha-
das com a unilateralidade e a pequenez de sua validade''.tç3 Ocone, no entanto -- e
voltamos ao anverso consolador posto a descoberto por esse mesmo diagnóstico em
que o anacronismo é promessa de emancipação -- que a filosofia clássica alemã, exce-
dendo sua circunstância mesquinha, de que entretanto dependia, em um dos únicos
protagonistas a contracenar com os assuntos do mundo contemporâneo, a visar o "foco
do tempo presente". O mesmo se dava com a literatura, onde o Goethe weimariano, por
exemplo, ''buscava engrenar com a grande sociedade e assim alçar-se ao nível intema-
cional da, consciência, fiincionando como o agente da desprovincianização do espírito
alemão''.i94 Ora, pelo contrário, o ':jaigão da autenticidade'' (pam usar a formula de
Adomo), reativo e arcaizante, voltava a enraizar a especulação âlosóâca no torrão
natal. Dito de outro modo, nos termos do nosso assunto e dos motivos deste sobrevoo
sumaríssimo da "ideologia alemã": na fraseologia heideggeriana do ''povo metafísico"
desaguavajá um tanto exaurido, o ideário clássico da Ku/ürmaon, mas correndo agora
por um leito menor: o ressentimento burguês, que aos poucos ganhara foros de senti-
mento nacional, ante o rude exclusivismo da sociedade aristocrática e que se expressa-
va, como vimos, na oposição entre cultura (alemã) e civilização (fmncesa e material; e
em cujo elenco de artigos estrangeiiados os novos ventos autoritários incluíam com
muito alarde a "democracia", "mercadoria ocidental de importação"), afiinilam-se ain-
da mais, concentrando-se num único ponto doloroso e sublimado, a província (Bíeder-
meíer redivivo) envolta no manto sagrado da .KÜ/rur. Em suma, o mesmo vazo antigo
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de exaltar (com maior ou menor demagogia) as seqüelas da inéKia nacional (e do
conseqüente dinamismo de Fofa'alfmge) apresentando a diferença de friso histórico entre
o país e o ocidente europeu(Inglaterra e Fiança) como a cima de uma essência superar,
como uma espécie de sentimento trágico do destino. Completemos a digressão a que
nos obrigou esse esquemático cotqio entre duas prqeções caíacterísücas do e//zos inte-
lectual posto na berlinda pelo ''atraso" sobre o conjunto do país, chamando a atenção
pam a notável analogia fomtal entre os caminhos de salvação da miséria nacional divi-
sados pelo primeiro Man e pelo Heidegger dos anos 30: num e noutro caso a malfor-
mação do país era promessa de uma Uansfíguração anal, de um lado. o socialismo, de
ouço o nacional-socialismo, de cuja "verdade intima'' e "grandeza" se ocupava sem
rodeios a Zn/r(x7uçõo à Àáefq/Zsíca de 1935. Não é difícil atinar com as lazões -- ou
pelo menos com uma delas, e a mais forte -- dessa simetria dos extremos opostos? por
um momento de acordo na repulsa ao./us/e mi/íezz. Tudo se passa como se o lilrro aberto
da "miséria alemã" inspirasse de imediato dois ''radicalismos" antagónicos'" -- por
certo bem diverso daquele temido por Thomas Mann da parte dos /í//eram "ilustrados"
Tomemos a lembrar que o radica/esmo ctz /poria a/emã(outra expressão empregada
pelo jovem Marx e corrente nos meios hegelianos de esquerda -- na qual, de resto,
está presente a confiança na capacidade de um ''povo filosófico' em tomar as coisas
pela raiz) não se imporia com a ênfase que se conhece caso não fosse alimentado por
uma secular#uusse .posí#o/z diante do processo de socialização captalista, posição .'es-
querda" que Emst Bloco qualificou de ''não-contemporânea".i96 Pois é a essa defasa-
gem que Adomo atribui, como se há de recordar, respondendo à pergunta ''O que é
alemão?", a ambivalência da sensibilidade filosófica alemã, permeável às duas situações
limites que acabamos de referir:
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Na medida em que as malhas da rede civilizatória, do aburguesamento: não fom tecidas
tão estritamente na Alemanha durante todo o longo período da pré-história burguesa
(quanto na Inglaterra e na Fiança), uma reserva de forças .naturais incontroláveis conser-
vou- se nesse país. Pois essa reserva suscitou tanto !.radicalismo inflexível do espeto,
quanto a possibilidade permanente de uma regressão.'

Numa palavra, para voltarmos ao enunciado geral do esquema lukácsiano de in-
terpretação da ''funesta evolução de conjunto da ideologia alemã' (o que faremos
constantemente, como se está vendo, no decorrer deste estudo): no destino da Alema-
nha modema pesa decisivamente o seu "atraso" (ZuMckgeb/bebe/üefr; Emst Bloch
pnferia falar da Ung7eic/zzefügkeif do país), o fato de ter engrenado muito tarde no
processo de desenvolvimento do capitalismo, alcançando-o,já na sua guinada monopo'
lista; todavia, um simples balanço formal e prévio das vantagens e desvantagens do
''atraso'' (a rigor, o que define a circunstância da ''defmagem'' não é precisamente esse
''balanço" pemanente em que um termo se apresenta nas vesBs do seu contrário?) não
define o lugar da maior ou menor oportunidade histórica, se o chegar muito cedo ou
demasiado tnde no concerto das nações e do Capital (de um lado, exempliâlca Lukács,
é inegável a dianteira de ingleses e franceses, que souberam consumar a tempo suas

ectivas crises revolucionárias, em relação à ordem burguesa atroÊlada dos alemães;
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por outro lado, pondera, não fosse o desenvolvimento capitalista retardatário da Rússia
tzansta e o povo nisso não teria logrado canalisar sua revolução burguesa na bilha da
revolução proletária; ainda às seqüelas de conjunto do "acaso;' histórico caberia credi-
tar, em lamba medida, no capíüilo das "desvantagens'', o fucismo na Alemanha, ltália e
Japão, bem como o desfecho burociátiço da evolução soviética -- se nos for consend-

transição pam o capitalismo em que os povos europeus moldaram sua modema âsiono.
mia nacional, a Alemanha seguiu outro caminho, e mesmo o "caminho contrário": mas
isto não quer dizer, de modo algum, acrescenta Lukács, "que ela tenha logrado esqui-
var-se a todas as necessidades impostas pelo desenvolvimento geral da Europa capita-
lista, pam evoluir como nação por caminhos absolutamente próprios e peculiares, como
sustentaram os historiadores reacionários''.i98

Reconsidenmos o cromo surrado do ''povo de pensadores e poetas'', criado à
imagem e semelhança dos seus intelectuais. Imagem diabética? Devaneio de mandarim?
À primeira vista, singela imzage d Epfna/ que a partir dos idos de 48 começa a fazer
água a olhos vistos, quando então se completava de vez a cristalização do modo de
produção capitalista na Alemanha, conforme dá a entender Marx no posfácio da segun-
da edição alemã de O Capa/a/: o c/dwunf país de sonhadores dava passagem ao país
dos empreendedores. Imagem pré-capitalista, então? De fato, nela refletia- se, com firn-
damento variável, a auto-estima a um tempo contrariada e exaltada do homem de cultu-
ra posto justamente em evidência no limiar da ordem burguesa ainda indecisa; abuigue-
sando-se o país, era naüual que perdesse seu antigo poder de sugestão. De qualquer
modo, repetimos, umã imagem consoladora, etérea e decantada, do "país clássico da
não-contemporaneidade", como designava Bloch a Alemanha; já a elaboração dessa
mesma imagem -- como se viu através de suas duas variações extremas -- denuncia-
va uma forma peculiar de espírito, "mistura excepcional de intuição e de autismo. de
pnsunção e de sensibilidade' , explil;aval no contexto de uma ''evolução marcada pelo
atraso e pela defasagem histórica".iP9 ]b] imagem(como tantas outras celebradas na
nligião alemã da cultura) pode ser chapada, mas não caberia dizer o mesmo do raciocí-
nio que a engendra, que é szzí generfs e tem envergadura, como se viu, malgrado o seu
desenho primitivo de "racionalização'' de uma sihação adversa, metamorfoseando o
obstáculo em ponto arquimediano, o negativo em positivo, a penúria em pletom: duque
psicológico ou diabética? Um pouco dos dois, talvez, inextrícavelmente emarmhados
na profissão de fé do homem culto, vergando sob o peso do seu fardo e não obstante
nele deciMdo um meado do destino, como quem diz: "somos uma nação atrasada, e é
Justamente aí que está a nossa salvação". Conhecemos o instrumento privilegiado desse
nebuloso processo salvíâco, a Cultura, por seu tumo meio de reconhecimento social e
aHimiação nacional. Somos a própria consciência infeliz, e mais, nossa infelicidade
confiuide-se com a da própria nação(conforme manda professar o Vazo vicarianB da
infe//fgenfsfa), porém, a mais cultivada que há. Enfim, eis a palavra de ordem do inte-
lectual em missão, enunciada por Novalis: "Wir sind auf einer Mission: zur Bildung
der Erde sind wir beruÊen".200 Entendamos, em tom menor: podemos ser unsjoões-nin-
guém, e no entanto somos o sal da terra. O próprio Novalis nos convida a trocar em
miúdos esse apelo civilizador:
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O alemão foi durante muito tempo umjoãozinho [/7dpzscben]. Muito em bnve ele talvez
venha a ser o maior Jogo de todos os joões. Dá-se com ele o que acoiúne com todos os
==1;.;'=.i,'i:;;;l'ã ;l.él;;.á e n.M eWm, m p"" qu' s?5.i"Ü's p'""" já
estais) mortos há muito tempo. E então ele será o único dono da casa'
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zado ruminando sua nvanche, nasça, mantendo-a por um momenb à distância, a lógi-
ca pueril do raciocínio: ri melhor quem {i po!.último; quem perde: ganha; os últimos
serão os primeüos eü Teste consolo, pobre elite. São rwiocínios bisontes: numa üce
a Cultum como Vocação; na outra, pequenas manobras de nstauração do amor-próprio
árido. Ou ainda: de um lado, filosofa da história; do ouço, arti6cios de consagração

do as vantagens do anacronismo nacional, estratagema que gozava de sólida tradição
nos meios cultos, como se indicou. Mais exatamente, caso mconheçamas no ractocinio

por exemplo, naüiralmente propenso à prostração diante do "mundo animal político"
alemão; assim prowdendo, Man renovava um dos gestos âlndantes da diabética hege-
liana, como trataremos de sugerir mais adiante.
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"Diabética do caráter ao mesmo tempo bastante atrasado e bastante avançado da
sociedade alemã". A fomtulação é de Michael Lõwy e Ihe ocorre para melhor subli-
nhar os elementos pncursons da teoria da revolução permanente cqa presença julga
nconhecer nas análises da sociedade alemã esboçada. por. Marx na Inü'adução de
1844 2m Trata,se de uma denominação capital cqa propriedade, ou impropriedade? ain-
da não podemos discutir frontalmen©, se quisermos respelür, pedindo paciencia ao
leitor, a maturação necessariamente meândrica de nosso problema. Até lá duas pagam.
Eis um üedlo dessa análise notável, à qual voltarmos seguidamente, cujo

movimento

vertiginoso de implicações inesperadas sugeri irnsistivelmente o nome-senha 'dlalética",
visto ser decisivo, ao que parca, o badsmo desse amálgama sem nome de proeza ntónca,
achado sociológico, conclusão política intempestiva e fraseado especulativo:
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que enfnnW impõem sua pusilanimidade antes de ter imposto sua arrogância, de tal
ando que mesmo a oportunidade de desempenhar um grande papel desaparece antes de
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ter existido, de tal modo que cada classe, tão logo começa a lutar contm a classe que está
por cima dela, se vê emaranhada na luta com aquela que está por baixo. É por isso que os
príncipes lutam contra a burguesia, os burocratas contra a mbreza e os burgueses confia
todos eles, enquanto o pioletaiiado já começa a lutar confia o buWês. A classe média
nem sequer se alnve a concet»r o pensameNo da emamipação, a partir de seu próprio ponto
de.visa, e já o desenvoMmento das condições sociais como também o piogiesso da teoria
política, declaram que tal ponto de vista ficou antiquado ou, pelo meus, pioblemáíii;o 203'

Segue-se o desenlace conhecido, e já mencionado, desta ciranda de desenconüos e
mm'erxeme/zís, desenttanhando o positivo do negativo:

A Alemanha, como a ausêmia do presente político constituído em um mundo piúprio, não
podeis denubar as bamiias especificamente alemãs, sem demibar a baneim geral do
presente político. O sonho utópico, pam a Alemanha, não é a evolução radical, não é a
emancipação humana geral, mas, pelo contiáiio, a evolução paKial, a revolução mera-
mente política, a evolução que deixa em pé os pilans do edifício.204 '

Suipreenden© privilégio dos que chegam tarde ao festim do progresso? Messianismo
de país aüasado, a rigor pmyeção do sentido de missão de ideólogos que ainda proces-
sam a religião nacional da Cultura? São outros tantos ingredientes a pesquisar de um
singulm rwiocínio cujo autor hesitaria em chamar ''diabético", mormente num período
de mptum com o hegelianismo. Seja como 6or, a ín/e//fgenzsia de oposição convivia
mal com o permanente vexame de um país "abaixo do nível da história';, fora do ''coco
do tempo presente'', G no entanto a expansão do capitalismo parecia excluir a repetição
do ciclo modemizador, tal como o conheceu a Fiança, espectro benfazejo a rondar o
espírito dos ideólogos. Man por.assim dizer limibu-se a anotar esse descompasso
ente o voto piedoso dos intelectuais e a posição em fuso da Alemanha no concerto das
nações capita]isüs, do qual participava embora desaÊmando. E que a sobrevida do an-
cJe/z /légzme na Alemanha não em a de uma simples relíquia, mas a de uma constelação
de arcaísmos, em simbiose com a nova ordem burguesa. Acresce que a assimilação
impreterível das fomias modemas -- afinal não era possível pemianecer à margem do
mundo capitalista -- não se fazia sem tropeçou -- pam não fHannos ainda em "con-
tradição" -- perpetuando, paradoxalmente, as reminiscências do passado, o mais das
vezes agravadas em seu peso morto.

Se consideram)os agora os movemos alemães, vemos que devido às condições da época, à
s tuaçãojda Alemanha, do ponto de vista da cultura alemã e, finalmente, ao seu próprio e
ceit©iio instinto, são forçados a combinar os defeitos civilizados do mundo dos Estados
mudemos, cubas vantagens não possuímos, com os defeitos do ande nÉgzme, que possui-
mos em sua totalidade [-.]. Acaso existe, no mundo, por exemplo, um país que compaiti-
Ihe tão ingenuamente como a chamada Alemanha constitucional de todas as ihisões do
Estado constitucional sem compartilhar de suas nalidades? E nâo foi por acaso um acha-
do do govemo alemão combinar os tormentos da censura com os tomientos da lci dc
setembro francesas, que pnssupõem a liberdade de imprensa? Assim como no Panteão
romano encontrávamos os deuses de todas as nações, no !acto império romano-gennânico
encontrarmos os pecados de todas as formas de Estado.aos ' '
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Em suma, combinava-se o inútil ao desagradável, daí o curto-circuito e o imperativo do
salto enunciado pelo jovem Marx. Noutros termos, atacando e resvalando .no.jarrão:
do ângulo periférico da Alemanha -- porém wnüal no que conceme a ideologia, con-
forme supunha o jovem Marx -- o capitalismo deixava à mostra o caráter desigual e
combinado do seu desenvolvimenn, personificado em chave paródica na falta de cará-
ter de um rei alemão, cuja "goz/rmalderie estético-política" aspira desempenhar "to-
dos os papéis de monarquia, afeudal e a burocrática, a abso]uta.e a.constitucional, a
autocrática e a democrática';.20õ Mais adiante veremos que essa rata de caráter do mo-
narca Hohenzollem também era partilhada pelos seus súditos intelectuais, em Guio
"ecletismo"(outro nome dado pelo jovem Malx a um dos efeitos notáveis do peculiar
"atraso" alemão), ou ''diletantismo ocasionalista'', caso pensemos'em particular na
vanguarda romântica, repercutia o riüno sincopado da socialização capitalista do país.
Note-se que essa caracterização da idiossincrasia nacional persiste na obra de maüirida-
de. Assim, do antigo vazo nacional de enxertar os vícios civilizados nos poros da mal-
formação local, ainda dá notícia, em 1 867, O CáFIla/:
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Onde a produção capitalistajá se etKontm pletumente aclimatada em nisso país, por ex:mplo
nas veiüadeiías fábricas, a realidade alemã é muito pior do que a inglesa pois Ihe tuta o
conüapeso das leis fabris. Em todos os demais campos [.-] nosso país padece não só dos
males implicados pelo desenvolvimento da produção capitalista, mas também daqueles
causados pela carência desse mesmo desewolvimento. Além das misérias modernas deve-
mos suportar uma série de misérias l)erdadas, fruto da sobnvivêncn de modos degTodução
antigos e caducos, com todo o seu séquito de mações políticas e sociais anací6nicas.

Anacronismo Constitutivo? De qualquer modo um descompasso crónico à espera de um
conceito desde os idos de 40. Na Crí#ca do Programa de Gorda, em 1875, na definição
burlesca do Estado bismarckeano, volta à tona a tirada de juventude: "um despotismo
militar de moldura burocrática, colocado sob proteção policial, amamentado por üiori-
turas parlamentares, com ingredientes feudais e já sofrendo a influência da buigue-
l;i;;;2d8 Portanto, o máximo de ''ecletismo", de combinação possível de elementos hete-
róclitos, num momento em que á dominância ]oca] do modo de produção cap:talista
impunha-se sem contraste. Tã rosário de epítetos na caracterização do novo Estado
nacional alemão revela, segundo Perry Anderson, exaspemção e dificuldade de concei-
tuação. Aümal, não estamos no país clássico do desenvo]vimento desigual e combina-
do?20P Adiemos até um próximo capítulo a exploração em detalhe do .conjunto dessas
anomalias, Guio sistema constitui o cenário do renascimento modemo da Dialética e, se
não nos enganamos, uma de suas chaves-mestras -- e voltemos ao prognóstico do
jovem Man, cuja força explicativa, segundo Michael Lõwy, deriva da percepção fümi-
nante da "diabética" que articula o duplo caráter modems e tradicional da sociedade
alemã ao mesmo tempo em que libera a caiba de energia negativa acumulada nesse
amálgama bisonte. Digamos muito rapidamente que o tirocínio flilgurante demonsüa-
do pelo golpe de vista do jovem Marx.em pleno %ormda sÓ encontra equivalente à
aluna no desmentido que Ihe infhngiu a "via prussiana'' trilhado pelo tardio capitalis-
mo alemão, congelando as promessas da ''dialética" do novo e do velho, desde então
coagulada numa espécie de permanente conciliação çom o "atraso''. Pois é este o preço
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/'''trancada no bisonte anacronismo alemão que volta a sugerir com igual força(des-
contada a do hábito inculcado pelo jarrão) o ©mto em questão, malgrado sua irnduU
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bom número de intelectuais alemães a diabética podia aparecer como efetivamente "re-
dentora". Dos mandarins ao jovem Maia por certo algo muda na resposta do homem
culto às fiusüações do meio inóspito em sua inércia colossal; salta aos olhos a mudança
de registro: a "consciência amena de atraso" cede o passo a uma consciência paródica
desse mesmo atraso, entendido agora como atraso de uma Revolução -- dessa nova
sensibilidade dá testemunho o modo pe]o qual Maré apnsentaiá a intriga zigueza-
gueante da ideologia alemã no "fim do período artístico", uma comédia de erros(em
cuja singular carpintaria tiansparew, como veremos a seu tempo, a intriga em nova
chave dessa "diabética" dos intelectuais que estamos procurando reconstituir).2i3

O anacronismo alemão era, portanto, uma fábrica de ilusões compensadoras: ele
reforçava no homem culto sua ''tendência à hiperçompensação",zi4pondo-lhe ao alcan-
ce da mão a alquimia capaz de transmutar retaguarda em vanguarda. É neste sentido
que o ''idealismo" entra no capítulo das compensações:
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A in/e//fgen/sia, composta de funcionários subaltemos, mestn-escolas, poetas alheados do
mundo, habitua-se a traçar uma linha divisória entre a vida privada e a política, e a renun-
ciar sem mais a toda influência prática Compensa tal estado de coisas aumentando o
próprio idealismo e acentuando o desinteresse, abandonando as rédeas do Estado aos po-
derosos [...] [o intelectual burguês] se ntiai até um plano "genericamente humano", aci-
ma du classes e dos grupos, transforma em virtude sua carência de senso prático. e o
chama idealismo, inteiíoridade, tiíunfo sobre os limites espaciais e temporais.2Tskís,

ada
0 Se assim é, conviria acolher com ressalva o dito famoso, segundo o qual Kant seda o

único alemão sem compensações -- em primeiro lugar, porque desdenhou viajar. Ou
então, a exceção a conârmar a regra, a legião dos emigrados, ''interiores" ou de fato.
Isto, caso renunciemos a especular acerca das razões que a seus olhos cimentavam vida
intelectual e vida sedentária e deixemos de lado, por enquanto, a explicação célebre
pelo seu sociologismo mal compreendido, que vinculava o 6omlalismo da moral kantia-
na ã "impotência, à prostração, à 'miséria' dos burgueses alemães" -- enfim, um con-
solo e tanto. Em contrapartida, já se disse de Winckelmann que ele é só compensa-
ção.''' Sabe-se que "após longos anos de estadia em Rama, volta, pam rever amigos, à
Alemanha; mal atravessa a fronteüa, é tomado de tal horror por sua pária, de tal mal<star
diante da 'errível, deprimente paisagem', que suspende os seus planos e ntoma apnssada-
mente pam a ltália".2i7 Por certo, a "necessidade da compensação gnga" atendia à voga
euiopéia do gosto neoclássico, mas não atingiria a amplitude que se conhece, a torto e a
diniü),.de Hõldetiin("Alemãesl Tomai-vos semelhantes aos gregos e ténis uma pária
alemã"2i8) a Heidegger, caso não brotasse dessa obsessão nacional que estamos pesquisan-
do nos "estamentos cultivados" do país. Pois a nostalgia do Sul instilada por Wmckelmann
no legado alemão, exilado em sua própria teria, pnparava ao mesmo empo o antídoto da
identiâcação mdentom como o coco luminoso de Ãlü/nr, consolando-o em seu desterro.
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A qualidade geral e significativa das obras-primas gregas é uma simplicidade nobre e
grandeza tianqüila, na atitude e na expressão. Assim como a profundeza do mar continua
sempn.calma, por mais que a superfície se tome tempestuosa, assim também a expnssão
das estátuas revela acima das paixões, uma gmnde alma, quieta.
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uma compensação para a inatividade a qual estão coiKlenados.
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sem
Sarcasmo veleitário, a julgamlos pelo comentário de Cláusio Cega, mais ou menos o
seguinte: denunciando o marasmo político em que vegetavam os melhores espíriü)s do
país, bisonhamente embutidos pela beata satisfação douüinária de julgar e condena em
nome de princípios,.Schelling dá a entender que cogitava então da constituição de um
Estado alemão que disputasse o próprio território às potências estrangeiras, que alimen-
tava(à maneira de Hõlderlin e do jovem Hegel), a contiapelo do assentimento destila-
da pela humilhação nacional, a visão ndentom de um Teceu que unisse e renovasse o
povo; lodo engano, arroubo efémero: por valias razões, que derivam todas justamente
do ideário clássico da .KÜ/Mr, dente as quais avulta a indiferença política de mandarim.
Schelling continuou, em plena Euiopa conflagrada pela Revolução exportada pelos
exércitos napoleõmcos, nproduzindo em tom menor o .lm//zos goethiano da distância, a
meditar questões atinentes à educação do género humano, à liberdade do indivíduo üans-
6guiado pla cultura, e ouvias tanta apanntauda$ as únicas quejulgava dignas de ocupar a
vida do espírito e, por via de consequência, de inspirar Êonnas de vida coletiva e indivi-
dual 225 São altos.e baixos que se altemam no diapasão ideológico sincopado das clas-
ses cultivadas, idas e vindas de entusiasmo inflado e desativado que se prendem à
singularidade da "não-contemporaneidade'' alemã (pam falar como Bloco), onde dina-
mismo e inénia andam juntos, de ül sorte que a tensão carregada de promessas ente o
,movo e o "velho, apenas amuada, se desmancha no anticlímax de uma conciliação
dolorosa com o ''atraso''. Por assim dizer um movimento descontínuo de sístole e diás-

mos a ele, do ângulo que nos interessa.

Já o dissemos -- amparados numa observação de Norbert Elias - os sofrimen-
tos do jovem Werdier não seriam o que Êoiam caso não os padecesse a alma labor nuca
de um intelecüial. Recorde-se mais uma vez o episódio da embaixada Com a morte na
ajína, malÊerida pelo pnconceito de classe, Werüer nfugia-se numa aldeia próxima,

seautsta esconaçado do salão, onde ainda há pouco era âestqado, o intelectual pobn e
enjeitado consola-se na companhia da natureza e do povo.2aE dos livros, evidentemen-
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Pam uma camada burguesa cubo estado de espírito carmterizava-se pelo apego à literatura
e sua crítica, pela auto-nflexão e confiança na própria capacidade de julgar, e po! uma
particular nsignação social, oferecia-se um programa em condições de arranca-la do seu
isolamento e da sua completa desorientação, patentes na mer/Àersfimmung.
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O próprio Goethe dá notícia dessa convergência pela distância que toma em mação às
atribulações do homem culto que colocou no antro de sua novela -- alguém "fortemen@
tolhido pelo excesso de vida interior". Já o veio popular-plebeu. que a sulca, devidamente
diluído no idílio em que repousa adormecida a sociedade patriarcal alemã, serve-lhe de
conüaponto pam melhor destacar a desordem sentimental que grassava na linha de dente
dos 8eóf/deíen .Sfd12den: assim, cotQjando o mal secreto que o consome com a Uanqüila
deemlinação do homem simples dian@ de igual fhisüação amorosa, desabafa o herói dos
nossos tempos: pobn de nós que "a cultura formou para melhor nos defomlar".n2 Três
anos depois escreve Goethe uma pai6dia do wertherianismo, o 7}íu/Z#o (ü .9nslÓÍZf(ÜÜ
epidemia que assolavajustamente a estrutura mas vibiádl dos estamentos cultos do país'"
-- pam voltar ao assunto mais tarde nas páginas famosas de Poesia e Uelüü' em que

reconstitui a aünosfem ideológica que impregnara a época da composição do }%erf/zer. Por
um lado, mimetismo e muita aÊetação; por ouço, a tábua de salvação da Cultura em meio à
in&licidade nacional, que era de classe. Numa palavra(em mais ou menos esse o problema
formulado por Goeüle), como se dava a condensação dos vapons ingleses no tédio da
província alemã?2x Indubitavelmente, por toda Euiopa cultivada, o sp/een era uma pose
social e uma voga intelectual de prestígio, por ser inglesa e aristocrática A Alemanha não
poderia fugir à regra. "Essas reflexões sombrias", ponderava o Goethe da maMiidade,
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que levam a perder-se no infinito quem a elas se abandona não teriam podido desenvol
ver-se de manKim tão acentuada nos corações da mocidade alemã se uma causa extehor
não as tivesse excitado e encoiÜado nesse funesto tmbalho. Isso foi obm da literatura e
sobretudo da poesia inglesa."'

Ocorre que os pressupostos da melancolia inglesa, dava a entender Goedie, não se
repetiam no estreito solo alemão: a carreira aberta ao talento e a especial deleitação
mórbida que acompanha a vida ativa truncada em seu fãstígio, o que só um8 sociedade
de mercado em expansão pennite; o distem'remenf a que se via condenada a "mocidade
ociosa" alemã não'tinha o mesmo quilate do similar estrangeiro.::' Desnecessário lembrar
que não cusb muito a Goethe atinar com as jades locais dessa letaiBia de elite:

Num meio assim, numa sociedade assim, com gostos e estudos desse gênero, atormentada
por paixões insatisfeitas, sem ser excitada por nenhum móbil exterior a uma atividade
séria, sem outra perspectiva além da obrigação de encena.r-se numa insípida e lânguida
vida burguesa, a gente se fãmiliarizava, no seu dolorido orgulho, com o pensamento de
poder deixar a vida quando quisesse, quando não a achas;f mais do seu agrado, e com
isso se furtava um pouco às injustiças e ao tédio cotidiano.

''Mórbido devaneio juvenil" cujo segredo de polichinelo está na brutal desproporção
entre capacidade e oportunidade238 numa Alemanha dilacerada pelas dissonâncias de
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uma ordem mora, como diria Hõlderlin. Inútil lambia também que Goedie nunca
escondeu a pouca simpatia que Ihe inspirava a principal vítima desse estado de coisas. o
intelectual "peúeiümente desfíbrado pela prática cotidiana da introspecção", que pa-
decia portanto da 'disposição reinante a que a pintura de Werther se destinava a põr um
tempo". A seus olhos, os "complexos e cacoetes" de um Lenz, os constantes "torcico-
los de suã carmim", tomavam-no um virtuose da vida intelectual, faziam dele o mais
acabado representante desses "homens desocupados ou semi-ocupados que viviam a
doer-se por dentro". "Já conhecemos essa autotortum", prosseguia, arrematandó seu
retrato do intelectual werüleriano,
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que, na ausência de sofrimentos exterions, estava na ordem do dia e inquietava precisa-
mente os espíritos de escol. O que não atormenta senão de passagem os homens comuns.
que não observam a si mesmos; o que eles procuram banir do pensamento, os melhores
notavam-no, consideravam-no e registravam-no cuidadosamente em seus escritos. em
seus diários. As mais severas exigências morais quanto a si e quanto aos outros assoch.
vam-no, porém, à maior negligência na prática, e uma certa vaidade, fruto desse conheci-
mento parcial de si mesmo, afastava aos mais estanhos hábitos e desordens.239
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Enâm, na Alemanha os "espíritos de escol" sentiam a vida "como um penoso fardo",
tanto maior quanto mais aguda a consciência que elevava esses mesmos seres alados à
excelsa condição de "porta-voz" da "natureza divina", como declarava Hõlderlin na
diatübe Êmal do .l:bperíon -- outro manifesto alemão do intelectual pobre e erradio,
pestes a expatriar-se, pois "não importa que astro é preferível a esta terra" onde os
alhos do Espírito conhecem toda a sorte de apontas -- dentre elas, algumas ''desagra-
dáveis experiências na alta sociedade''?.como prefeiía dizer, não sem humor negro, o
bem-sucedido Goethe weimariano.no "0 espetáculo que oferecem poetas, artistas to-
dos os que ainda estimam o gênio, amam e cultivam a beleza, não é menos desalenta-
dor'', proclama Hyperion num inequívoco tom werd)ariano, em nome de todos os seus
infortunados pares alemães; "os desgraçadosl vivem no mundo como estrangeiros na
prõpna casa, como o paciente Ulisses mendigando à sua piópría porta, enquanto os
pNtendenes com sua algazarra insolente diziam: quem trouxe este vagabundo?''ai Em
1775, Goethe antepâs à segunda edição do }HeríAer um poema que terminava com a
seguinte exortação: .'sê homem e não me imites"2'z -- destinada, sem dúvida, à inte-
lectualidade werüeriana, chamando-a à ordem, por certo em nome de uma concepção
da "personalidade cultivada'' que excluía o ''narcisismo da dor''243 e as demais formas
de ''astenia'' intelectual geradas no seio da infelicidade nacional.

Se aânnássemos agora, caso tenha cabimento tudo o que ficou sugerido por nossa
pequena filologia de segunda mão, que a bela alma encasülada do intelectual românti-
co é o avesso exala: acém de principal protagonista, dessa consciência nacional infeliz,
estaríamos nomeando não só o alvo mais próximo da crítica hegeliana, mas estaríamos
também, e por isso mesmo, garimpando a matéria bruta a que damão Eomla as idas e
vindas da Diabética -- a mesma substância intelectual de que se nutre o homem isola,
do e culto que, segundo Schlegel, teria exumado a antiga eficácia da ironia. De hto.
desde a virada do século, não om outro o assunto real do hegelianismo que, com mzoá-
vel conhecimento de causa, ia tratando, sem precisar anuncia-lo, dos soâimentos do
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intelectual alemão. Justamente em 1799-1800, numa das Introduções ao escuto sobre a
bons/iMfção da .4/ema/z/za,z« Hegel dirige-se com clareza à bela alma infeliz da elite
cultivada nacional, em particular à situação de "morte pemlanente'' do homem de Re-
flexão relegado ao pequeno "mundo interior". Tã é o tipo intelectual familiar cuja
sorte está atrelada ao destino flmesto do país. Alguém que elaborou e elevou até o
plano da Idéia o panorama ideo]ógico circunstante e no entanto padece a ta] ponto que,
em lugar da reconciliação, procura o próprio sofrimento("er will sem Leiden"), enüa-
nhado na ''consciência dos limites'' que Ihe barmm o aasso à vida verdadeira. Goethe,
vimos há pouco, não pensava coisa muiB diversa do inelwüial wertheriano: "oia, se a
suprema felicidade reside na melancolia, e se a verdadeira melancolia deve ter por
único objeto o inacessível, tudo contribuía para fazer do moço que aqui acompanhamos
em seus desvios o mais feliz dos mortais".as Não se poderia ser mais explícito no jogo
de alusões de um ensaio político-filosófico cuja trama está armada em tomo de dois
focos, a questão nacional e a correspondente má consciência da fn/e//igezzísfa buguesa
mais avançada. Desta, o princípio fisionâmico que tentamos reconstituir vem evocado
numa fbmlula característica: "auto-aniquilamento (9/ósA'emfcAMng) e ascensão aos
céus em pensamento". Falta porém surpreender o momento chave da transposição da
experiência dos homens supérfluos, que tratamos de recompor, para o plano da forma
conceptual da filosofia especulativa; fita detemiinar, portanto, o ponto nevrálgico em
que vida intelectual auto-encasulada e o ser bruto da dialética entram em constelação e
brilham na cena acanhada de um país "atrasado". Digamos que a ironia apresenta
exatamente essa estrutum bifronte: por um lado, asma com a dialética (negativa, como
voltaremos a lembrar); por outro, anima e dá forma às flutuações de umafn/e//fge/z/sfa
convencida (por razões muito plausíveis) de que paira acima das classes. Resta saber se
esta mesma ironia que articula o conjunto da vida ideológica nacional também vigora,
sob outra fonna, do lado mais abrangente e elementar do processo social; enfim, se ela
não é uma das cifras do capitalismo, visto precisamente do ângulo privilegiado do seu
desenvolvimento retardatário -- enfim, írania oóyeHva. Ironia que retomará, desta vez
com plena presença de espírito, na articulação intema da prosa da Crítica da Economia
Po//fica, sobretudo nos momentos em que Marx ressalta sua descoberta da natureza
mefa@síca do capital, mistério resolvido da filosofa especulativa, na figura, é claro, de
seu principal representante, o momento positivo-ruional da Diabética.
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Notas

1 . Cf. 'Htomas Mann, Consfdémflo d 'un .4po//fique, Paria, Grasset, 1 975, p. 472.

2. A expressão também se encontra em Thomas Mann: cf. íbfd, p. 200.

3. /bfd., P. H.
4. Sobre os escritos ditos de guerra de 'comas Mann, ver G. Lukács, Zhomai Àáanlpi, Paria, Maspero, 1 967,
pp. 27 ss. Ver igualmente Umberto Cerroni, que -- a propósito desse deslizamento da cultum burguesa
clássica na direção do reconhecimento da "necessidade histórica" de um regime autoHtário -- aproxima
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as opiniões do primeiro Thomas Mann das razões contemporâneas que Ewiam de beber um defalsor da
elitista Jü&n/dedal;zuZfe; cf. Zeona Políüaa e Saca/fumo, Romã, Riuniti, 1973, pp. 200-4.

5. Frio Ranger, 7he Z)ec/file ofüe Ge17pian Àáa/idaHw, Cambridge, Mass., Hawaid, U. P., 1 969, P. 129.
6. Thomas Mann, op. cff., p. 30.

7. Se não nos enganamos, a expressão é de Althusser.
8. Thomas Mann, op. clr., pp. 485, 472.

9. Cf: Thomas Mana, "Goethe Représentant de I'Âge Bouqeois", in M)b/ps.se de / :E#)HÍ. Pauis, Albin

10. CÍ Bjd
1 1. Cf ÜÜ, P. 34.

12. Thomas Mann, CoPzsz(#m#ms d'un Jlpo/fügKe, ed. cit, pp. 481-2.

13. G. Lukács, Lume ef /ex r'almas, Paios, Gallimard, 1974, p. 77.

14. Thomas Mann, bons/(&müoizJ d'un ]#)/í#g#e, ed. cit, p. 464.

15. Thomas Mann, "Goethe, Représmtant de I'Âge Bourgeois", ed. cit., p. 26.
1 6. .1a. , Co/zsfdémüons d'u/z .4po/f/fg#e, ed. cit, p. 3 1.

17. Peter Szondi, Poésíe efPoé#qHe de /'ZHéa/f ne 4//emmd, Palas, Minuit, 1 975.
18. Üjd.. PP. 108-9.

19. #fd, P. 108.

20. Hpzd Peter Szondi, op. cir., pp. 97-8.

21 . Amo d Kettle,, 'De .fiam/ef a Z,ear", in López Ortega e Regales Sorna(eds.), Z)la/écücay Z,íferuMm,
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24. Hegel, Hor/esfinge/z üóer dfe .4esüefik, merke, 13, 1, p. 300; &ad. ital., Essa'ca, Melão, Feltrinelli,

25. 1bfd , p. 3 15; trad. cit., p. 320

26. /bíd. , p. 3 1 6, trad. cit., p. 320

27. ibid, pp. 300-1 ; trad. cit., p. 305.

28. PàdnomePzo/(Bfe dei Geisíes, J. Honmeister(ed), Hambuqo, Felix Meiner, 1952, p. 67; üad. H. C. de
Lirna Xlm, in .17ege/, São Paulo, Abril Cultural, Col. Os Pensadores, vo1. 30, 1 974, P. 5u.
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0 pátria. 1806 é o ano da revimvolta: aniquilamento da Prússia de Frederico na batallu de lena. Deste
momento em diante fivela-se nitidamente, pnmeiio na prática e depois também na ideologia, a imaturida-
de e o despnpam dos alemães, majgiado o seu elevado nível eq)iritual, diante dos pioblemw da ação e das
decisões políticas"(G. Lukács, .Bnw Sbzü de/b Z,e#emfuru Zedesca, Turün, Einaudi, 1956, p. 59).

temos de passagem -- pois ainda voltarmos ao assunto -- o quanb a inteiprehção ukacsiana da
üadição htdectual alemã, mais ou maios calcada na convicção de que o intelutual deve influir pohMmte e
passar à anão, diverge da consideração "qnlítica" da cultum aluna que enconüamos an 'lbomas hünn

39. Cf. Claudio Cesa, Z,a Xi/os(Wa Po/f#aa di ScAe//íng, Bati, Latada, 1 969, p. lO.
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40. aj4 p.13.

41 . Mme. de Staél, De/ :4//emagne, Pauis, Gamier-Flainmarion, 1 968, vol. 1, p. 138.
42. Citando pela metade a mesma Mme. de Staêl, op. cf/., vol. 1, P. 137.

43. Lukács, Z, Hme ef /ex.l<0?7nes, ed. cit., p. 78.

"Lukács, Bnve SfoHa de'/Za l,e emfum Zedesca, ed. cit., p. 42. O jovem Schlegel -- e com ele o
melhor do primeiro romantismo - também é um desses "ideólogos, relegados à ideologia pela utrutura
política e social do lnís, que nela procuram o que um mendigo e»em da lotada e o vagabundo de unu
anboscada ban-sucedida. Uma va que não tan nem pária a defmd«, nem libadade pela qual combater.
nada mais resta que a procum da felicidade. Assim eureveria Schlegel ao irmão em 1791: 'você me
pegunta se eu não teria prazer em escrever: clam, tenho muitos planos e acredito que levarei a maioria
deles a bom terno. Não tanto por amor à obra, quanto pelo ünpulso desse instinto que me possui desde
sempm,.dessa devoindora necessidade de ação, ou, como de bom grado a denominada, dessa udente sede

::'%=Hg=::==T u'=:==üY=;nB:in u:
45 E que a demagogia da nova Hilosoíia pansiense ignom inteiramente. Assim principiava a exortação de
Heine: "Não vos deixeis tomar de inquietação, rgublicanos alemães; a revolução aJelnã não será mais
suave e mansa por ter sido precedida pela crítica kantiana, pelo idealismo transcendental de Fichte ou até
mesmo pela 6ilosoHia da natureza. Mediante estas doutlüus desenvolveram-se corças revolucionáiiu que
só espiam o dia em que poderão irromper e encher o mundo de espanto e honor"("Per la gloria della
Religione e della Filosofia in Gennania", in Zzz Sclenza de/b Lfbelü, Romã, Riuniti, 1972, p. 161).

46. Martim Mana,.4//e Olígfnl de/Sacia/esmo Russo, Boloiüta, ll Mulino, 1972, p. 122.
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47. 4pid Geneviêve Bianquis, l.a ie QKorz2fepzpze en 4/emagne d l:Épogzíe Romanüque, .1 79i-/830,
Pais, Hachette, 1 958, p..59. Convinha, portanto, está atento e não desdenhar a "parte mercantil da aüvi-
dade liteiáda", embora íbssem raras w ocasiões de exercê-las nesses moldes. Daí a admiração de Sche-
leiemiacha pela .habilidade demonstrada por Friedrich Schlegel em organizar com n aviva HMMe de
movimento sua vida intelectual: "Os estudos que íb: não são daqueles que Ihe começam um ganha-pao; de
resto, ele não quer ocupar nenhtan Galgo, mas pretende, pelo contrário,'viver o tampo que for Wssível' '

='gll;l:=F,==:==,='$Z=1:==,.';::J'i:il.'';. «, .««iü'. -ü««.;:, (&;k.IS'ii«i
48. Expressão de Henri Bninschwig, Swfeü ef Ro ianü3me en Passe auMZ7/l"' Sféc/e, ed. cit., p. 256.
49. Adomo, Consegnai, Buenos Abres, Amonortu, 1 973, p. 66

51 . Como se sabe, Brecht adaptou a peça de Lenz, transfonnando-a numa meditação satírica e didática
sobre a "miséria alemã", conüonne é anunciado no Prólogo, retomado no Epílogo e registado nas notas
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que mompanham a encenaçã) do Berlina Ensanble(cf. Brecht, Col/ecfed Pl©s, Nova York, Vmtage
Books, 1973, vo1. 9, pp. 3, 55, 361-2). Ao que parte, estava no ar um genemlizado sentimento de ünpo-
tência, sinal dos tempos e marca peculiar do país: "Se a cmlração do jovem preceptor permanece, apeou'
da poesia e do humor faoz de Lenz, diHcilmente representável sobre o palco, a condição de parenta
escavo imposta ao intelectual pobre na Alemanha de então não deixa de ser pintada de uma comia até hoje
çonvincenb. E é também de ünpotência que tala o Karl Moer de Os Sa/readoni, quando vitupera 'esse
século de castrados, que não serve para nada, a não ser pua nuninar os alas da Antigtlidade abavés de
comentários e de tmgédias'. Se os mais autênticos revoltados do Sülm upü Dmng querem expulsar do
palco os Calões e os Brutos, não é por desprezo pelos heróis não-gamâniçoq mas por raiva de viver.numa
época e num país onde o heroísmo dos Calões e dos Brutos não tem utilidade"(Jacqueline Adamov
Auüusseau, "A 'Auíklàrung' e o Romantismo", fn François Châtelet(oíB.), /7isfórü (üz /q/osoPa, Rio de
Janeüo, Zalw, 1974, vol. 1'% p. 126).

52. Goethe, 1HZhe/m À4eísfec l,es .4nnés d:4pp n#smge J, IH Ropnans, Pauis, Pléiade, 1966, pp. 636"8.

53. Cf. Frita Ranger, The Z)ec/Ine oÍüe German À4anda/lns. ed. cit, p. 19.

54. Citado por Lukács, Goeüey su E3)oca, Barcelona, Grjjalbo, 1 968, p. 92:
S5. Cf. nfd
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56. Haja Holbom, .4 HfsZoiy (ZTMMem Ge172zany (7ó48-/840y, Nova York, Alíted A. Knopf. 1 978, p. 307.
Os esforços dos grandes escritores da idade clássica", anota por seu tumo W. H. Bru6ord ante a curiosa

vocação teatral do burguês tolhido em suas aspimções de apúeiçoamento pessoal, "estavam orientados
pela procum de um novo ideal pam as classes médias do seu tempo, a seu ver tão carentes de um desenvol-
vimento harmonioso do espírito e do corpo, de porte gracioso e dignidade pessoal, constituindo-se um
estanho comentário do período verificar como Goethe, e não apenas Goethe, tenha ünaginado que a
vocação teabal, num mundo de faz-de-conta, pudesse propiciar a um idealista como o seu Wilhelm Meio
ter as oportunidades de vida melhor que a sua condição burguesa Ihe recusava"(Ge/71ianp fn üe .EÍgA-
feelzú Ce/züW, p. 224).

57. Citado por J. Habemlas, "L'ldéalisme Allemand et ses Penseurs Juifs", ín Pn:#/s PAf/osopAiq#es ef
Po/iüqties, ed. cit, p. 70.

58. Hannah Arendt, .4n#-xemiffsmo, Insímmenfo do P(üer. Documentário. Rio de Janeiro, 1975, p. 93.
Mais adiante voltaremos às observações de H. Arendt, nas quais, aliás, nos apoiamos.

59. Franz Meluing, Sfona de/b Ge/nlanla À42üema, Milão, Feltrinelli, 1973, pp. 129-30. Referindo-se ao
mesmo período, observa W. H. Bruford que o apaixonado interesse que então se voltava ao teatm não
tinha mízes exclusivamente estéticas: "Numa época de íé declinante, o palco passou a ser visto como uma
espécie de sucedâneo do púlpito. Nos primeiros dramas domésticos, questões de moralidade privada cons-
tituíam o assunto de homilias de ribalta. Posteriomiente, um círculo mais vasto de interesses começa a ser
discutido, juntando-se aos tópicos morais os tinas políticos, aventados então pela imprensa penódiça"
(Ge/71zaly in üe .EígAreenlA Censo,, ed. cit., p. 378).
60. Cf. Reinhart Koselleck, Critica ///umfnlsfa e Cpfsí de//e Socletà Bo/gAexe, Bolinha, ll Mulino, 1972,
pp. 1 14-119, cubo comentário da çonfmência de SchiUer acompanhamos.

61. Auerbach, Àdlmesis, ed. cit., p. 391. Eis um trecho de Poesia e He/Jade(tmd. de Leonel Vâllandro,
Porto Alegre, Globo, 1971, vo1 11, 4' Parte, liam XVll, p. 547) que, lido da perspntiva indicada pela
observação de Auerbach, fala por si só: "0 estado tmnqüilo da pátria alemã, a que a minha cidade naül se
via também associada há mais de um ano, mantivera-se intato apesar de tantas guerms e comoções. IJm
certo bem-estar era favorecido pela hiernquia, tão diversa, que, da classe mais elevada a mais baixa, do
[mperador até o judeu [sic], partia unir as pessoas ao invés de sepaú-las [-.]. Na Alemanha ainda não se
havia pensado em invejar essa poderosa classe pnvilegiada nem em ver com maus olhos as suas preciosas
vantagens sociais]-.]. O nobre desfitava tranqüilamente os seus privilegiou inacessíveis, consagrados
pelo tempo, e o buiBuês desdenhava de visar à aparência dessas vantagens ajuntando uma partícula ao seu
nome[...]. Pondo de parte as flutuações ordinárias do dia, poder-se-á dizer que esse foi, em suma, um
tempo de nobre esforços como não se vim outm até então'
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62. Auabach, Àóheaü, ed. cit, p. 387.

63. 1/Hein.se tammesnia obsavações de,Habemias merca do Hun do "caráter público represenütivo"
Latada i'' 1 . pp 23 SSu pussugan ao n'a e/m AdeisleC ct. .SÍÜPÜz e Checa de# :Op&ifane P#óó/faa, Bati,

64. ]pidAnatol RosenEeld, Zea»o À42)doma, São Paulo, Perspectiva, 1 977, p. 26.
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67. "A classe govennnte do país mostmva tão abertamente seu badicional desprezo pelo comício e seu
desgosto por associações com os comerciantes, a deq)eito da riqueza e ünportância crescentes destes
últimos, que nü) lhes em fhil encontrar um meio de atingir certa dignidade", lembra H. Anndt em
/)nWnalísno, a Er?xpzsãb do Paper(Rio de Janeiro, Comentário, 1976, p- 72). Pam a classe média uma
situação irKmediável, pam os mais sensíveis dos seus membos um convite abata ao d2clasemenf. daí o
lnradoxo do atalho tomado por Wilhelm Meister, o da alma buquesa cultivada à procura de respeibbilida-
de no meio equívoco dos amores.
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68. Ct Heiai Bnlnschwig, Socfefé ef Romanfisnie en P/vise a# mZ/'" Sfécle, ed. cit, pp. 252-3. "Na
Alemanha, os filhos talentosos e dotados de espírito provenientes da classe média ascendente eram, na sua
maioria. mantidos afastados da vida das cortes e da aristocruia. Rama são os que, como Goeüie, consegui-
ram alçar-se nesse meio"(Norbert Ellas, la Cfví/üzüm dei À4kx n: od. cit, p.37). A célebre gaita do
Àáeís&r é mais do que um programa, também uma clam confissão. Nela, Auertnch entreviu a épura da
hmoMosa curva ascendente descrita pelo próprio Goethe, filho de família patrícia porém buquesa:

também ele possuía uma inclinação irresisüvel pam aquela fomiação hamiânica de sua nattueza; também
o seu ideal de formação estava enraizado na concq)ção estamental-aristocrática da universalidlüe elevada
e não-especializada e da 'aparência', embora nas suas mãos evoluísse lnm uma dedicação. univeM aos
msuntos espniais; também ele procumva, como Wilhelm Meister, um caminho totalmente individual que
conduzisse para fora da burguesa, sem se preocupar com o fato de que alguma vez pudesse mudar algo na
constituição da sociedade, e o quê; e enconbou, muito mais rápida e seguramente do que WiUnlm Meiget,
que espera atingir a sua meb como atar, o caminho que egava de acordo com seus desdos, quando:
contrariando o instinto desçonHiado do seu pai, seguiu o chamado do duque de teimar, criando-se ali
aquele posto singulw, universal no espaço mais estreito, tapado integralmente à sua medida" (Àámesir,
ed. cit, p. 392).
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69. Episódio refêíído por Thomas Mann an ;Goethe Rq)résentant de I'âge Bourgeois' ed. cit, p. 14.

70. Norbat Elias, Z,a CfvfZfmüon desÀáoeurs, ed. cit., p. 36.

71 . Cf Fritz Ranger, Zhe Z)ec/Ine ofüe Ge?man ÀáandaHm, ed. cit, p. 20. Já a piúpria.dimensão literária
de MílheZm À4eisíer é o melhor indício dessa nviiavo]ta social de que dá testemunho o classicismo weüna-
riano: pela primeira vez -- pam logo a seguir tomar-se mtina entre os românticos -- cabe a um "intelec-
tual", mais precisamente, a uma nigum híbrida, meia negociante, meio artista, o papel primipal numa
naímtiva "saia". A observação é de Bruford, ao considerar a nova condição de "artistas independentes"
des&utada pelos letrados alanães; até então, o homem culto apresentava-se trave«ido dalguma pessoa de
qualidade, de preferência algum fidalgo diletante; o À4efsfer, agora, devia sua inestimável vantagem técni-
ca(o autor, pondo em cena um herói "intelectual", podia mais fmilmente vasculhar a matéria benta de sua
elq)eiiência mais próxima) ao fato novo de o "artista pesar a ençanw o ideal das classes médias insüuí-
das na Alemanha, o ideal da cultura"(GePwllany fn üe Elgbreenü CenruO,, ed. cit, p. 321). O IHl&e/m

Àáeister em, portanto, duplamente um Bf/d ngsPomaPi: na exata medida em que relatava um "longo esforço
de formação interior" -- lnm nos atemios à fórmula de Kart, cujo contexto referiremos logo adiantou--,
ia modulando em nmgrania a idéia mama de Cultura gula cristalização as citadas palavras de Kant a seu
modo sancionaram. À/ufaffs muüPdis, dá-se o mesmo com a FePtomeno/agia da Espírffo: um "processo

de fom)ação" cqo anverso é a consagração da "maturidade" do homap bem formado. Voltaremos ao
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72. Hans Rosenberg, Bumaucmcy 4Hsfocmql apzd .4urocmqp -- 77ie Pmssfan .ErpeHence /óóa../8/i
Boston, Beacon Pnw, 1966, p. 162. .hm uma nconstituição da noção de Bf/duna tal como ela se delinea-
va durante o século XVlll, notadamente nos escritos de perder e Humbo]dt, ver Hans Wêi], l)le Enüü-
Aung des deutscAen BllatingspHm@i, Bonn, 1 930, em cujas análises dos "homens cultivados, enquanto
elite" impiiam-se Norbeít Elias, Hans Rosenberg e Fritz Ringef.

73. ]ptd Norbert Elias, la Cfvf/lsaüon des À41v#n, ed. cit, pp. 1 8-9.
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74. Cf. Fritz Ringer, Zhe DecIfRa iÍüe aCIma?z À42zndaHn.s. ed cit, pp. 83-90.

75. Vela-se, por exemplo, a biim do jovem Goethe com a litemtum üancen, invariavelmente talhada de
bl#aAH und vomeAm, algo assim como viemlem e dfsHnguée, isto é alienada ao consumo conspícuo da
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10 e seu
destes

nndt em
swiedade nobiliáría, "qualidades antes talhadas pam rq)falir do que para atrair um moço cheio de ardor" e
que timbrava ein não admitir "outm coisa que não fosse a verdade e a sinceridade do sentimento. a sua
Opressão viva e forte". Assim, no coração da l)euzscAbeff preconizada pelo primeiro Goethe pulsava mais
fundo, modelando-a à sua iinagein e sanelhança, o sentimento de classe mal dissimulado pelo potineim
cotejo de estilos nacionais. Cf. Pwxza e beldade, ed. cit, vo1. 11, 3' Parte, livm XI, p. 375; para o texto
original, cf. DfcAüng u/d IHal&el#f, Musique, DTv, 1968, &u. cff., pp. 38-9. Mas quando se tmta de
mo«iw, à época mesma de sua formação, a diluição do "caiáter nacional" nos meandros de um antagonis-
mo de classe puramente local, nunca se pode deixar de lembrar o caso Lessing(do qual a animosidade
goethiana supracitada é apenas uma especificação a mais). Ei-lo exposto por Anatol Rosenfeld: "0 fülcm
e a meta da crítica de Lessing é a luta por um tmtm nacional e um teatm burguês, por um teatro dedicado
aos problemas da burguesia a que se ligava, então, indissoluvelmente, o progresso da nação; luta pela
emancipação nacional que, na situação concreta, forçosamente havia de dirigir-se contra o classicismo
&ancês, por este representar então um teatro alheio, que ünpedia a eclosão das virtualidades nacionais. e
simboliza, sobretudo, o eq)írito do absolutismo [-.]. Sabendo que não é possíve] separar üonna e f\indo,
não podia deixar de combater o ritual e a coieograna de um teatro que se destinava a glorialcar o mundo
ruefeito dos reis e da aristocracia não podia deixar de lançar-se contra as rígidas regras do teatro clássico,
com seu cerimonial solene e decoro da corte, com sua depuração e seu delicado requinte, seu eq)lendor e
pompa que peneüam até o âmago do senso e do vocabulário [-.]. Que na po]êmiça de Leasing não há
qualquer resquício de chauvinismo ou etnocentrismo vê-se pe]a gmn(]e estüna que nutria por Diderot e
outms franceses"(Zeaflo 41emãb, São Paulo, Brasiliense, 1 968, 1' Parte, pp. 42-3). Ainda a nspeito desse
mesmo Kpúdio "nacional" pelas fomias clássicas assimiladas à aristocmcia "esüangeirada", san pmauízo
de adorar-« o feitio parisiense do novo drama burguês, cf Bruüoíd, GePmany l üe EfgzbíeenlA Cama,,
ed cit, pp. 318-9.
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Frankfiut, Fischer Btlcherei, 1968, $ 297 e Zus., p. 286; trad. Derathé,

literária
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77. ]p#d 'lbomas Mann, "Goethe Représentant de I'Age Bourgeois", ed. cit., p. 42. Uma ouça 6ómiula de
Goethe é igualmente característica: "Esta bela e serena cultura que, na guerra como na lnz, permite a esta
clube agtlentar time"(çf. fóld., p. 14).
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79. Marx e Engels, "Le Manifeste Communiste", ü OeKvmi, Pauis, Pléiade, 1 965, vol. 1, p. 188. Lembre-
mos que Thomas Mann também üaz remontar ao século XV o princípio da "em burguesa" de que Goethe
-- e com ele a classe média alemã -- seria o representante máximo; cf. art. cit, pp. 10-1. Eis como
Haja, ao datar do Sül n #ndl)rung o fim da cultwa áulica descreve esse processo de aburguesamento:

a Alananha vai-se tomando o 'país da classe média', no qual a aristocmcia mostra-se cada vez mais
ünprodutiva, enquanto a burguesia, embom politicamente débil, se impõe intelectualmente e com o seu
nacionalismo vai solapando todas as outras üonnas de cultum]-.]. Em resumo, esta é a situação na Alema-
nha: a vida das camadas sociais responsáveis pela cultura se abuiEuesa, as üomias do seu pensamento e da
sua elq»ciência se rwionalizam e sofrem uma profunda tinnsâormação. Nasce um novo tipo de intelectual
interiormente livre de badições e convenções, mas que não pode, e çom üreqtlência não quer, exener sobre
a realidade político-social uma influência adequada"(Síorü Sacia/e de// :4He, ed. cit., vol. 11, p. 123)
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80. Jpld Hans Wei], Dle EntsreAung dex De#tscAen Bi ungapnpzzzps, ed. cit., pp. 181-2.

81 . Amold Hauser, SfoHa SocüZe de// =4Me, ed. cit., vol. 11, p. 125.

82. Cf. F. Ranger, Zhe Z)ecli'ne oÍüe Ge/7nan Àáandadns, ed. cit., p. 89.

83. A expressão é de Adomo; ct ÀánfmaÀ4om/ü, Tuna, Einaudi, 1954, p. 27.

84. Norbert Elias,Z.a Cfvi/fm#on dexÀ4oeurH, ed. cit., pp. 1 9-20.

»coada de
yícuo da

85. Hans Rosenberg, BumaucmW .4/ülocmq, azd .4#íocmg, ed. cit.. pp. 182-3. Aos poucos também
chegava à Alemanha o tempo em que "posição elevada não significava mais Ü)solacio excelência pessoal,
em que, nas lnlavras de um contanporâneo, .Blaung representava um metro decisivo para avaliar o grau
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de estima social até então exclusivamente detemiinado pela posição de classe e o brilho exterior"(ibid., p
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89. F. Ringer, The E)ec/ine oÍüe Gep7nan ÀáandaHns, ed. cit., p. 21.
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92. Norbert Ellas, l,a Cfvi/lsa#on des À4oeurs, ed. cit., pp. 48, 52.
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com o

A üansplmtação.du Kgias da »ngédze cbwfq#e, anbom ÚH, num sentido nstíito, pela rigomsa discipli-
na, tinha de resulta nociva, na medida em que tais regras, impostas como leis abmlutas e universais, de
modo algum se moldavam à situação histórica e aos problemas paitiçulares da Alemanha Uma dmmatur-
gia que tinha razões históricas na Fiança, não as tinha na Alemanha, pelo menos naquela íàse. O absolutis-
mo Fará na França uma força conüaditória que dela dizem uma grande nação. No entanto, em face dos
inúmeros principados da Alemanha era uma corça desagregadora que impediu a uniílcação nacional. Na
Fiança estimulava o dewnvolvimento da burguesia, ao passo que na Aleinanha o pnahsava, pelo estabele-
cünento de dezena de divisa. Entende-se a partir daí a polêmica que Leasing desenvolveria contra GoUs-
ched, por maEmyusta que em muitos pontos possa ter sido"(Zea//o .4/enzâa, São Paulo, Biasiliense, 1968.
I' PaM, pp. 35-6)

99. Não por mass este fecho de Herdar serve de epígm6e à .Bln,e Hís/ÓHa da IJíemüm .4/ePPld de Lukács
cf: ed. çit, p. 15
100. naus«, Slorü SmüZe de//:4/@, ed. çit

[O[. ]pud Eckennann, Co]]aq#f con // Gwüe, ed. cit., vol. 1, p. 428. Para o elogio de Klopstock e Gleim

Parte, Liam X, pp. 310-1. ares da incipiente vida literária alemã, cf. Poexfa e beldade, ed. cit., vo1 1. 2'

102. G l ukács Goe!&e yw EI)oaa ed cit., p. 9. Cf também. de Lukáçs, o Prólogo dosRea/lsüs.4/emâei

103..Lucien Goldmann, O/Irem da Z)la/é#cu. .4 Comunidade Humana e o Universo em .Kbpzf. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1967, pp. 33.4. " ''

387. 1 04. Norbert Ellas, Za Cfvl/fsaüoPZ des Àdoeurs, ed. cit. , p. 61.
105. BÜ, P. 35.
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1 06. Citado por Norbert Ellas, Ibid. , p. 49
107. Bfã, PP. 3G7.

108. Fritz Ringer, Zhe Dec/íne ofüe Gepmalz .Láandald)zs, ed. cit., p. 20
109. Cf:, neste volume, "0 Partido da Inteligência:

110. Mam e Engels, Z, 'ldéologíe .4//emande, Pauis, Ed. Sociales, 1 968, p. 76
111. Cf., neste volume,

112. Hpud Ranger, 7be Z)ec/íne ofZAe Gelwllan ÀáalzdaHm, ed. cit., p. 2.

'0 Partido de Inteligência".

113. Cf IÓÜ, P. 247.

114. Karl Mannheim, Soc/o/(Bia da Cu/üm, ed. cit., p. 82
115. Ct IÓÜ., P. 137.
116. BÜ, P. 137.

1 17. T. W. Adomo, Scdfü Socio/ogfcí, Turim, Einaudi, 1976, pp. 1 15-116.

118. Cf M. Horlüelmer e T. W. Adomo, Z,a Z)fa/ecüque de /a Ralsorz -- Z)i'a/effk der.4i!/Iddmng, Paria,
.orça
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120. Man e Engels, L 'Zdea/(Ble .4//emaPzde, ed. cit., p. 60.
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121. Auerbach, Àémesis, ed. cit., p. 387. Veja também "Emília Galotti e o Nascimento do Realismo". de
Roberto Schwarz(fn..4 gemia e o Z)escanÚado, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 196Sj, onde justa-
mente a obra de Leasing é examinada do ângulo da "figura encuulada

122. A expressão é de Habermas e designa um dos traços com que se costuma descrever os efeitos da
deGasagem" histórica da Alemanha. Cf. PlüP/sP#l/oiopAfqKes erro//fiques, ed. cit, p. 30.
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123. Cf., por exanplo, an Leo Kofla, uma das vagões consagrada dessa peculiar "predisposição pam.o
compromisso"(fmâmeno para o qual o hüa dos anos 40 foi um dos prhcüoB a chainn a.atenção.até
que L&iin o incluísse na síndrome geral da üunsição "pmssianla" pm Q aptalisino e Lukács lln ntudas-
se os efeitos sobre a evolução de conjunto da idmlogia aluna) que uma 'longa cadeia história de ftustm-
ções" vinha metodicamente cultivando na buiBuesia local: "A debiliüde genaalizada da burguesia alemã
data do momento em que se deslocuam as lotas comerciais, e da guam dos Trinta Anos, que ananatou a
miséria da Alananha. Em consalü&icia desse desenvo]vimento infê]ü tri]])ou-se, a partir de então, por
assim dizer em linln Teta, a via do compromisso e do inxabado, \ma tidetória iniciada na época do
humanismo e da Refomia, e da qual, uma vez derrotado o único movünento autenticamente danocrático
da história germânica -- a insurnição camponesa do século XVI -- não foi mais possível desviar-se
Mostramos o quanto coram pouco consequentes na Alemanha Q himanisino e a Refomu. A burguesia.
débil no seu desenvolvimento manuÊatuniio: não conheceu o impulso nvolucionário do calvinismo com-
bativo. Conbária a todo radiwliano em razão da esüeiteza de sw situação, a classe buquesa pamaneceu

prisioneira do luteranisino conservador, iuscido de um compromisso com.o &udalismo e que se caimtai-
za por sua fidelidade à ordem estabelecida e por sua ambiguidade ideológica"(Coníhbucíón a b Hfsfórü
da b SmfedudBuiguem, ed. cit, pp. 415-416).
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124. Mme. de Staél, l)e 1, H//emagne, ed cil, vol. 1, p. 137.

125. Karl Mannheün, Ensaios soba Saciologiay Psica/ogü McüzZ. México, Findo de Cultura Económi-
ca, 1963, p. 92.
126. Noit)ert Ellas, Z.a C i/fsaüon desÀd2»#r=, od. çit, pp. 68-% cí também p. 83.

127. aÜ, P. 92.
128. Kul Mannheirn, E#lsqws, ed. cit., p. 90.

129. Cf. carta de I' de março do editor Cotta, citada por Pierre Gmppin, "L'Allemagne telle que reine la
pnsentait aux Français", Prefácio a Heine, De /H//emagne, Paras, Le Livre de Pode, 1981, pp. 15, 507.
130. Paulo E. Amantes,
neste volumes.

'ldéia e Ideologia", ü Dfscuno, n' 6, São Paulo, 197S, p. 27lartigo publicado pnos e
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131. Kul Mannheim, EnscDJos, ed. cit, pp. 93-4.

133. Man e Engels, L'Zaéo/(Bfe .4//emaPüe, ed. cit, p. 453.

134. Lukács,/áporüzcio?zes a /a .fihfóHa de iz Esféfíca, México, Gíijalbo, 1966, P. 30.

135. Lukács, Zi#émMn, PAÍ/osop/zíe, JLda/mime, Paras, P.U.F., 1 978, pp. 79-81 . Na carta a Maix de março
de 1849, Ruge não encontra nada que expresse tão bem as razões do gmu zem político-social em que
vegeta a Alananha quanto a réplica famosa do lasso(Ab 11, cena l): "Não creia que um ímpeto wlvagem
de liberdade me encha o peito. O homem não inxeu pam s« livn, e pam um espírito nobre não há maior
felicidade do que savir o príncipe, que ele nspeita". Cf. Knl Mail, Amold Ruge, Zoi .4nalea .filuPzco-
.4/emmes, Bucelona, Marünez Roca, 1973, pp. 48-9. Convém lembrar, entretanto, que a aversão de Lu-
kács, nos idos de 20, pelo JK.sre mflfeu reprnentado por Goethe, a despeito de sua incomparável pnemi-
nência literária(e, no artigo em questão, Lukács não chega a fomiular por inteiro o probletna desse nexo
singular entre conformismo social e superioridade literária da estilização desse mesmo conformismo),
divaBe expressamente da liquidação niveladora do classicisno weimariano, periodicamente em voga m
cultum alemã de oposição desde a secessão da esquerda hegeliana, infatigável na glosa da sentença conde-
natória de Goethe e Hegel, "o HHisteu em versos e o HHisteu em prosa". Essa revolta recorrente confia a
influência preponderante de Goethe, observava Lukács, exprime "um sadio instinto de classe da fntellí-
gen ü buiBuesa; uma tentativa de oposição ao ntreitamento cada vez mais mentuaio do horizonte inb-
lutual, à desolação da vida interior. Enüetanb, ta] gesto anti-Goethe não é capaz de localizar o verdadeiro
problema no vínculo existente entre o classicismo alemão e o desenvolvimento da classe burguesa na
Alemanha" -- fmnda de "intelectual" fadada a resvalar no "anarquismo literário pequeno-buquês"(ct
OP. cll, pp. 78-9). Completando o quadro das refaências de época, é preciso wsinalar também que neste
aiügo Lukács comentava obm reçmte de umjovem lobo do radiçalisxno na qual se çontmpunha à apoteose
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pam o

&ustm-
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goediiana do 6Uistinismo o radicalismo de "nEmtáíios" como Stimer e Nietzsche-. A seu tempo estudar-
mos essa queRIa, um dos pontos de clivagem da "ideologia alemã

136. Lukács, Gwf#e y E7 ca, ed. cit., pp. 11-2. h4ais uma vez colhemos em Goethe o melhor comuta.
rio do que baba de dizer Lukács: "Considere-se o caso de Bémngu. Ele é filho de pais pobres, descend-
ente de um pobre alíàiate, mísera auxiliar de uma oficina giá6ica e mais tarde anpregado nalgum escritório
com um modestíssimo salário. Nunca frequentou um liceu ou uma universidade e, no entanto. as suas
poesias danonstram maturidade, além de senm plenas de graça, de espírito, de finíssima ironia e de tal
perfeição artística e de tal domínio da língua que ele desperta admiração não s6 na Fiança mas em toda a
Europa culta Imaginemos agora este mesmo Béranger, em vez de ter nascido an Paria, nessa cidade
universal, Hílho de um pobre aHaiate de Ima ou de Weunar e condenado a fazer sua carreira literária numa
dessas pequenas cidades; petguntemo..nos, então, quais ítutos poderia da a mesna planta cnwida em tal
solo e an tal atmosíêm"(qnd Eckemann, Co/Zaq#f cm 1/ Goeüe, ed cit, vol. 1, p. 426). Considerações
de talento à parte, responderia Lukács(evidentemente a esquanatizaçü) extrana corre por nossa conta),
muito povavelmente o horizonte mso da KZéfniíãatpnf seria o bampolim natwal pam o alto võo da
especulação estétim, meditação preliminar dilatada até a dnmesum pela consideração melancólica dos
obstáculos a tmnspor, sendo o principal dela a ausência na Alemanha de "um ponto oentml de fonnação
social da vida". Outm f6mlula de Goeüie que, devolvida ao seu contexto, sugcn de imediato o argumento
lukmsiano; obras clássico-nacionais, declamva Goethe por volta de 1795 num escrito polêmico intitulado
1,1#ernriscAen Sansm/o#fsnlm, nü) podem nascer sem que o autor "encontre na história de sua nação
gmndes acontecimentos e os seus sucessos, em unidade feliz e significativa"; om, "veja-se a nossa siüia-
ção, tal como em e tal como é, observeun-se as circunstâncias individuais, nas quais se comiam os escrito-
res alemães, e facilmente se enconüará o ponto de vista a partir do qual devem sajulgados. NaAlananha
não há, em parte alguma, um ponto centml de 6omtação social da vida, onde pudessan se reunir os
eschtores, pam se fomtuein, cada um na sua especialidade, segundo um gênero, segundo um sentido
Nascidos dispersos, educados das üonnas mais diferentes, abandonados quase sernpm, somente a si pr61
prior e às impressões de circunstâncias totalmente di6erentes]-.]"(afia Auerbach, À4ímesn, ed. cit., p.
394) Mais de uma vez Goethe nGen-se a esse obstáculo maior na rota do escritor à p-oçum de um público
nmional, sempm de olhos postos na bem-aventurança üancesa e inglesa, como rata de "cultura geral"
evidentemente uma seqilela do canlncho mgionalista e pamquial da .K/elnslmteml: "Visto que nenhuma
cultura gemi consegue implantar-se por si mesma ein nosso país, cada parte dele persiste em seu próprio
caminho, vangloriando-se de sua singularidade", diz Goethe; e mais: "somos uma coleção de indivíduos
privados[.-] todo mundo está contente com as opiniões de sua província, de sua cidade e com as suas
piúprias, e wguramente ainda tunas pela frente um longo período de carência antes de alcançamlos um
padrão razoável de cultura"(q)ud W. H. Bnúoiü, GePVPlaPW ü l&e e&Afeelzü cenüi7, ed. cit., p. 45, que
cib observações análogas de Justus Móser e de Knigge, autor de um datado de civilidade, C/mgung mff
À4eizscÀen(1788), ao assinala, por exanplo, a posição desfavorável do escritor ou açor alazão col;trás.
tendo-a com a de seu confmde francês, que, dispondo do gosto pansiense como norte, está certo de ser
compreendido em qualquer parte do país).

137. Lukács, BPwe SbHa de/ü lz#ennf#m Zedesca, ed. cit., p. 29. Convém chamar mais uma vez a
atenção pm o gigantismo da nHexão estética por paire dos protagonistas do "período artístico goethia-
no", fenâmmo incluído por Lukács no ml dos efeitos ideológicos do desenvolvimento Ktardatário do
capitalismo na Alernanha. Num escrito de juventude, o mesmo Lukács classificava o drama clássico ale-
mão de dmma de esteta: no seu "profundo desenraizamento", Weiínar teria sido um "sonho estético" an
cubo palco fabuloso desenmlavam-se "experünentos colossais"(cf. Z,a Genes/ de/h 7}tzgedia BoPgAexe de
Zzssfng a Jbseiz -- 17 Dmmma À42x/emo, vol. 11, À4iJão, Sugamo, 1977, pp. 57-8). Na vaidade, como ficou
indicado, drama do intelectual condenado, por tuta e não por excesso, a um singular exenício especulati-
vo como quem diz: quando se tem tal "carência como horizonte", inverte-se de tal modo o Guisa natuml
da vida do espírito que "a reflexão precede a percepção". Dito de outro modo. o raciocínio de cunho
metodológico acerta das condições de possibilidade das fonnas, gênems, etç. assume tais proporções que,
se não substitui, tende a sobrepor-se à própria obra A olhos vistos foi o que se deu com os românticos, dos
quais, via de regra, poder-se-ia aHinnar com segurança: aqui a arte poética #enl /ie# de poesia. Algo
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análogo ocos«á com a nova ÜHoso6ia: ou sda, à "poesia soba a poesia", künüanos e pós-kantianos chão
cornspondn um não menos hipe:rüofiado "pensar soba o penou"; numa palavm, aqui também a "HHoso-
6ia da ãHosoâia precede a própria HilosoHia". Voltarmos ao assunto.

138. Lukács, Goefhe y M EJmca, ed. cit, p. 61 . Feitas as ressalvas de praxe, passemos a observar o ouso
sinuoso de um raciocínio análogo em Atnibach. Em linhas gerais, o conlncimento da "natureza contiadi-
t6ria do movimento histórico", de que fala Lukács, encontra seu equivalente literário no que Auabach
denomina "realismo". De um lado, vocação realista da dialéticq de cubo, história e conflito social no
cnizamenb dos estilos ouüora segregados. Na miz daquele çonhecimmto, como é sabido, Lukács nos
convida a reconhecer o renascimento modems da diabética, enquanto Auabach identifica no "historicis-
mo" o ílindammto estético do realismo literário. Diabética e historiçismo por certo não se confllndem,

porém a pnmeiia, tal como a entendeu Lukác$ não Kssuigiria do seu multissecular eclipw, caso não
aHmasse com o novo ponto de vista ao qual o historicisino vinha uomodando o olha dos "ideólogos"
alemães a partir da squnda metade do século XVIII. Este juganente o n6 ein que se atam. os laços de
fbinília que aproximam os dois quadros interpretativos: ambos situam na "atrasada" Alemanha da era de
Goethe a crigalização desse duplo e privilegiado ponto de vista sobre o curso do mundo, vasto horizonte
especulativo vedado à inteligência dos países mais "adiantados". De foto, apenas.Lukács procurou uma
elQI cação de fundo pm essa "vantagem de atraso' tem que a percepção da paiíêria suplanta a miopia do
centro na dinâmica singular do abuiBuesamento tardio da sociedade alemã Já Aued)ach, sem recuar até o
plano mais abrangente desse processo de base, regista no detalhe lm dos seus efeitos paradoxais(alnren
fado ao fmõmeno mencionado na última nota), a silnbíose entre a enveqadura do pressuposto estético e o
acanhamento da sua realização literária -- um divónio tipicamente alemão: enquanto a "miséria" local
dá asas à invenção especulativa(üans6oimando-a inclusive em conhecimento, não obstmte.sua gravação
abstrusa), a notação literária por ela induzida, sendo mimética, volta a estamlnr os estigmas de sua.origeun
moHuia. caindo assim as promessas do "historicismo" alemão. Eis como Auerbach apresenta esse desçom-

"Na Alemanha de então, a revolta contm o gosto ítancês çlásdco e racionalista foi lwada aos seus
extnmos; com isso superou-se aKluilo que chamamos separação de estilos, a segregação entre o realismo e
a alta tragédia, o que constituiu um prnsuposto básico para um realismo tanto histórico quanto contempo-
râneo de nível trágico"(Zb4ímeifs, ed. cit., p. 387). Por onde se vê, obsavemos de passagem, que a ruptura
çom a separação clássica entre os níveis de representação literária, abrindo caminho para o realismo mo-
dems, üimbém integra o ideário da Infe//igenüla alemã em conflito com m romãs da civilização estamen-
tal: noutros termos. o "historicismo" -- brevemente, uma modificação na percepção da história acarreta
uma concomitante alteração no modo de observação da atualidade, eis o aspecto salientado por Auerbach,
de tal sorte que vai se impondo a convicção de que o essencial dos acontnimentos não deve ser procurado
somente no topo da ordem social, mas sobretudo nas "prnlmdezu do dia-a-dia do povo", de noite que a
realidade mais ínfima passa a ser vista como um pe(laço da história "incomparavelmente peculiar", "mo-
vimentado por loiças internas e ein constante movimento"(cf. fbü., P. 386) -- o "higoricisino" assim
entendido é parte, portanto, da utopia(de) intelectual da cultum na Alemanha, aliás, do ângulo da gênese
propriamente conceitual, sabe-se que em Herdei, por exanplo, .u noções de. Bfaiing e história nascem
juntas basta lembra, enfie outros,'o escrito inaugural de 1773, .4uch fine PAf/wopbfe der GescAich zur
Bí&íulzg der À4enscA#ell), para ainda não fiar em Hegel, admitindo mais uma vez, está claro, que o
conceito enfático de Xu/ür foi antes de tudo uma construção de intelectual assediado pelo meio adverso
Pressuposições estéticas favoráveis, portanto, e por assim dizer únicas no çenáiio europeu; daí o lnmdoxo:
de modo geral, prossegue Auerbach, a literatura alanã afastou-se do "realismo do presente, que mistura
energicamente os estilos e representa concreta e rigomsamente o político e o económico; a mistura de
esmo. entusiasticamente recebida sob os auspícios de Shakespeue, aparece quase exclusivamente em as-
suntos históricos ou poético-fantásticos; quando bata do presente, aterra-se a âmbitos pequenos e apolíti-
cos, ou se apresenta de forma idílica, ou irónica exclusivamente dirigida para o pessoal; o Kalismo enérgi-
co e a problemática temporal considerada tragicamente nunca coincidem. Isto é tanto mais digno de
atençã) e, se se quiser, tanto mais paradoxal, quinto 6oi justamente o movimento espiriüial alemão da
segunda metade do século XVlll que criou o í\andamento estético pam o realismo moderno: recuo-me
àquilo que recentemente denominou-se historicismo"(fbM.) Repetindo: a mesma malfomação nacional
que favorece a cristalização do pressuposto(o golpe de vista historicista), ilustra o pleno dnenvolvimento
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s farão
l "Õloso-

da conwqtlência(o realismo literário). São vantagens e desvantagens do atraso cujo balanço comanda o
juízo de Auerbach sobre o realismo limitado e üagmentado da literatura de Leasing a Fontane.(Sobre os
intentos realistas malogmdos de Leasing, çf: Roberto Schwaiz, "Emília Galotü e o Naximmto do Realis-
mo", in .4 Semfa e o Z)escaldado, ed. cil) Além do mais, é preciso nota que esta mesma altemativa
verifica-se nas duas esferas munidas pelo argumento de Auerbach: representação literária e movimento de
teor ideológico pndominante.
Assim, do lado da 6iguinção artístim da realidade, a platitude do pequeno mundo alemão, an cubos conãms
anucrânicos prolongará-« a sobrevida de Mcaísmos culturais, tanto quanto afogara a pequena aristocrmia
de interesse local num ambiente burguês-doméstico pouco propício à estetização sublime, plaslnam, tudo
somado, uma matéria social naturalmente modenu do ponto de vista literário, a ponto de qjustu-se com
relativa natumlidade ao influxo extano mais avançado; ennun, no limiar dos novos tempos, o "atraso
antes promovem do que entravam as manHestações locais do realismo literário: "na Alemanha, onde a
mistura estilística cristã-ciiatuial se manteve abavés do século XVll e também mais tarde não 6oi total-
mente suplantada pela influência clássico-&ançesa, a evolução burguês-realista adquiriu üomias especial-
mente vigomsas; as inDuências de Shakespean e as de Diderot e Rousseau encontraram-se aqui; as cir-
cunstâncias locais, esüeitas e dilaçemdas, fomeciam temas armbatadores; surgiam quadros que emm,
siinultaneanente, sensíveis, esüeitamente burgueses, realistas e revolucionários"(ibid. , p. 380). Em con-
üapaíüda, no plano do juízo, o mesmo anacronismo provinciano que precipitam as forças reativas respon-
sáveis pelo Horescimento da inegável renovação teórica representada pelo historicismo alemã) imprimiu
asse último sua marca peculiar, conservadom e especulativa, prmuncimdo o realismo fâhado que em
princípio deveria inspimr: "os prünórdios do historicismo alemão mosüam claramente os tmços deixados
pelas circunstâncias nas quais se formou. Justus Móser baseou suas reflexões no estudo da evolução
histórica de uma região muito limitada, a diocese de Osnabmçk; Herdei, pelo Ganharia, viu o mais geral e
o mais amplo, e também o profundamente peculiar na história, mas apresentava..o de forma tão pouco
concKta, que dele não se pode obter imediatamente nenhum apoio lnm a consüução do real. Nem já se
anunciam as linhas fundamentais que o historicisxno alemão conservou durante longo tempo: üadicionalis-
mo particular e popular por um lado, e um esforço especulativo pela totalidade, pelo outra, ambas estão
muito mais interessados no espírito suprateinporal da história e no pmcesso de gestação do existente, do
que nos gemies atuais de um futuro concreto"(ibid. , pp. 387-8).

139. Cf. Henri Bnmschwig, Sml'elé ef Roman#sme en Pmxse ati m7/"' Sféc/e, ed. cit, p. 203; No1t)ert
Elias, Zn Cfvf/isafíon dei À4oeur=, ed. cit., pp. 28, 30.
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]40. J. Habennas, Sfona e Choca de//'Opfnfone puób/íca, ed. cit, p. 91
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141. Cf. Caplü/limo, Sala/ümo e Z)emocruc/a, ed. cit., pp.186-7

142. Citado por Lukács, Bmve Síona de/&z Le#enaüm Zedesaa, ed. cit, p. 18.

143. Apud H. Bnmschwig, Safe/é ef Rcpnan#sme en Passe au MZ/''t' Sléc/e, ed. cit, p. 231. Sobre a
situação do homem de letras na Alananha setecentista, cf. Bru6oid, Gelmany ü üe E@AleenfA ClennO/,
ed. cit, Parte I'q cap. l, "The Profession ofLetters"
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144. Pwsía e He?t&üe, ed. cit., vol. 1, p. 310
145. CÊ lbÜ, PP. 228-9.

146. H. Brunschwig, Socielé ef Romanfísine en Passe auMZ/"' Sféc/e, ed. cit., p. 237

147. No que segue apoiamo-nos no que escreveu Raymond Wilhams sobre o artista romântico. Cf. Cu/üm
e Saciec&üe, ed. cit., cap. 11, reconstituição retomada por Mana Odila da Salva Dias, O caldo do /tomem
Branco; SouúQI. Hísfonador do Bmsí/, São Paulo, Ed. Nacional, 1974, cap. 1; cf. também, p. ex., E. P.
Thompson, Za .fü/macfón HfsfoHca de b Cesse Obnm, Ing/arerm=/78a-/832, Barcelona, Laia, 1977,
\'ol. 1, PP. 238-9, vo1. 2, PP. 229-30.
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148. Raymond Williams, op. cü., p. 58

149. Cf. p. ex.. Helmut Plessner. Z)le vePSBM/efe Àxa/íon, ed. cit. pp. 90-1

150. Cf lan Watt, 7he Rlse of/Ae Àlove/, Penguin, 1977, cap.ll
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151. Cf. Francês Donald Klingenda, 4Ne 8 Rfvolwíone J)dusíHaZe, Ttaxpü, Einaudi, 1972, PP. 160-1.

152. Cf: Mana Odila da SilvaDias, op. cff., P. 35. . .

153. Ct ibid, P. 30; Klingenda, op. cfÍ., PP. 159, 161 ss. Cf. tambül Ravmond Williams, sobre os R#m/
Rües de Cobbett, OB). cft, P. 40

154. Raymond Wilbams, op. cíf., P. 62
155. Paüú Bénichou, l,e üicn de /:Ecrimln, Püris, José Corti, 1973, PP- 27S-6.

156. Suüe.Z'lalof de b FaPnf/le, Puas, Gallimaid, 1972, vo1. 3, PP.121 ss-

157. Ct Amold Hauser, Sfu?Ía Socfa/e de1/14He, Turün, Einuudi, 1956, vo1 2, P. 183

158. Malta Odila da Silvo Dias, op. cff., P- 33.

159. Fichte, Col!#nncex wr b l)es#míím d sa'anf(1794), Paria, Vtin, 1968, P. 67.

160. BÜ., P. 77.
161. T. Culyle, Os Heróis, ed. cit, p. 227.

162. Jlp#dFriü Ranger, Zhe Z)ec/ine cÍüe Gepman Mmdapüu, ed cit, p. 247.

=i==,:=.ã==;:lulKF
. 371-372, citado por Michm! LÓwy, po#r n Safo/OWe dex
, 1976, P. 'n.

164. Ralph Dahrendoíf, SocíedadyZ,ióeltad, Madre, Ternos, 1971, P. 254.
165. Haus«, Sforfa Soca/e ágil =4He, ed. cit., vol. 11, P. 128.

166. Heibeit lünuse, Ralson ef Révol#don, Paras, Minuit, 1968, P. 64. Soba o cuátcr "idealista" da
culüna aletn& ver ainda Lukács, .Blue SfoHa de//a lz#emüm Zedesaa, ed. cit, p. 17, qualificação à qual
voltaremos com mais vagar Roubo lugar.

167. Zeatlo À42üemo, ed. cit., P. 26

168. Citado por Dahrendorf, Saciedadyl,fber$ad, ed. cit., p. 254.

169. Lukács, Z, :4me ef /es }ibpTnes, ed. cit., pp. 78, 84, 83.
170. Dahrendorf, Swie(&zdyl,lbePíad, ed. cit., p.254.

171. Hpud A. Haiser, Sforüz Swfale deZI Hrfe, ed. çit, P. 183.
172. Schelling, lzccímes soba e/À4el(Mo de lw Sadios 4cademíms, ed cit, p. 54.

dificuldades"( Marün Mana, op. cit, P. 415).
175. CÍ Lukács, E/,4sal/o a b Rmón, México, Gdjalbo, 1 968, PP. 47-8
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l
piuiso libaar os alemães interiomiente, do exterior não adimta"([a Scfep:za de/Za ].ibera, ed. cit, pp.
134): Mcsxno pacorrida an sentido conüário, é difícil ahndona a via costaneira da cultura dita idealis-
ta. 'Na Alemanha", proclamava por seu tumo Bakounine, "o despotistno naüual dos prínnipn não encon-
üava obstáculos. Todo o passado do povo abanão, tão cheio de soiüios, mas tão pobre de pensamentos
liw« e de ação, ou dc iniciativa popular, lindo-o flindido, por assim dize'. m molde da submissão piedou
e da obediência respeitosa, resignada, pawwa[ -]. Se quis&semosju]gu a A]emünln s%undo os fê ü)s e
gestos da sua buiBuesia, deveríamos consid«hla predestinada a realizar o ideal da escravidão vohuitáiía
(De b G#epn à b Cawime, Paios,'Anthropos, 1972, pp. 273-4). Marx, como faunos, saá o ptimeiio,
jí nos idos de 1848, a abandoiw o termno cediço do caiáter nacional, e vincula a übicza dos divasos
comportamentos de classe ao desenvolvünmto retMdatáiio do capitalismo na Alananha. hüs nem mesmo
o conhecimento do mecanisxno dessa fatalidade «a capaz de impedir que a idéia fixa da servidão volunü.
ria continuasse deprimindo o melhor da inteligência nacional. Sda como âor, a esquerda hegeliana timbrou
desde o início por wblinhar a matiz progressista desse vazo(cf: p.ex Bruno Bauer, la 7}olnPe@ d.
Jugeme r Demfer, Pauis, Aubin, 19Z, pp. 108 w.) assün, canbom nouu iqisüo, o jovan Mora an
1843-1844, retomava ponto por ponto, os termos do juízo hegeliano citado há pouco: "nós alanães.
=T.NltT2's.d" rut,««ç&s ü n,çõn moümu -n q« é«h«:os p"ü'ipso ã' ""; };=i;;=.
Passamos por uma restauração. em primeim lugu, peque outros povos se aüevam a quer uma revolu.
ção e, an segundo lugar poque oub-os povos so6ieiam uma contra-revolução; a prüneim vez porque
nossos senhores tiveram medo e a segunda porque nãa tiveram"(Checa da .fWw(Z/ü d) Dinfb de lirege/.Introdução,ed.cit,p.3). ' "; : : : ' T "'a'''

e des

177. Auerbach,À47mesü, ed. cit, p. 393.

178. CC A. Hauser, S/ona Socüh de//Hae, ed. cit, p. 1 83.

179. Ct Anatol Rosenfeld, Zea/?o À4ixbmo, ed. cit., p.26.

180. CC Claudio Cosa, la Elloil2/ia Pa/fficu dí Sc#e//ing, ed. cit., p. 80. Pouco antes, an 1792. numa
epístola em versos intitulada G/(Irão Àhc/ma/ .41e»lâ, Herda', cotqando a miséria social do país e suas
aspiraçõa intelectuais, voltava a declarar que a missão da Alemanha não era política(excluindo inclusive
a guerra de conquista), mas a constituição de uma nação de pensadores e educadores. Cf: lsaiah Balia
Hco aPdHe?der, Londres, Chatto and hindus, 1976, p. 161. ''
181 F. Schlegel. Frmmen# CHÜ'cl, d. cit, p. 51; cf. também F. Schlegel, XnlüAe Sc#l#bm, Muúque.
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k Fichte;

182. Cf. Jacques Droz,Zz Rmlan#sme .4//emapzd ef /:Elas, Paras, Payot, 1966, p. 52.
1 83. F. Schlegel, .li'mime/zü Cpf#cl, ed. cit, p. 41.

:lã=uHnbii:=H=uz m==,=n=ã=B==%lr'!E=ã$m
185. Jpud Lukács, O Jovem .17ege/, ed. cit., p. 489.

1 86. Aula inaugural de Berlün, 22/10/1 81 8, ed. Glockner, vol.Vlll, p.34; üad. Bourgeois, Enc r/apédi'e, p
dássicos,

ilesos,
erige

}táveis e

187. Cf Fritz Ringer, Zhe Z)ec/fne aÍüe Gepman Àáanda/úu, ed. cit., p. 117.
1 88. PAãno, p. 422, trad., 11, p.141 .
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189 Cf. Lukács, O Jwem .firegel, ed. citlpp. 487-90; falem, .4 Z)es/mfçâo da Raab, ed cit, p. 3S; falem,

.2Z;:gl.=.!;:h:l.'i::!'=ll'i,:lU' '' '""..«« ., l:, ,«iom i Üi'i16;'z
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190. Ct 'Gloses Critiques Maiginales à I'Aiticle: 'Le mi de Prusse et la Réfomte Sociale'. Par un Pnn-
fn Maa, Zexíei Í784Z-/84Z9, Paria, Spartacus, s.d, pp- 84-5; cf: Man, Weüe, ed. çit. vol. 1. D. 405.

sien

191. Michael Lüwy lassa ao leigo desse cacoete de intelectual e prefere ver, pelo contrário, na fórmula
povo ÊilosóHlco" antes a cifm da anulação do divórcio entre "povo" e filoso6u do que uma seqtlela da
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auto-estima da infe//igentsü alemã. Cf. l.a Zeolia de b Rwol#dóm n d.hwH Àázn, Buenos Aias, Sigla
Veintiuno, 1972,p. 148.

211. C
212. E

192. Cf. Adomo, l,a laeologãz cano lzngw(IP, ed. cit.,pas.sM. 213. P
Ideolol\ 93. Ctítíca da Fitos($a do Dinito de Hegel. Intlndução, ed- çii-, p l.

194. T. W. Adomo, "Sul Classicismo dell'.lggenü di Goethe'
Turiin, Einaudi, p. 176.

ül .M» par b Lf#emü (1961-1968),
214. C

195. "A reflexão filosófica na Alemanha", observou certa vez Habennas, "caracteriza-se pela ilação
crítiu com o seu tempo, o que a coloca singulamente em conüadiçü) com o seu academicismo"(Prt2/ils
PAÍZmopAíqzles erPolíüquea, ed. cit, p. 27). Um certo estilo dc palsmaento, prossegue o mesmo autor, "à
contracorrente das tendências objetivas do desenvolvimento de seu teiJlpo". Assim, mesmo ao escapisino
nüógrado rumo à imediatez do S« repugna "a serenidade de \ma üikn)fb que se instalou na quieüide da
meio.tempo, que se sabe unida às tendàtcias do dia e se matuta ein puticipar da pesquisa no quero da
divisão do trabalho"; tais identificações também está ausentes no pensamento liberal alemão(Habennu
recue-se ao "jacobinismo secreto de um Jaspers" e à "ngidez abgmHnente ilusüada" dos epígonos de
Popper), para não falar, obviamente, no pensamento "que se qua' emmçipüdor"(cf. p..l?9) Portanto, uma
espécie de descompasso generalizado, descarrilando, ora à direita, om à esquerda, da bilha batida do senso
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1 96. CÍ Emst Bloch, JJeHüge de ce Zepnps, Paria, Payot, 1 9'78, pp. 102 ss.

197. .4pwd Habermas, Plt2/iZs P#i/osopAlq es ef PolíaqKes, ed. cil pp. 30-1. Nouüos temos, Ltü:ács, no
início dos anos 20, resumia as razões dessa mesma ambivalência de base da "ideologia alemã,': "É difícil
dizer em que medida 6oi uma oportunidade histórica ou uma infelicidade pam a evolução intelectual da
Alemanha o fato de que no momento mesmo em que as verdadeims lutas de ananicipação da burguesia
podiam ganhar impulso, não somente o proletariado tenha aparecido no campo de batalha enquanto força
intemacional. mas todas as tntalhas de idéias decisivas pna a classe buquesa em vias de emancipação na
Alemanhajá olham sido cavadas há muito tanpo"(Ulümün, PAfZmp#ie, Àáanisme, ed. cit, p 80)

218. 4
219. 0
1026.

220. HB
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1 98. Ct Lukács, 1?/.4sallo a Za Razón, ed. cit, p. 29.

223. n
224. Cj
dqnis,
alanãa
126).
D5. Cf

199. Habemtas, Pn:gi/s, PA//osopAfqKes erro/füq#es, ed. cit, p. 29.

200. Gl6os de PÓ/en, n' 32, in Pédzs Echo, Paria, Aubier, 1947(ed- bilhgüe), pp 44-5

201. ÜÍd, PP. 5+5.

202. Cf. Michael Lówy, "Revolução Burguesa e Revolução Permanente em Marx e Engels", in Discurso,
n' 9. São Paulo. Ed. Ciências Humanas, 1978, p. 139. Paa uma bnve porém cermda análise "lógica" do
antigo dos .anais /i'maca.H/emães, ver também Ruy Fausto? "Soba o Jovem hün", üi l)iKurso, n' 13,
São Paulo. Ed. Polis. 1 982. Michael Lõwy chama "dia]étiu"(gera(]a pela duplicidade da sociedade alemã
a um s6 tempo avançada e aüasada) o que Ruy Fausto denomina "universalização pela negação"("a
Alemanha repcsenta o conjunto dos Estados porque reúne todos os seus defeitos")

26. Cf

27. Cf
228. Cf
=9. "V
kmbm
Goeüe
:30. Cf

203. Marx, Checa da Fi/asoOa do l)fmffa de /legal, Inlltxí#çao, üad. de José Cardos Bnuti e Raul Magos
Castelã, fPZ gemas n' 2, São Paulo, Grijalbo, 1977, pp. 1 1-2.

204. Bld., P. lO
205. aíd. B2. Cf

B3. Ct

!H. Cf
L9H, H
3S.Pa

206. Üd.

207. Maix, 1?/ Capta/, &ad. W. Robes, Méxiço, rondo de Cultum Económica, 1975, vol. 1, p. XIV

'Critique du Progiamme du Parti Ouvrier Allemand", fn Oeuvns, Pauis, Pléiade, 1965, vol. l,208. Maia
P. 1430.
209. Cf Peny Anderson, 1, EMr.4bso/ulísle, Paios, Maspero, 1978, vol. 11, pp. 53, 97-8.

21Q. Ct. Lêniit. O Pn)grama J4grário da Social-Democracia na PHmeim Rwo]ução Russa de ]905-]907,
São Paulo, Ciências Humanas, 1989, pp.29-33; cf. Lukács, E/,4m/ío a b Rwón, ed. cit., pp. 41-2.
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Sigla 211 . Cf Perry Anderson, Z,Eüf,4óso/ulis&e, ed. cil, p. 94.

212. Emg Bloco, HéH&age de ce Zenips, ed. cit, pp. 8, 98, 104-5.

213. Pua um esboço muito sumário e panial desse esquema explicativo
Ideologia

cf. neste volume, 'ldéia e

1-1968), 214. Cf causa, Sfo/la Socü]e de//:4lte, ed. cit., vo]. ]l, p. 131.

215: a&i., pp. 117-8. Já o dissemos, tomamos a insistir, antes de retomar o assunto noutm capítulo: incluir
o "idealismo" -- tanto o da cultum quanto, em particular, o dos õilówfos clássicos -- no iol das ilusões
compensadora, rodadas pela consciência infeliz do abafo nmional, evidentemente não o elq)liga. Em
contrapartida tampouco o entenderemos em sua justa medida se ignoramios suu origens intelecülais, igo
é, se passamios ao lago do talo elementar de que a centmlidade da "idéia" üai justamente a consagiaçü)
compensatória do homan culto posto em evidência com zelo redobrado na circunstância adversa da deÊa-
sagem histórica Advasidade num certo sentido vantdosa, quando mitigada por pequenas des6onas, cÜa
soma culminava na entmnização social da .Bfaung, em pmporções desconhecida an países onde a gene-
ralização de forma mercadoria alcançara os "bens culturais"

216. Cf. G«d Bomheim, "introdução à Leitum de Winckelmann", Regexães soón a .4He .4nZíga, Porto
Alega, Movünento/ URGE, 1 975, p. lO.
217. BÍd, P. ll.
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21 8. .4pzid Jmques Droz, l# Rommdane .4//emúpzd ef IZüí, ed. cit, p. 52.

21 9. O. M. Carpeaux, #is/ÓHa da Z,üemüm Oclaénü/, Rio de Janeiro, Alhambm, 1980, 2' ed., vol. 1'% p

220. ]pud Claudio Cega, Z,a Fi'laç(2/b Pa/inca df ScAe//Ing, ed. cit, p. 81 .

22 1. O comentário é de Jacques Droz, Z,e Romalzfísme .4//ema/d ef /Z&zr, ed. cit., p. 52
):22. Bid.

223. Hauser, Sfo/+à Soca/e de// =4l@, ed. cit., vol. 11, p.131.

224. Citado e comentado por Claudio Ces% Za /q/os(yia Po/íüca dz ScAe//fng, ed cit, pp. 81-82. Pouco
depois, Mme. de Staél, como se sabe, sublinharia no sanculotismo literáiío e Hilosó6lco 'dos intelectuais
alemães a revanche da atividade política fumada(cf. Hauser, SfoHa Sacia/e de// =4de, ed. cit, vol. 11, p.

iscttrso,
ica" do

n' 13,
alemã

b" ("a

225. Cf Claudio Cega, la /alas(Pa Po/íüca dí Sc#e//íng, ed. cit, p. 82.

226. Ct Hõlderlin, Oeuvni, Paras, Pléiade, 1967, p. 258.

227. C{. }lans 'VJeil, Die Entstehung des deutschen Bildungspriwips, ed. cit., p. 2S2.
228. Ct Goethe, l,ea SozlZ?iuncei du Jeune meHãer, ü Ropnans, ed. cit, p. 66.

229= "WMer foge de mortal defonnação da sociedade aristocrática e se nfugia na natureza e no povo
lembra Lukács, chamando a atenção para a tonalidade plebéia estilizada da'S#mmmg wertheriana(cf.
GoelAey M E7zoca, ed. cit., p. 82).

230. Cf. W. H. BiuGord, Germapp fn f#e Eig&feenü Cenüpy, ed. cit, p. 304.

Mateos

231. Hans Weil, op. cif., p. 261.

232. Cf Goethe, Z,es SozlZ7 linces du Jeune med#er, ed. cit., p. 75.
233. Cf. Lukács, Goe/Aey M /!roeu, p. 83.

234. Cf. Geoiges Gusdorf, ÀZafsmnce de b Cmscfence Ro/nazz#gue au Sfêc/e des Limíêmi, Pauis, Payot,
1976, PP. 207, 209. ' '

235. Pwsía e He/nade, ed. cit., vol. 11, p. 445.

236. ''O inglês inteligente", prosseguia Goethe, "vê-se cercado desde a inBancia por uma sociedade pode-
rosa que estimula todas as suas energias; cedo ou h'de percebe que para ajustar-se a ela tem de concentmr
toda a sua inteligência". Segue-se uma enumeração de fmstmções que só a Huidez de uma sociedade

5-]907.
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relativamente permeável ao talento proporciona, promessas contrariadas que deflagram o "pensamento da
vmM e da üagilidade de todas u coisas terrenas". Om, an comum com tal egado de coisas, os amigos
alemães do spleen têm, quando muito, o apreço pela seriedade das meditações terminais. '0 alemão
também é sério, e por isso Ihe convinha perfeitamente a poesia inglesa; e, como sua poesia emanava de
uma condção superior, elajln parecia imponente. Por toda parte deixa banspuecer uma inteligência
grande, íbite experimentada, um sentimnb profundo e delicado, uma vontade awlente, uinB atividnde
apaixonada w mais nobres qualidades, qu admüumos nosJnmens inteligentes e cultos"(Pwiia € Uepúz-
n'"'' 445-446). Um sombrio sentimento da vida lnssava a alimenta 0 amor piúprio das
classes cultivada. E vesti-lo; íecordese o tmye à inglesa dos wertherianos: "Fraque azul: véstia e colete
amarem), bota de canhões manons". Ainda no rol dos eíêitos lisonjeüos da diferença de friso histórico, é
=:1=:.== ;'pKdg-' "UM' q" .' "'-i''? ü G.Id«üh «hh'"- "M'"' à!'f.!!. y?eEI'
sociedade paüiucal alada:l:O Desenüd H/bge de Goldsmith não podia deimr de aicantu-nos a todos,
no grau de cultum e com os sentimentos que vago expondo. Enmntrava-se recatado di, nBo como vivo e
atuante mas como passado e desalniwido, tudo o que prazaosamente víamos com os nossos olhos'
(lbill., P. 419) Awün, o amcronisano alemão via-se guindado à posição eminente de oUeto litaário mo-
dano, e dw vileBi8ttaw nu coça, redescobertas an sua real essência de personiíicações do "veidadeim
idílio alemão", "até os dândis tomavam parte", agora sem remorsos.

237. Pwsfa e HertiZüe, ed. cit, vol. H, P. 447.

238. Cf. W. H. Bru6ord, Ger napa fn rhe EigAfeepzü CepzfuW, ed. cil, p. 224

239. Poesia e He/d(üe, ed. cit, vol. 11, P. 461

240. »Íd, P. 454.
24 1. Hólderlin, "Hypérion", fn Oeuvws, ed. cit, p. 269.

242. Cf. Lukács, Gwüe y su E4)oca, ed. cil, p. 39. Assim procedendo, Goethe atendia em parte ao
rumo de Lnsing: "Para que uma obm tão calorosa quanto esta", escrevia Leasing em carta a Eschen
buiB a prop6sib do mPldier, "faça menos mal do que bem, você não acha que seria preciso nnscentar
um pequeno q)ílogo que esítiasse as coisas, algumas modificações das causas que proauzuam an werulu
esse caráter tão bizarro, o contaste de cubo jovem ao qual a natureza teria provido çom as mesmas
disposições e que soubesse resistir a elas? Você uiedita qtn ianjovem romano ou gago teria se suicidado,
e Belos mesmos motivos? Cimo que não [-.]. Assim, cam Goethe, ainda um pequeno capítulo para temli
nar, e quanto mais cínico melhor". Lukács, ao citar ega carta, comenta: "compreende"se quis passe por
alh o episódio da embaixada um homem como Lessing, que se formou mana permanente guerra de
guerrilluas com o d)solutismo em miniatura dos príncipes alemães, experimentando inúmeras vezes gravís-
simas humilhações, conservando intenta, não obstante, sua substância humana. Evidentanente, pam ele, o
caso de WMa não é uma dessas situações limite que impõem como solução o suicídio estóico''(íbí4
EnHun. o moço de Goeüie, pranonitoriamente glosado por Lessing, era um apelo à "virilidade" intelec-
tm], 'à vocação para a req)onsabilidade que todo homem bem fomiado traz em si adormecida e que
cumpnla então desperta. É o que também dá a entender reine ao situ.a mesma Gaita de Leasing, no intuito
de tl:ss8ltu o giro de bom senso que germinava na desçalibmda diatribe anti-wertheriana do velho corifm
ilusbado Nicolai: ege último, lembra reine, embora não tenha compreendido as leais intenções da novela
de Goethe, pressentiu-lhe enüetanto os efatos desinoralizadores -- entendanos, desmobilizadores --
pois o de que se mais canoa naquela quadm, conclui reine, era justamente de "sentimentos vigorosos e
nmionais" (cf. De /H//emagne, ed. cit- p. 103)

l
de cor
duplo
conhel
ços, d(
&vor i
cqa al
lógica
buigué
o panai
su pun
gosto :
confitn
ambiH
do nas

243. Fónnula de Robert Mauzi, "Les Maladies de I'âme au Dix-Huitiême Siêcle", artigo citado por G.
Gusdorf. Àhfssance de b Co cíence Roman#que atl Síêc/e des l,#míêms, ed. cit, p. 1 97.
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244. Cf. Hegel, .Ente EnMüde einerEln/eíüngwr HeiybswngwcAn@, fn /i'HAe Sc#riWen, Weüe fn ztvan-
zig .Bdnden, Frankfiirt a. M., Suhrkamp, 1971, vol. 1, pp 457-8; üaduções: ScHM Pollací, Turim, Einaudi,
1972, PP. g-10; acHEs Polí#ques, Pauis, Champ Libre, 1977, pp. 21-2.
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Uma Questão de Tacto

/

Heine comparou uma vez, em sua .f71s/ór/a da .fVZos(Z#a e da Zeo/agia na .4/eman#a. os
humanistas alemães à carapaça de um caiamqjo que se guarda em algum lugar,' num
quarto longe de seu verdadeiro meio natural. Evoca ainda os longínquos movimentos do
mar, as maios; continua a abrir-se e a fechar-se, mas, no meio de um mundo inteirameiüe
estranho, seus movimentos estão deslocados e desprovidos de significação. lparte ao
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Não é bem o albatroz de que fHa o poeta. Também custa mconhecer nesse bicho
de concha o herdeiro do humanista, tão à vontade nesse mundo estanho em que o seu
duplo modems se sente deslocado e tolhido nos movimentos -- talvez com a exceção
conhecida de Goethe, posto que sua evolução desenvolta não se tenha dado sem trope-
çou, documentados, por exemplo, pelas atribulações de um intelecüial consumido pelo
favor dos grandes, como se pode ver na paranóia do seu lasso.Z Poli é esse o mundo
cuja aünosfem peculiar dá profundidade à imagem de Heine: a bela sociedade. Em boa
lógica, tudo fàHa prever uma convivência amistosa entre o novo homem culto -- tão
buiEuês quanto o seu ancestral -- e as esÊeia.s da sociabilidade superior. Por definição,
o pamdigma do bom gosto vigomva pam uns e outros. Encamada tanto pelo /lo/zzóre en
sz/ punho de Grmián quanto por esse outro "discreto" que é o gen//íman, a noção de
gosto acompanha a tr4etória do absolutismo, o que não impede que a sua história se
conMda com a ascensão do "terceiro estado" e a fomação da "boa sociedade", cuja
ambição declarada.é exclusivamente de ordem intelectual: sua legitimidade independe
do nascimento ou fln/ws, derivando, pelo contrário, da "comunidade de seus juízos"

é, da sua capacidade de julgar acima do acanhamento dos interesses e da privacida-
de das preferências.' E no entanto o desencontro não podia ser mais doloroso Ohuma-
nlsta encaramujado de que fala Heine é facilmente nconhecível na expressão crispada
do intelectual principiante pouco aceito à vida mundana, egresso da universidade, cxüa-
viado num estranho universo de elite onde os diplomas de nada valem. O escritor ale-
mão Vive no deserto", costumava dizer Goethe, sem dúvida obsedado pelo especüo
de um público fnflozzvaóZe, mas também com um olho posto, e a alma dividida, nesse
"vasto désert du monde" âlstigado por Rousseau, às portas do qual esbarrava o üunão
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desencantada de Schlegel relatando seu insucesso mundano:
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sabido, Moliên, enfie tantas outra.s coisas, procurou tira partido do quanb havia de
inyustifícável e cómica extravagância na resistência obstinada e arcaica(justamente em
nome dos velhos costumes pré-absolutistas) de Alwste em confomlar-se ao paradigma
social dos novos tempos -- fita-lhe o senso do ./m/e mí/feu, a sua desmesura toma-o
údículo. O misantropo é um gentil-homem de outro século. ainda distante da nova
servidão de Versalheg porém há algo de modems no seu mau humor de homem antigo,
no seu apego à '\falha franqueza" -- "être ftanc et sincêm est mon plus giand ta-
lent".it A Revolução Francesa reabilitou Alceste contra Philinte, dando razão a Rous-
seau, que vira no misantiopo virtuoso um tipo superior ao "homme de société", sim-
plesmente "aimable".t2 A dissonância descalibrada de Albeste anunciava o
ressentimento de plebeu cultivado de Rousseau, pam quem a dissociação mundana de
ser e parecer era intolerável, sobretudo quando considerada do ângulo da nova intimi-

Zãde burguesa, centrada na transparência espontânea das relações familiares. A misan-
tlópia do intelectual rom?ético é um dos principais ramos em que se vem esganar essa
linhagem de enjeitados. No êxtase solitário do intelectual vibra o mesmo timbre bur-
guês da sua emotividade de alma sensível, espelha-se a mesma vontade burguesa de
veracidade mundana, nem sempre inteiriça, de fato tolhida pela timidez de letrado à
míngua de verve e urbanidade. À prüneira vista, o romântico' era tudo menos um inte-
lectual giã-fino, cujo lero-leio ilustrado reputava superficial e por isso mesmo repudia-
va. No seu tratado preventivo de boas maneiras, Wackenroder aconselhava ao jovem
candidato à gare fiar o menos possível, retrair-se, retüw-se em si mesmo e evitar a
tentação de aliviar em sociedade o fardo de suas idéias e sentimentos,'3 o que dá bem a
medida da renúncia que o êxito mundano exigia de um intelectual no início de carmim
e cqo constiangimenü) em ainda agravado pela ignorância de algumas operações elemen-
tares, como escnver a uma proetom ou dançar uma quadiilhat4 -- pois ao medo do mun-
do vinhajunbr-se o da#emme ãl mo/Me e com ele desaparecia o principal esteio do.R)Zlíe
wHfer segundo Hume, a civilidade do bato ameno e cultivado que só o convívio galante
com as "women of senso and education" assegura. Em suma, uma personagem muito
pouco sociável. Em mais ou menos isso que dizia Goethe a Eckermann,'que fazia pinça de
demonstra francamente em sociedade toda a gama de suas simpatias e antipatias:
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Mas de que seivüia a educação trepam Goethe] -- se não tentássemos superar nossas tendên-
cias naturais? E tolice exigir que os homens combinem conosco[..] Pois é precisamente em
pnsença de natumzas nticentes que dwemos íàzer um esforço suplementar [..] Você não tem
escolha, é preciso peneüar m 8randmonde. \Ã)cê não escapará dessa necessidade.is

Da pare de um intelectual que completara o ciclo da sua ascensão social, essa profissão de
fé mundana não chega a surpnender -- excito ao legado burguês estanho ao ''belo conví.
vio"(como diria Schiller) e que por isso mesmo toma como impedoável a convicção

Goethe estivesse procurando evitar as desvantagens da "cordialidade" romântica(e ple-
béia) num país em que a ngm era a condição subaltema do homem culto, pois de fato

pela
L ''me
da al-

B: pelo
a cena
Ó, que
omo e a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade; detém-se na paire

exterior, epidémica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de
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fiado, nem que tenha lamentado a perda da bela comunidade(Gemeínsc/z(Zül) dos cora-
ções transparentes, eclipsada pelo artifício modems da sociedade(Ceia/ZscAq#) atomi-
zada. Pelo contrário, é justamente da parte do intelectual wertheriano que devemos
espetar a apresenüção contrafeita da experiência mundana da etiqueta como uma capi-
tulação, acrescida da flagrante hostilidade às convenções da polidez, nas quais esbarra
como em outros tintos entraves à livn expansão da intimidade semeados pelas antigas
classes dominantes. Sua notóiía fãb de tacto deve ser compnendida à luz do declínio
do ideal do /zonnê/e /zomme.20

Ao adotar a linguagem do homem do mundo, Goethe dava a entender o quanto
ainda compartilhava desse ideal de elegância e cultumjá no seu ocaso. Prova disso era
a sua vocação teatral, na qual extema uma clara aspiração à existência pública do espí-
rito hannonioso. Ao longo do Antigo Regime a vida elegante dos salões oâeiEcia --
sobretudo aos olhos da misanüopia raciocinante -- um modelo reduzido do íAearmm
mz/nd. Os imperativos da polidez têm muito da máscara teatral -- aliás o tacto também
é um recurso de teatro,:' como são teatrais as convenções da vida cotidiana em público,
igo é, representada" A comparação era corrente na Idade Clássica. Sem senm ongi-
nais, as observações de Diderot tinham no entanto corça e alcance inegáveis: "Ne dit-
on pas dons le monde qu un homme est un grand comédien? On n'entend pas par là
qu'il sent, mais au contmire qu'il excelle à simular, bien qu'il ne sent rien".z Tã é o
paradoxo dojogo teatia], como se sabe, da mesma ordem que a exigência goeüiiana de
evitar a confusão entre a camisa e a pele. Havia uma ligeira impostura de atar nos bons
modos intelectuais do humanista à antiga. Pois é essa distância impessoal que o "lib-
mem sensível", vale dizer, a nova cordialidade do intelectual buiBuês, custa admitir.
Daí a sua incivilidade congênita, que não raio desaguava no narcisismo infüso na práti-
ca cotidiana da misanüopia.24 Nesse sentido era perfeitamente incivil o desígnio de
Eckemiann; fazer os demais arcanm com todo o peso de sua personalidade. Note-se
que a aversão às nomes elementares da urbanidade, da parte dessa personalidade es-
pontânea e transparente, devolve-nos ao quadro familiar do intelectual alemão apolíti-
co. Incivilidade e apolitismo andam juntos, innanados pelo culto buiBuês da intimida-
de. São virtudes prezadas pelos campeões da Gemefmc/m!# e que fazem sistema
quando vistas do ângulo do capitalismo retardatário, que é o da formação histórica da
Alemanha, isto é, de uma sociedade que conhece
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primordialmente as virtudes privadas que ultrapassam de muito as mações contratuais.
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Por isso a política é necessariamente superficial -- tanto quanto o intelectual "civiliza-
do" --, além de trair uma concepção üatml da existência "inautêntica" como uma
máscara, que é a da .pessoa pública. Compreende-se então a constância com que a
inre/Zigen/sia alemã se entregou à difamação da vida pública, do honor que despertava
em Schopenhauer o que costumava qualiâcar de "apoteose do ãlistinismo" vislumbra-
do na menor veleidade política do homem de cultura, ao descrédito conservador das
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Formas modemas de sociabilidade que pemieia a fenomenologia heideggeriana do rei-
no anónimo do "se''((üs Àáan/z) -- o que não excluía, num e noutro. caso, coma.e
notório, o namoro firme com as mais fortes lazões de Estado nos momentos de crise.'

Não custa relembra que o círculo íntimo dessa personalidade por deãnição.con-
traposta às convenções sociais representa o principal baluarte da nova elite cultivada
em luta com a civilidade teaüal da sociedade aristocrática. Reconheçamos nessa indivi-
dualidade avessa às noras impessoais do convívio mundano o resultado do "longo
esforço de R)rmação inferior" de que fiava Kant. Como a ZeoHa antiga, a .BfZãing
tians6gumva o conjunn da personalidade, moldava-lhe o caráter, deixando na fisiono-
mia reü, banca e sincera do letrado uma marca indelével de "distinção"l: sem a qual
não poderia rivalizar e $nalmente suplantar o privilégio de nascimento e "boas manei-
ras"'das antigas elites.27 Eram esses os baços mais salientes do homem novo que a
fn/e//fgenliza buWiesa opunha ao ideal declinante do Àonnê/e/zomme -- por exemplo,
esse protagonista acém-chegado está em cena, ou melhor, circula ente palco e platéia,
na concepção schilleriana do teatro, como instância moral gula ribalta representa

"0

canal comum no qual se propaga a luz proveniente da parte melhor e pensante do
povo" 21 Mas à medida que se degrada esse modelo de civilidade calcado no desempe'
nho nobre vai -se tomando problemático o paíadigina da czi/üru gera/, que Ihe é corre-
lato, vai-se diluindo o ideal de formação harmoniosa, universal e não-especializada que
impregna, como se viu, o emaísmo do homem de .letras independente durante a Idade
Clássica. Por outro lado, basta recordar que o principal foco de resistência buquesa aos
cânones da ''boa sociedade'' encontrava-se .na Universidade, para avaliamios na ,sua
justa medida o alcance de uma outm observação, de Kant, pendalzr Grato do contmpon-

cultura livre é, de certo modo, apenas um jogo, enquanto a cultura escolar é uma coisa
séria". Renda da perspectiva polêmica da infe//íge/z/sia nfmMa posterior -- sobretu-
do do ângulo de seus principais representantes, Schopenhauer e Nietzsche --, a afirma-
ção de Kart pode parecer pedante e acanhada; ocorre que a posição da burguesia de
cu tum na cena alemã variou, sua instituição mais notável viu-se ameaçada de perto
pela rotina, os intérpretes mais avançados do seu legado tomaram-se sombrios, pose
que ainda aferrados ao grande fetiche burguês da cultura superior, que nunca deixou de
ser uma "coisa séria" -- e no entanto, por razões que não cabe estudar agora, uma
oportuna estreiteza de vista mandava desde então incluir a herança dássica no limbo da

etária'' ou do ''õlistinismo da cultura". Na verdade, a fbmiula de
Kant exprime à-peúeição o ideário dos mandarins alemães. O esprír de iéHeuu, alegado
por Kant e no qual voltaremos a esbanar, conâinde-se afinal com a respeitabilidade
burguesa da cultura em conflito com o vemiz epidémtico da civilização 3nstocrática;
erajusto e necessário então que o reencontrássemos celebrado por um "professor livn
de direito" -- o intelectual "pulo" e "autónomo" que Kant, no Con@f© das Famldz-
(üx. destinou à Faculdade de Filosofia -- contra o fuso prestígio que até então aureola-
va a superficialidade de bom-tom da cultura geral ostentada pelo homem. de espírito.
Aos olhos de um mandarim -- que o gra/zd monde nunca deixou de intimidar --, a
combinação de civilidade e cultura não podia ser séria. Até mesmo no interior de sua
praça corte -- o bom gosto -- a cultura dita livre perdia terreno. Pois não é fácil resistir
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intuito "educativo". Onde então a diferença entre esses dois contendores das "cãibras
anímicas"(pam usar outra fómula de Roberto Schwarz) de que padeciam seus conci-
dadãos mais inconfomados e bem formados? A rigor duas utopias(de) in@lectuais
convergentes, diversamente nftatadas pela órbita em que gmvitavam nobnza e bur-
guesia, por vezes com o sinal trocado no que conceme a virtudes e vícios. Voltemos.
prolongando o parêntese, ao oãcial turTão de À4ilPm von &zrn/zeZm: "Depois de esboçar
-- através de sua teimosia -- a problemática de largo alento que expusemos'', anota
Roberto Schwarz, Recriado-se à maneira pela qual Lessing põe em cena a agonia de
um estilo de vida anacrónico e os dilemas que dai se seguem para a integridade pessoal,
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Telheim vai subitamente conceder que o seu assentimento em sem lazão. Perde-se o
significado social de sua atitude, que cede o posto à estratégia coreográfica da felicidade.
Nada impede o advento da harmonia burguesa, excetuando o encasulamento do m4jot, ao
qual festa apenas ser razoável."

Menos inüansigente, o último Lukács acrescentaria: de fato, tirante a rigidez moral do
o6cial prussiano, nada impede o advento da hannonia buiBuesa, desde que a entenda-
mos como o triunfo definitivo do Reino da Razão, "convicção luminosa'', crença na
"harmonia última do mundo", da qual Lessing jamais se apartou malgrado todas as
desventuras de sua vida atribulada.3P O que antes em pnluízo, iluminista no caso. a
entravar o desdobramento realista da representação literária vê-se agora alçado à condi-
ção de ideário regulador responsável pela ''üansformação dos pensamentos claramente
definidos em momentos emocionais fluidos e imprecisos de uma marcha irresistível em
direção ao Reino da Razão''.40

Evidentemente, não vem ao caso esquadrinhar essa constelação de realismo fãha-
do -- aliás a conceituação de Roberto Schwaa, associando realismo e profiindidade
histórica, ncobre em parte as mzões de Aueóach pam explicar o malogro do realismo
alemão -- idoologia ilustrada e proeza artística comparável, segundo Lukács, à músibã
de Mozart, cujo princípio de estruturação seria igualmente incompreensível se nela não
vibra.sse análoga convicção iluminista acerca do futuro. Observemos apenas -- para
nos aproxunannos um pouco mais de nosso assunto -- que a índole "dialógico-epigra-
máüca'' da língua de Lessing, assinalada por Lukács na comédia em questão e também
na base mozartiana, cristaliza um ideal de sociabilidade partilhado igualmente por
Goethe -- está visto, ideal de homem culto que espeta, com a lâmina alada do epigra-
ma "em sociedade:', esbater as tais "cãibia.s anímicas" de que se falava há pouco.
Note-se ainda que Lukács chama "estoicismo'' à obstinação do homem encasulado.
descobrindo a raiz local do seu comportamento excêntrico: com evito, não custa lem-
bra mais uma vez que o estoicismo em questão é outro traço característico da pequena
paisagem alemã e, como tal, peculiaridade a ser incluída no capitulo das compensações;
assim, à integridade pessoal constantemente ameaçada pelas sequelas da malâonnação
nacional vinha em socorro uma versão apropriada da modal estóica -- entre outra
coisas, seu ideal de autarquia vinha a calhar para o homem isolado cujos desencontros
estamos esmiuçando --, uma espécie de ideologia defensiva do súdito, tábua de salva-
ção do homem roto porém à mercê de forças que o ultrapassam. Ora, não obstante sua
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fibra estóica, o nosso major transige sem vexame. O anal é feliz, aliás obrigatório
numa comédia, mas não se trata de um &aFpy e?üfng, adverte Lúkacs, muito menos de
uma glorificação do sfafm guo''. Sem dúvida há lazões de sobra pam o ressentimento,
mas elas podem transformar-se no seu contrário: é mais ou menos esta a lição.de Les-
sing, segundo Lukács. A lição dessa comédia de erros cristaliza-se graças ao tirocínio
de Minna, capaz de derre@r o gelo estóico do maior, transformando sua mzão objetiva
em falta de razão contra si mcsMo4z. Como quem diz: olhe, sua coerência peca por
excesso e, no limite, vira incoerência. Diabética? O próprio Hegel, no aBa de demons-
trar a presença da diabética por todos os lados, não desdenhou arrolar entre as suas
evidências a experiência da reviravolta e queda no exüemo oposto, quando se leva às
últimas consequências um estado de coisas ou modo de agh. via de regra registrada na
sabedoria dos adágios; não se costuma dizer, por exemplo, lembra o filósofo, "sum-
Inum jus, summa injuria'', para exprimir a transformação da justiça toda vez que, com
zelo es&ito, se aplica a primeira até a desmesura?43 Sqa como for, a graça desenvolta
das réplicas epigramáticas de Minna deriva sua força persuasiva desse discemimento
dos contrários que se suscitam mutuamente por demasia própria e passagem ao limi@ --
tirocínio inhso, acnscentaria Hegel, cqa peneüação só se explica pela onipresença dessa
"irresistível potência universal" que afasta todas as coisas pam além delas mesmas.

Dialéüca ou simples questão de bom senso? Aânal, desentranhando-a da sabença
dos provérbios, Hegel não fez dela ''la chose du monde la mieux partagée''? Por outro
lado, para contradizer o mdot, basta a Minna deixar-se guiar por esse senso intimo das
proporções. Luz natural que tem a idade da burguesia. De fato, reconhece Adomb,
''essa avaliação de uma situação tal qual ela é, esse golpe de vista experimentado que
conhece bem o mercado têm em comum com a dialética a liberdade diante do dogma-
tismo. da estreiteza, da caturrice"«. Se assim é, vale para a sua singela faculdade de
pâr as coisas em perspectiva (tal é o segredo de polichinelo da sabedoria proverbial de
Minna) o que diz'Adomo do famigerado common senso: "Emana do seu prosaísmo um
elemenb irndutível de pensamento crítico".4s Tema, a acompanhamios a observação de
Adomo, tal nexo ente diabética e nazismo burguês obedece à sua própria diabética:.' Re-
nunciando à obstinação, ele se toma inimigo jurado do citado pensamento crítico"." Mas
não éjustamente isso o que se espera do mdor? Que Kla razoável, que se dê conta da fita
de razão de suas lazões, que penderam o senso da medida e o pé na realidade -- enfim, que
renuncie à sua obstinação de turião, cujo paço é a mutilação, e mconheça na opinião
comumente partilhada a cifra de uma hamtonia social sublimada pela Graça. Revimvolta
confomiista do espírito de conüadição de Minna, impelida pelo grão de bom senso que
nele genninava. Se quisermos, neste balanço, o retinto mesmo do hegelianismo.

Outro passo e voltamos a esbanar na diabética, ou pelo menos num cera arranjo
do material que parece pedir mais uma vez tal batismo. Eis o raciocínio implícito na
teimosia do fidalgo ofendido, segundo Roberto Schwarz: ''Se honra e bem-estar mate-
rial não coincidem, atenho-me à honra, e tomo-me um espinho de crescente magreza na
consciência de meus concidadãos".47 Os pressupostos desse raciocínio concemem a
uma conjuntura histórica cujo horizonte ultrapassa o âmbito privado do assentimento,
dando-lhe razões que o fortalecem em sua obstinada ruminação: ''Em obediência à
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de BetBson, que passamos a trocar em miúdo.

mciale, sources de misêre, paúois occasions de crime.

re
@

Ü
lo
cr
h
er
ra
Fi
PS
Ü

0
se

te
têj

ge
Ü
&
«(
Ü

De

d

se'

n(

pa

al l

Ü

z\'

188



late-
con-

.i-

nproduçãõ o riso facilita, representa resUição e diminuição. Eis uma formulação caiac-
ürística: "Pelo amor que o inspira, o riso oprime as excentricidades",s7 isto é, ü)da
atividade que se isola e, assim fom de ceado, se entorpece. Entendamos: a vida anqui-
losada pelo automatismo é apanágio do indivíduo obstinado em cujo caráter idiossin-
crábco se exprime um certo "raidissement contra la vie sociale'',si ennjecimento que
Ihe advém precisamente do atrito permanente com a sociedade à qual Begson aüibui,
em contrapartida, maleabilidade, tensão, mobilidade, elasticidade etc. E no entanto há
lazões no beigsonismo para alimentar o rmiocínio inverso(razões examinadas por
Fianklin L.eopoldo da Silva num estudo ainda inédito soba a crítica de Bergson à
psicologia): nalgum momento Bergson parece convidar-nos a identificar na excenüici-
dade, na anomalia que diverge e se encasula, inclusive no patológico, confomle aumen-
ta a pressão social, uma resistência ao inerte semelhante à que se manifesta na inüiição.
O riso devolve-a ao !ircuito da boa sociabilidade, onde toda rigidez é cómica e o riso.
seu castigo -- e voltamos assim à anomia que bloqueia a fluidez do social. Não obstan-
te, enquanto ana/ogo/z social da intuição, pois nele se recompõe a mobilidade da exis-
tência ameaçada, o riso é uma peça fundamental da crítica da alienação. Em linhas
gerais, BeiBson parece tê-la carmterizado pelo conjunto dos baços que denotam âxi-
dezsP. Efeitos cuja trama deita raízes na "experiência de que subiu sua própria filoso-
fia", confomie observou certa vez Walter Benjamin a propósito de Àáaüêre efÀáêmo/re
''ou melhor, contra a qual ela Éoi mobilizada: a experiência hostil e obsedante da época
da grande indústria".óo Desse núcleo constitutivo dá notícia a convergência altamente
ambígua de riso e "nificação',: "Nous dons toutes les bois qu'une personne naus don-
ne I'impmssion d'une chore".'' Do mesmo modo, ''taideur, automatismo, pli contíacté
et gaidé"," as cicatrizes da vida mutilada, contra a qual investe o riso beigsoniano,
também são vestígios do maquinismo disciplinador do novo sistema de fábricas. Beta -
son evidentemente deu as costas a essa constelação funesta de que não obstante tratava
seu esforço em coincidir com a duração, para falar a sua língua. Ateve-se, pelo conüá-
tio, à canja imediata desse processo, de sorte que a crítica da alienação produz o resul-
tado oposto: confirmando o contexto que não cessa de engendiá-la. Recorde-se que
partíramos de uma análise do sentimento estético da graça, mais precisamente da per-
cepção de que os movimentos "saccadés'' são desprovidos de graça -- e por isso mes-
mo são engraçados. Fustigando-os pelo riso, e confiando em que a sociedade atravessa-
da pela energia espiritual liberada pela intuição coincidisse com a linha sinuosa da
graça, aspirava'se à nstauiação do reino da imediatação em plena em industHal. Bem
avisado andou Goethe-(pam não fiar ainda em Hegel, se nos' for consentido mais um

romântica em geral, ao ' ecer a inanidade do gesto da imediatez numa situação
de mediação universal''.ós É como herdeiro desse mesmo espírito "clássico" que Ador-
no dá um balanço no pmyeto bergsoniano de reconstrução imediata da vida imediata,
cuja alienação crítica de mão dupla tentamos reconstituir: referindo-se precisamente à
concepção beiBsoniana do cómico, Adomo assinala essa reviravolta:
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A absolutização do conhecimento intuitivo conesponde de fato a um comportamento de
adaptação absoluta [...] A negação abstlata da mediação, o culto da atualidade pum que a

189



ela se fecha, cai justamente com isso na convenção e no conformisim. Na medida mesma
em que Betgson extüp!.as calosidades sociais do espírito, deixa-o à menê da realidade
social que as produzira'
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À4uín/fs muíandls, o mesmo parece valer para a fiinção catártica e ilustrada do liso na
comédia de Leasing -- pois aqui, tanto quanto em Beqson, dá-se algo semelhante a
uma estetização da sociabilidade. Beigson entendeu-a como o nsultado de um esforço,
estilizado e controlado pelo liso, de adaptação recíproca -- mas, cada um a seu modo,
Lessing e Goeüe não tinham outra coisa em mente. Caso tenham cabimento as anota-
ções precedentes, não será demais supor que a conwiüiação bergsoniana do cómico
enquanto excentricidade a ser fustigada lança uma curiosa luz retrospectiva soba o
tratamento que Leasing reservou à 6gura do encasulado -- de resto sumamente ambi-
valente, como vimos, a ponto de atrair o nome passe =pzr/ozif de "dialética", a mesma
aliás. como se está verificando, a vitimar o programa bergsoniano de imprimir um
supplément d'âme" na finada ''sociedade civil" dos clássicos. Pois aümal é dessa

sociedade superior que se tuta também em Bergson. Anual, por que rir do homem
encasulado? Retomemos mais uma vez a resposta bergsoniana, que em principio é
abstrata e adota o ponto de vista da sociedade em geral. Quando se considera a zona
neutra, diz mais ou menos Beigson, apartada da esfera prática, em que os homens se
oferecem em espetáculo uns aos outros, subsiste sempre uma certa "raideur" de corpo,
espírito e caráter, que a sociedade precisa eliminar pam obter dos seus membros.o
máximo de elasticidade e a "mais elevada sociabilidade possível''.ós Pois é essa inflexi-
bilidade um tanto rude e acanhada como um boneco de engonço que atrai o riso, a um
tempo repressor e aliado da ''souplesse" requerida pela vida em.sociedade. Realmente,
"não há interesse em se singularizar". No findo, toda insociabilidade é cómica -- uma
opinião que os ilusüados setecentistas poderiam subscrever --! e o é, acrescenta BeiB-
son, porque a sua mola secreta é o automatismo: é ridículo lido o que se perfaz auü)-

madcamenk. Por isso a distração é tão cómica quanto a rigidez de caráter na sua âxi-
dez maníaca("tout fãt"), contrária à versatilidade da adaptação("ce qui se fãt") --
ambas efeito e resposta no círculo vicioso da alienação, entendida esta última como
uma espécie de desatenção de uma consciência fora de si: uma "distmção fundamental
da pessoa, como se a alma tivesse se deixado fascinar, hipnotizar, pela materialidade"
Enfim, não seria excessivo compreender essa desatenção da consciência distraída (ou
"alienada") em chave "mundana'', tomando ao pé da letra a insociabilidade condenada
por Bergson: encerrar-se no seu caráter como numa tom de marfim e ser impondo
quase sempre andam juntos, assim como têm laços de .hmílta uma certa pusilanimidade
mundana e o riso como ''brimade sociale". Aqui, ''raideur" de marionete -- cqo índi-
ce de classe não se pode negligenciar -- e a fita de tacto do misantropo desatento
acabam por se confundir. ''Raideur, automaüsme, distrmtion, insociabilité, tout cela se
pane'tn, et c'est de tout cela qu'est &it le comique de carwtêre".u De Alceste ao nosso
mdor Von Tellheim, eis aí compiladas as razões que tomam cómico o rigorismo moral,
o caráter inflexível' dessas fíguia.s extravagantes -- alinhando-as percebemos, salvo
engano de perspectiva, o quanto intuição, duração, "élan vital" etc., todas essas aftas
do imediato sem ruga, quando postas ao serviço da boa sociabilidade, são &ibutárias da
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de ver brilhar na mediania do pacato burguês alemão
(cena IX):"

Condessa Tellheim no último ato

Fiz-me soldados-.] por fantasia, imaginando que fosse do interesse de todo homem hon-
rado exenitar-se algum tempo neste estado, fãmiliaiizar-se com todo tipo de perigo e
aprender a ser fno e decidido. Somente a mais extnma necessidade poderia obrigar-me a
fazer desta tentativa uma missão, daquela ocupação ocasional uma pionusão. E agora que
nada mais me obriga, minha única ambição é tomar-me um homem tlanqüilo e satisfeito.

De hto, lembm Bru6ord, não se pode chamar de aristocrático o propósito de cultivar o
seu jardim nalgum porto seguro cÜa estreiteza discrepa do sonho da vida atava acelan-
tado por Wilhelm Meister ou pelo último Fausto:

Não era outro o ideal do cidadão comum no tempo de Leasing. Ehi//a Ga/o/// produz uma
impnssão análoga desse período nas palavras de Lessing "Cine von allem Staats-intensse
brefnite Vitginia", palavras adequadas à sua aposentação de um príncipe despótico po-
rém encantador e de boa índole, e dos seus súditos, cujo único desejo é, não o de nÊomw
o mundo, mas o de ser deixado em paz.''

Golpe de vista que alcança ainda a tirada voltairiana de Schopenhauer: "Meu lema é
dar graças a Deus todas as manhãs por não ter que velar pelo Sacro Império Roma-
no".'' Daí o empenho de Lessing, manobrando entre vários escolhos: uma certa letar-
gia âlistina a impugnar o "goüt de la retraite'' denunciado por Mme. de Staêl, a vida
do espírito do intelectual wertheriano desfibrado pela nuninação das desfeitas do mun-
do e sobretudo o auto-encasulamento final do nssentido, cujas singularidades acaba-
mos de evocar. Cabia então -- como se viu -- ftlndir o desempenho nobre e a utopia,
de homem culto polido pela sociedade civil, da Razão feita Graça. O que fàiá Goethe,
exigindo das classes burguesas o cultivo da sociabilidade que até então fom apanágio
exclusivo das esferas superiores da sociedade. O mesmo Garve, "filósofo popular''
cujo desapreço pela vida intelectual encaiamujada já foi referido, publicou certa vez
um ensaio intitulado ''(Jber die Maxime Rochefoucaults: Das bürgerliche Air verliert
sich zuweilen bei der Armei, niemals am Hoje'', cuja caracteiízação das camadas in-
tennediárias da sociedade alemã, lembra Bruford ao menciona-lo, não só confim)a o
que há pouco se disse da Él?'ãe/zune bifronte do major Von Tellheim como anuncia, em
tom menor, as ambições de civilidade e cultura de Wilhelm Meister:
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"Embaraço no tento com as pessoas das classes elevadas'' parece set, pam Garve, o traço
mais camçterístico da classe média, considerando o exército o lugar mais indicado pam n
adquirir uma certa autoconâmnça desenvolta e dignidade pessoal por ?queles cqo nasci-
mento tolhe qualquer aspiração a desfnitar de algum pnstígio na corte.n

Dito isso, voltemos ao caso Goethe, ao intelectual siderado pelo belo convívio aristo-
crático -- o que não foi bem o caso de Leasing, embora Goethe dê seqüência ao seu
programa ilustrado de ftuldir sociabilidade (pese//igkei/) e vida do espírito sob a égide
da Graça. Sabe-se que Goethe considerava o massa um }%erfÃer em tom maior, corrigi-
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Não se pode descartar esses tropeçou; não obstante, conta muito mais o antídoto contra
a aüofía provinciana do espírito, temida por Goethe. Eis um caso que fala por si só:

Se é possível, Bm hesitação, dulaiá-los gmndes sob o ponto de vista da ação intelectual
[esçnve Goethe a propósito de K]opstock e Gliem enquanto "educadores" e animadores
da vida literáiía alemã], eles fiçaiam pequenos diante da sociedade e, em confronto com
uma vida mais animada, suas mações exteriores eram nulas. O dia é longo, e a noite
tanü)ém; não se pode versejar, agir, dar de si constantemente. O tempo desses homens não
podia ser pnenchido como o das pessoas de sociedade, dos grandes e dos ricos; deram
pois um valor excessivo à sua existência singulamiente estreita, à sua vida cotidiana uma
importância que só em nconheçida ente eles; compiaziam-se demasiadamente nos seus
ditos espirituosos, que podiam divertir um momento mas de modo algum mereciam fixar
mais tarde a atenção; ncebiam de cada um os louvons e a honra que meiKiam; atri-
buíam-nos com ponderação, mas ainda assim com excessiva largueza; e, como sentiam
que a sua afeição. em pnciosa, tudo lhes servia de pretexto pam exprimi-la, sem poupar
tinta nem papel. Assim nasceram essas conespondências cuja inanidade assombra a gera-
ção nova, que mal pode conceber que homens tão eminentes se compmuvessem nessa
boca de banalidades e com lazão lamenta que tais coisas tenham sido impnssas. Mas
deixemos domlir nas prateleiras das bibliotecas esses poucos volumes, a exemplo de tan
tos outros; eles nos terão ensinado, quando mais não Soja, que o melhor dos homens não
vive senão do seu dia e que fica deduzido a uma magra dieta quando se fuha demasiadamente

consigo Resma e desdenha ieconer ao ligo tesouro do mundo exterior, o único CWaz de Ihe
promover o crescimento e dar-lhe, ao mesmo tenyn, a medida desse crescimento.IS '

Não sutpnende então que Wilhelm Meistet, sedento de cultura e brilho público, tenha
vislumbrado nas altas esferas da sociedade a única via de acesso(tirante o reino üatml
da aparência estética).ao "rico tesouro do mundo exterior" -- a ocasião de galgar esse
empino,.cogitava Wilhelm, Ihe facultada um ponto de vista superior sobre o conjunto

sociedade: sobre a arte e sobre si mesmo.8ó Podemos igualmente supor que "o mais
sociável dos homens" se alinhe com a urbanidade de um Vbltaire e afíne muito pouco
com a fita de tacto de um Rousseau -- invertendo suas antigas alianças. Mais uma
vez: era preciso diluir o ressentimento do encasulado no ''confronto com uma vida
mais animada", difícil de se veriâcar, na Alemanha da época, cora do círculo encantado
dos ''homens baÉejados pela sorte de um nascimento que os elevava acima das camadas
inferiores da sociedade "

Digamos, pna abreviar este passo de nossa digressão, que Goethe, cannte de
vida intelectual coletiva, enüevia, um pouco a golpes de ilusão, no pequeno grande
mundo antigo alemão um sucedâneo da ''sociedade civil'' que se cristalizava em Paras e
Londres, soba o qual julgava pairar -- ou pelo menos poder conüibuir pam tanto --

sana y pender.et auquel on doit la vie"87 -- aünosfem vital, comenta Cassirer, que
banha essa cultura do espírito que só se adquire em sociedade. Uma observação'de
Hãuser, glosando uma fomiula de Korft vai nessa direção: "Desde os tempos dos
humanistas, nenhuma geração de poetas vivera semelhante orgia de civilidade e cultura
que pam eles não.em obm do indivíduo, por mais dotado que fosse, mas justamente da
sociedade civil". "0 ideal de cultura de um Goethe", prossegue Hauser, ''só se verifica
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tempos, adverte Hauser:
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mundo -- enüun, algo não muito distante da discreta apoteose iluminista a coroar o
desfecho hamlonioso da comédia burguesa de Leasing.

Recapitulemos. A simples consideração do fascínio ambivalente exenido sobre o
htelecüial alemão pelos ritos da sociedade paüiarca] é quanto basta pam nos reconduàr à
bilha "pnissiana" em dicção ao capitalismo. Já na ZeoHa do Ro/nuance, examinando a
altemaüva aos ouros dois tipos de estruturação romanesca npnsentada pelo W7Z&eZm

ÀáeÜ/er, Lukács assinala o üopeço de conwpção e composição cometido por Goeüe ao
oonüapor à ilusão ©aüal do herói a "nobnza enquanto símbolo de um domínio alvo da
vida" Lnpossível conõrirenveigadumépicaaumasociedade estamenta] quejá se e$gaiça.

verdade -- escrevia o piimeiio Lukács -- que a interiorização da condição
social é apresentada com o máximo de intensidade sensível e épica pelo caiá@r dos
casamentos que concluem o iomanw, de sorte que a superioridade objetiva dessa con-
dição vê-se rebaixada ao pennitir uma vida mais livn e mais lamba mas acessível a
todos aqueles que dela são espiritualmente dignos. A despeito, contudo, dessa reserva
ii6nica, a condição social é elevada a um nível de subsbncialidade que interiormente
ela não é capaz de sustentar: ainda que, limitado a um círculo estreito, um desenvolvi-
mento cu]tuia] capaz de assegura o bom êxito dos destinos individuais mais diversos
deva desabrodw' no seu quadro, de fama que se vê brilhar sobre o mundo que limita a
esüuüim da aiistocrwia alguma coisa do furor não-problemático próprio a toda epopéian

No artigo de 1922, como se há de recordar, Lukács desconsidem a "reserva iróni-
ca , que antes sublinhada. para concentrar sua atenção na inanidade desse singular pro-
pósito de inUetar um "suplemento de alma" e de sentido nos usos e costumes das esfe-
ras superiores da sociedade: assim procedendo, poderia comentar Adomo, o excesso de
zelo gauchista que então demonstrava, ao deplorar a regressão âlistina encamada pela
uomodação do 7bsso, apenas engrossava, sem surpresa, o secular coro dos human sbs
(Lessing incluído, ao seu modo, como seu viu) a estigmaüzar as manhas da cortesia
como "simples submissão às convenções de um cerimonial''.w No estudo de 1936.
entntanto, Lukács traz novamente à baila o papel preponderante da "ironia" na estni-
üuação do. epílogo do .Aáeis/er e que até então julgam decepcionante, sda por insuâ-
ciência poética, seja por mem capitulação ante a prosa do pequeno mundo alemão.
p Reconsideiando a ''nserva irónica'' com que Goedle temperam sua magnificação
anal do e//zos nobn, o estudo em questão nos devolve aos paradoxos alemães da Revo-
lução Burguesa. .Pois ulpm levo/lição iem vo/uçâo é :emzpm um colzufe â IZonZa.
Troquemos a sugestão em miúdos, ncornndo pela enésima vez ao esquema lukacsia-
no: ma] compreenderíamos a enveigadum e os limites do classicismo alemão caso
deixássemos de referir a colaboração de Goethe e Schiller durante o período de tei-
mar-lona à aspiração partilhada pela elite intelectual do país de lograr enâm Balizar o
conteúdo social da Revolução fazendo no entanto economia dos métodos nvolucioná-
iios exigidos pam tanto -- pelo menos de acordo com o âgurino ftmcês, unanimemen-
te npudiado pelos seus antigos admiradores. A mesma observação vale pam o idealis-
mo dos filósofos, a começar pelo jovem Hegel. Tentava-se,' em linhas gerais, da
liquidação'' paulatina do feudalismo na Alemanha sob a direção comum da parte mais

elevada culüualmente da buquesia e da parte mais aburguesada da nobreza, disposta a
liquidar voluntariamente o feudalismo - numa palavra, almejava-se ''Mdir as cabe-
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utopia cubos elementos constitutivos sãó leais, procedem da sociedade da época A ironia
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De fdo, a fundação do reino da aparência estética, proclamado por Schiller, repousa em
última instância soba a "antinomia insolúvel da Revolução Burguesa", posta na ber-
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estavam agora à disposição do inâmdável ruminar do intelectual alemão. Oia, "dar a
liberdade através da liberdade", e não através da ditadura, é a lei fimdamental do Esü.
do estético, onde a "bela comunicação" unifica a sociedade e somente o golfo Ihe
assegura a hamtonia. Os imperativos da mvo/ ção.rezo a/ra, que mandavam conciliar o
novo e o velho, prolongavam a sobrevida da sociedade do Antigo Regime, cujos dita-
mes vinham então a calhar: exigir do mérito a bela aparência, da verdade interior a
forma agradável, são ouça.s tantas maneiras de prestar &ibuto à "cortesia consumada"
das velhas cluses dominantes, concebida agora como um "conetivo ao excessivo indi-
vidualismo"''" -- como se as "boas maneiras" generalizadas, inibindo a "nalização
imediaü da ideia" e sublimando a estratificação social, pudessem esconjurar a liquida-
ção plebéia da antiga ordem. Lembremo-nos do velho Goeüe evitando âistigar as insü.
tuições por lazões de simples cortesia.ii2 Enfim, por uma questão de tacto. Sem exage-
ro, as questões de tacto regem o "Estado da bela aparência'' ideado por Schiller para
demonsüar, como costuma sublinhar Lukács, o quanto é nefasta, e no'limite supérflua,
a "via âancesa'' de passagem ao capitalismo. ''No Estado estético'', proclama Schiller.

é lido livn cidadania, mesmo o instrumento servil tem seus direitos igualados aos dos
mais nobres[...] No reino da aparência estética, portanto, realiza-se o ideal da igualda-
de, que o sonhador Unto amaria ver Balizado também em essência".ita Igualdade aparen-
te? Sem dúvida, de qualquer modo, ela mina naqueles poucos cínulos eleitos que pn6gu-
ram o Estado estético do futuro. Não tão raros assim. Não custa reconhecê-los, estilizados
por Schillet, nos enclaves em que se ia cristalizando a idéia de uma eMem pública de
pessoas privadas e iaciocinantes, a quintessência da "sociedade civil": salões, cafés, clubes
de discussão, grêmios de leitura etc. Oia, um mesmo ar de ümília circulava enfie essas
escolas de civilidade e cultura, os cenáculos íntimos ou mundanos, e as ilhas utópicas
ünaginadas pelos mandarins alemães: uma atínosÊem carregada de tacto. Já se definiu essa
esBm pública em via de constituição -- o paraíso do inBlectual -- como a "esfêm da
vahdez do tacto": enquanto ente personagens de condição social elevada subsistem ma-

ções diplomáticas, enfie pessoas naturais vigoram as mações de tacto. A observação é de
Helmut Plessner, nâeiída e comentada por Hãbermas: nesse lugar geométrico do homem
culto "exige-n um üpo de relação social que não pressuponha a igualdade de saiu, mas
que dele faça absüação sisbmádca; copia o cerimonial das casos aÊnna-se, @ndencial-
mente, o senso do luc/o ente iguais".iis Não se poderia descnver melhor o mecanismo
delicado do "belo convívio" schilleriano. Acnsw que tais ilhas de "private gentleman" e
pessoas naturais" dificilmente teriam prosperado caso não alimentassem a ficção de so-

brwiverem à margem do Estado, uma vez suspensas em seu interior as leis do mercado.ii4
Schiller elevou essa fantasia parcialmente exala à condição de princípio eólico:
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Podemos quem sabe espeià do Estado tal ação educador? Não é possível; pois tal como
existe hoje, o Estado é prwisamente o causador do mal; e o Estado tal como a lazão o
apresenta na idéia dweria fundar-se ele próprio sobre essa humanidade superior, sendo,
pelo contrário, incapaz de funda-la.

Esse tacho -- em que reaparece o círculo vicioso da Revolução Burguesa, cuja qua
dratum é a utopia de suprema elegância e cultura encamada no projeto de uma educa
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ção estética da humanidade -- é citado por Lukács acompanhado do seguinte comentá-
rio: "Assim, tal obm educadora deve realizar-se antes da Revolução, antes da transpor'
mação da sociedade segundo as exigências d! razão e, além do mais, à margem do
Estado existente e dos poderes sociais reais".t's Quem, entretanto, ou que insuumento
independente do Estado e das demais instiüiições "positivas", como diria o jovem
Hegel, chamaria a si, na Alemanha, tal empreitada? Por certo, nesses @mpos de carên-
cia, momlente no fuso horário local, aqueles "círculos eleitos" onde floresce uma nova
classe de homens govemados pelas leis do tacto. Mas também não é verdade, como
reconhece o próprio "democrata" Schiller, que "o belo tom madura mais ado e com
maior peúeição próximo ao trono''?li' Era preciso um trânsfuga do porte de Goethe(a
um só tempo sumo pontíâce da cultura burguesa e desertor de sua classe) para tomar ao
pé da letra a celebração schilleriana do "belo tom'' -- isto é, segundo o seu índice de
classe --, bandear-se pam a corte de teimar e conceber o classicismo de um drama
modemo como o fruto de um ''trabalho de tacto'', a nos ülarmos na interpretação de
Adomo.'i7 Voltemos a ela. O que mais chama a atenção na personagem de lâgênia,
segundo Adomo, é a sua perfeita "desenvoltura'' -- em suma, é uma ''bela alma'',
lembrava Anatol. E não se imporia tanto à sensibilidade do público caso não se desta-
casse contra o pano de fundo do espírito burguês, do qual tanto mais desconfiava Goet-
he quanto mais dele participava intimamente: repugnava-o o buguês que posada fle
herói; tardava alguma coisa de podre numa consciência que alardeava com tanta desfa-
çatez sua liberação iminente, pressentia enfim o momenü? em que "a humanidade se
transforma em repressão e npresa a /zz/mamilos íntegra''.i18 Como se vê, uma obsessão
da flz/e//fgenrsia alemã -- amplificada pela confirmação que julgava encontra no curso
liberticida da Revolução Francesa -- preâiguíada, em particular, pela ''dialética do es-
toicismo" (Lukács) posta em cena por Leasing e agora sancionada, malgrado a mudan-
ça da perspectiva de classe, pela ''diabética do tacto'' (Adomo) em ação nos dramas
civilizatórios de Goethe. O qual, toma a insistir Adomo, ''temia no burguês o bárbaro e
esperava encontra a humanidade no alvo contra o qual o espírito burguês dirigia o seu
rancor".ii9 No caso, havia lazões para o ressentimento e elas eram temíveis, sobretudo
aos olhos de um conservador pouco inclinado a enturmar com a lamentável ''raça dos
discutidores". Daí a deserção, passando com ambas e bagagens pam o campo da aristo-
cracia Dai o apreço pelo famigerado "belo convívio'', o reconhecimento de que "as
boas maneiras, a considemção, a renúncia à agressão de uma ylrdade que se quer nua e
crua são ingredientes constitutivos da própria humanidade".t:' (São ingredientes cqo
peso social, convenientemente filtrado, transforma a procum da verdade numa questão
de tacto - mas não é a isso que se resume, entre tantas outras coisas, a reflexão
operante na faculdade de juízo?) Trocando em miúdos, ou melhor, nos termos mais
genéricos do esquema que estamos desenvolvendo: as injunções do ''atraso'' obriga-
vam, não sem conflito, a "personalidade'' em via de emancipação a acertar o passo
com a ''positividade"(para falar ainda como o jovem Hegel republicano "eniagé") do
cerimonial das velhas classes dominantes; a rigor, "vantagens do atraso"(Veblen, não
custa nlembiw), acrescentaria Goethe, pois a camisa-de-força da etiqueta aristocrática,
embora ateste a persistência renovada do antigo mundo, ainda é de molde a protelar a
ameaçadora proximidade da tirânica intimidade burguesa.(Em tempo, uma breve fanta-
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sia. Releiamos ajá citada diatribe lessinguiana, e a seu modo bolchevizante, do Lukács
de 1922: ''a liberdade interior, por utópica que sda, das relações entre os homens é
substituída pelas 'boas maneiras', pelas conveniências, pela etiqueta de corte. Não se
tinta, pam os homens, de se conhecerem mutuamente, mas de se aproximarem sem
choque; não se bata para eles de esüeitar as relações ditadas pela sua voz interior. mas.
pelo contrário, de barnuas exterions a mspeitar e quejhes são impostas socialmente como
mandamentos(da alma) inüansponíveis" -- e procuramos imagina a fisionomia apnensi-
va de um 'lhomas Mann a ouvi-lo já possuído pelo seu demónio, pelo seu aZter ego goeülia-
no-.) Em razoável medida, "o tacto cornsponde a um momento histórico bem pnciso;;,
observa Adomo, dando sequência a um trecho nâerido em pare anteriomlente,i2i

a saber, aquele em que o indivíduo burguês desvençilhou-se da coerção absolutista Livn
e solitário, o indivíduo burguês toma-se nsÕonsável por si própiío, enquanto as formas de
respeito e da consideração hieiáiquicos desenvolvidas pelo absolutismo, privadas então
dos seus fundamentos económicos e do seu poder ameaçador, ainda sobrevivem o sufi-
ciente pam tornar suportável a vida social no seio de grupos privilegiados.

Compnende-se então, à luz do exposto até aqui, que esse "empate paradoxal entre o
absolutismo e o liberalismo", encamado pela coreograâa do ''belo convívio'', tenha se
manifestado com particular veemência à percepção excêntrica de um intelectual alemão
enredado nas malhas de um processo de modemização conservadora no limiar da era
capitalista. Tacto e humanidade aânal confiindem-se, desde que se renuncie à comuni-
dade dos corações transparentes -- é mais ou menos esta a lição que Adomo extrai das
novelas dos .anos de Hadem -- lição conigida pela leitura posterior dos dramas civili-
zatórios mencionados há pouco: a rigor, renunciando ao "calor de uma aproximação
total entre os seres", contendo-se, por assim dizer, nos limites um tanto 'fHvolos do
"belo convívio'', Goethe de fato apenas retardava, por uma questão de cortesia, o ad-
vento da dominação integral que se esconde "atrás da exigência segundo a qual é preci-
so endereçar-se.ao indivíduo enquanto tal de maneira absolutamente adequada, sem o
menor pnâmbulo".i22 Cabia então, sem fatal com o decoro, deixar-se levar pela üa
prussiana'' da conciliação com a "heteronomia" (para um kantiano de esüita observân-
cia, vê-se logo, o que não em bem o caso de um Schiller) da civilização aristocrática --
a qual aliás, com o passar do tempo, ia deixando de ser tal, pois de má exterioridade
convertia-se em reHgio derrisório da autonomia, estabelecendo-se por assim dizer uma
liga secreta entre intelectuais e aristocratas. Pelo menos é o que,'entre outras coisas.
também se pode depreender de um trecho em que Adomo, rebatendo a acusação cor-
rente de esnobismo, comumente dirigida aos intelectuais incómodos que não julgam
mcompaüveis suas convicções radicais e suas âeqüentações arístociáticas, advoga por
assim dizer indiretamente a causa weimariana da solidariedade tácita entre civilidade e
cultura. Entrementes a nobreza definhou em saúde social, enquanto a desenvoltura de
IÊigênia alcançou afinal o seu momento de fastígio e verdade:

O que atrai nos aristocratas, e que atmi alguns aristocratas nos intelectuais, é de uma
simplicidade quase tautológica: o fato de que não são burgueses. O princípio capitalista de
boca não domina incontrastado a conduta deles, e pam os melhons subsiste uma liberda-
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de fonte à coerção dos fins e da vantagem prática, como iaiamente se vê noutras esferas
sociais; suas tentativas práticas quase nunca são bem-sucedidas. Mas na atenção que ema
na de tal anüiente coam muito, ao que parte, o fato de que ali não se exeiw nenhum
poder político e iaiamente o poder económico; a rigor, a afiação independe inteiramente
da riqueza e da pd)nza. Aquilo que outrora íom poder transparece purificado na imagem
do nome e num comportamento mÚa (#sinvo/fure pKserva do poder, uma désím'o//ure que
nada tem em comum com a odiosa sabedoria que calcula vantagens e Baldios posfjleis:
nflexos de uma nomia pam a qual o Baia)o é comidetado desonesto ou vergonhoso.

fia:

hoi

iea
iml

pro
li&
Pn
nsr
gen
los
Gei
nO l
no.

de l

den
IDSI

Ant

=ov

'0 ]

:0 1

ü: u

3

É hom de ratificar o curso aventuroso de nossas conjeturas. A bem dizer o impe-
mdvo da sinceridade a bdo custo quadrava melhor com o ímpeto desordenado do cha-
mado pd-romantismo: lido o que tolhesse a espontaneidade, comprometesse a livn
comun cação da paisagem anímica de um ser de exceção, em malvisto, eraluZço deparo
i/usüaü. Ao censurar a tuta de tacto de Eckemiann, Goeüe sabia muito bem do que
falava: "Chegamos a nada admitir senão a verdade e a sinceridade da emoção e sua
expressão rápida e.rude", escreveu mais.tarde n&rindo-se ao período turbulento do
Sürm :lPd Drang.tm Em o reino mesmo da incivilidade, tudo em nome da autenticida-
de que só a nova cultura, antípoda da civilização, em capaz de assegurar. Esse primiü
vismo tosco não tardaria a cair em desuso. Por outro lado, os primeiros românticos
6omm tudo menos intelectuais singelos. A ''ingenuidade", tal como a concebera Schil-
ler, era reÉerêncía teórica obrigatória, posta em prática porém era hta] que se

cobrisse

de ridículo, sobntudo no "ambiente de extremo requinte intelectual da eli@ de teimar
e lema":in pelo contrário, ali o clima era muito mais propício à "diabética da nflexão
sentimental".la Voltamos assim a desfiar o tema no qual esbanamos desde o primeiro
estudo da pKsente série: a conexão insólita ente dialética e vida mundana, aliada em
paiticujar ao pressentimento de que o advento de certos pega/eP20s gene/oi da/éticos
está intimamente vinculado ao salão mundano. Retifíquemos igualmente a impressão
de que a bela alma do legado romântico ignorava por inteiro as regras do belo convívio
'om o "fàir sex", sem o qual, segundo Hume, deânharia à míngua a prosa polida.do
Ensaio. Visto de um ângulo apropriado, o romantismo -- entendamos, da perspectiva
mais estreita deste estudo, uma certa linhagem, histórica e socialmente configurada, da
infe//fgen/sia modema -- mal sobreviveria exilado dos salões cqa vida, justamente,
girava em tomo da mulher -- como têm por modelo Caroline Schlegel, Doioülee(sua
cunhada) e Charlotte(nascida Schlegel), os principais ntmtos &mininos do romance
Zi l;ande que passava na época por dissoluü. De Caroline -- cujos ditos "alados"
Friedrich celebrava em seu livro -- a Rahel Vãmhagen -- livres, emancipadas, tutela-
res --, quase todas presidiram algum cenáculo romântico, e um dos mais notáveis foi
sem dúvida o de Caroline em lona, na virada do século: ''Passavam-se os dias em
conversações e leituras, em estudos comuns de poesia italiana e espanhola, em excursões
em discussões." Era um "concerto ininterrupto de espírito e poesia, de arte e ciência",
escrevia Dorothee a Rahel, ''um pemlanente festim de espírito, de fantasia e de filoso-
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Origens do Espírito de Contradição Organizado

Em outubro de 1827, voltando de País, Hegel deteve-se em Weimar. Goeüle
oÊerewu um chá em sua honra.. Falou-se um pouco de tudo. Numa de suas voltas. a
conversa chegou, afinal, na Dialética. Instado pelo anfitrião a defíni-la, Hegel não se
fez de rogado(muito embora processasse uma filosofia alérgica a deânições) e, abrindo
o Jogo, apresentou-a simplesmente como o espíHfo de conrnadlçâo o/ganlzado. Ecker-
mann ngistrou a toada nos seguintes tempos: a diabética ''nada mais é do que o espírito

contradição ordenado, e metodicamente cultivado, alguma coisa que se enconüa em
todos os homens, o dom supremo de distinguir o verdadeiro do fãsoÊ. Um mof d'e pHr
capcioso em mais de um aspecto. Aânal,-- e para começar -- quem ousaria reconhe-
wr na prosa anevesada de alguns universitários alemães o penhor daquele "bom sen-
so", daquela "puissance de bien juger et distinguir le vrai d aves le faux", que Descar-
tes -- escusado lembra o supnmo desprezo do autor do Z)iscurso do .A4éík)do por essa
velhada escolástica chamada diabética --julgava ''la chore du monde la mieux paita-
gée'? Não sabiam por.acaso os presentes mais versados na nova âlosoâa alemã que
Hegel escrevem mais de uma vez que o dito "bom senso'' no mais das vezes é algo
inteiiamenB desprovido de qualquer senso? Enfim, que outra âlosoâa maltratem tanto
as certezas da "consciência natural"(entendamos: literalmente inculta, pobre de espíri-
to; mas também: esclarecida apenas pela luz natural da simples razão) quanto a especu-
lação hegeliana?

Além das proposições de6niüvas, Hegel também não era dado a paradoxos(pam
alguns uma Êomla degradada da diabética, dessa mesma que está sendo "deHmida" gm-
ças a um deles). E no entanto acabava de produzir um, que era, por assim dizer, uma
6ou/a&' auto-nÉerencial: pois o espírito que anima aquele elogio do ''bom senso" nada
mais é do que uma amosüa do próprio "espírito de contradição';. Na verdade, aquela
â)mlulação maliciosa é uma denúncia maüeim do assim chamado senso comum, cuja
característica profunda consiste justamente em não se deixar guiar pelo ''senso co-
mum", mas em contradizê-lo. O comentário é de Adomo (cuja fluidez temiinológica
acompanho), responsável também pelas aspas que assinalam as idas e vindas do ül
senso comum: ora golpe de vista realista armado com a dialética, ora conformismo bem
pensante. Em razoável medida, a dialética também é uma questão de talo e bom senso.
Om, da índole prosaica deste último emana uma dimensão crítica irredutível que Ador-
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no elz remontar ao lado camponês do âlósoeo, que jamais abandonou o dialeto suábio
mesmo quando passava por ideólogo oficial do Estado prussiano. Lembra Adomo:
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verdadeiro do fuso"? Assim sendo, é o quanto basta para esbarramtos outra vez no
reparo de há pouco: astúcia do camponês ou ironia do letrado? É.que a dialética do
homem qualquer entronizado pela soâstica antiga é quase indiscemível, como se sabe
da cultura geral do homem simplesmente culto e livn, um ancestral da altura ''mça
diswtidora". Convenhamos, uma derivação ao gosto de Nietzsche Já o dissemos por
que: nvolvendo o suposto ressentimento do plebeu ateniense, recalcado pela dia ética
do homem qualquer, de faü) uma estilização do rotor cultivado, Nietzsche, na vaidade,
de caso pensado ou não, tanto faz, reabria as feridas do espírito de todo alemão bem
formado. a seu modo um homem qualquer, isto é, supérfluo. Arnmatemos então este
breve ciclo de conjecturas em favor dessa vertenk por assim dizer retórico-camponesa
da dialética candidamente deânida por Hegel como uma espécie de diswmimento na-
tural de um contraditor público, lembrando que àquela balda rústica assinalada em He-
gel hzpen(üznf -- ouço vazo de intelectual, só que agora no campo adverso, de resto o
mesmo de Nietzsche, no campo dos Inre//eküe//eplP'esses, ao qual o próprio Hegel não
Êoi inteiramente estranho, seja dito de passagem -- o jaigão de Messkirch, o.ttavesü-
mento camponês adorado por Heidegger no caso da Ideologia Alemã -- e dissecado
igualmenteporAdomo,comosesabe. . . . . ..

Isso posto, ainda não identificamos cabalmente --.se for possível.-- o "espuln
de contradição" invocado por Hegel. Repetindo: astúcia do povo miúdo? rude bom
senso que nunca deixou de seduzir o citadino exangue?(Em contrapartida, não há
como deixar de lembra a propósito a origem urbana da diabética e, em geral, de toda
vida intelecüial "esclanci(ia") Não direi que não. Mesmo assim, mais de um indício
nos convidam a procurar tal espectro da diabética no outro extnmo da classe social,
como já âcou sugerido anteriomiente: na "grande e lamentável família" dos intelec-
tuais, e alemães, para sermos mais Gratos. Antes porém, seria o.caso.de re&rir o juízo
de Goedle sobre JWzc/zae/ .Kb/zZAas de Kleist, no qual se pode vislumbrar sem exagero
uma solução de compromisso entre as duas possibilidades aventadas. Como se há de
recordar, na sua escrita económica e voz narrativa impassível, de costas para.o público,
como observou certa vez um crítico, a novela em questão relata a ária tenorista de um
IHe/fóessemr ensandecido pelo espetáculo da injustiça sistemática que se abate soba
ele. Uma composição equilibrada e até mesmo elegante, observava surpreendentemente
Goeüe, hda vista sua notória antipatia pelos românticos, a serviço não obstante, conti-
nua, de um formidável "espírito de contradição'', nas suas mesmas palavras, que, com
a pertinácia metódica de um hipocondríaco, polemiza incansavelmente com o curso do
mundo. Ou seja fundidos no rebento de uma família de oficiais Ju/üer: de um lado, a
Jacquene de um camponês iluminado à maneira de Thomas Münzet, do outro, onde
havia qualquer coisa do "mar morto do nada", de que &laião os escritons românticos
na viria do século, a fronda de um intelectual acuado pelas chicanas impenetráveis
dos donos da vida.

Seja como for, a suprema malícia do }P7íz hegeliano -- pois aânal é este o género
retórico a que pertence sua tirada, um lance de espírito de molde a deixar na sombra as
eventuais relações de parentesco com o camponês ãnório que trazia adormecida denso
de si -- consistia em alegar em favor da dialética, pela qual Goethe sabidamente não
morria de amores, nada mais nada menos do que o "espírito de contradição" e isso
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justamente na presença do criador de Mefístófeles, "o espírito que sempre nega", em
pessoa. Uma 61osoâa do diabo, portanto? Não fitou quem assim a entendesse. O últi-
mo Schlegel, por exemplo, pacificado pelo integrismo'da conversa) ao catolicismo de
Mettemich, ao verberar a "61osoâa da negação" npnsentada por Hegel(o que não
deixa de ter sua gr%a quando pensamos nos seus primeiros anos de l bertinagem van-
guardista, além de ilustrar a opinião lábio daquela Benção de htelecüias, como se
ncordatá logo mais): um ."sistema de negação", dizia, ainda pior que o ateísmo, de

uma "divinização do espírito negadorÓ(eüe eigení7ü& ve/go/íe/ung des vermeüen-
der Gefsres), em suma, o mais acabado ''satanismo âlosóâco's Por que não alinhar szó
SWcze f/onfae com esse diagnóstico de um tiânsfuga da ironia? É o que deixa tianspa-
l r o mof d'eq)Hr lançado por Hegel no ameno passe de amas com Goeüie, particu-
lamiente na manha do seu uso M dominem. Todavia, é curioso lembrar, a celebração
que se está vendo do "Geist des Wiederspruchs", malgrado o exemplo monumenül do
Fausto, não impediu Hegel de considera o diabo uma fígum prosaica e esteticamente
impiestável Digamos que a miopia dessa restrição não ultrapassa o domínio da repre-
sentação artística da negação em estado puro; tão logo a abandonámos, voltaremos a
deparar aquele amálgama de dialéüca e "espírito de contradição'' que inspirou a acusa.
ção de "satanismo fílosóâco". Por que não toma-la ao pé da le&% uma vez despctjada
do halo romanesco do anátema? Pelo menos o suâcien@ para delinear melhor o tipo
social posto.na bedinda pela "deâmição" hegeliana do seu "espírito" cuja Huidez e
curso antitético acaba de ser aüibuído às artes do demo, o suâcien@, portanto, pam nos
devolver à aünosÊem iaeÊeita da vida intelectual da Alemanha no limiar dos novos
tempos Basta, pam começar, npaia na "crua ironia" de Meâstóâeles -- aliás, é Goeüe
quem assim se exprime acerca do caráter do seu personagem, baço mais saliente num
homem do mundo, alguém que vive em contínuo restado de epigrama" como observou
cela vez ChamÊoit, uma das Bíblias dos primeiros românticos alemães, do que na feliz
ingenuidade do camponês ânório, embora o capota goethiano sda um tipo realista e
sensato. Um âno observador do mundo, insinuou certa vez o própno Goethe. Aprovei-
tando a deixa, Thomas Mana completou o mtmto. No fundo, fazia ver, Meâstó6eles.
como se disse, é um homem do mundo que a todo momento faz questão de fnsar sua

Mais precisamenb, sua linguagem é a de um "estudante mundano, desleixada mas
espirituoso, mordaz e inesistível, recheado de palavras estrangeiras e achados diverti-
dos; cabe a ele os melhores versos, os que ficam na memória e como que lançados no
calor de uma boa conversa". Além do mais, é um ser prático, que não 'acredita no
demo, isto é, que irão ciê na sua própria existência, de nato, pum superstição. Julga-se,
ele também, um produto da civilização, pouco à vontade em meio aos acessórios üadi-
cionais de sua antiga silhueta inÊemal. Enfim, um diabo que se adapta aos novos tem-
pos, se modemiza, um .4ze#ümr em sum&. "Cinismo ilustrado", como se disse uma
vez, a propósito do mano capela dos iluministas franceses? Sem dúvida, há no seu
espírito maligno, todo ele negação, algo do duplo, do sósia demoníaco do homem de
espírito setecentista, mas com uma ponta de cor ]oca], como aos poucos irmos vendo.
Repare.se, por exemplo, numa das metamorfoses do diabo manneano do Dz rb#s/o:
um intelectual, em particular um filósofo da nova música e dialético consumado(lem-
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bro que 'lhomas Mann colocou na boca do personagem subterrâneo que vem tentar o
artista em crise de inspiração frases inteiras de Adomo). Não se pode negar que Mefís-
tófeles tenha sido um paradigma e um precursor, confomie vermos adiante com mais
detalhe, sobretudo depois de Goeüie tê-lo despojado de suas roupagens de fantasma
nórdico. Digamos então, para resumir, que o seu espírito, 'der sets vemeint'', é antes
de tudo o de um intelectual, cqo "rãsonnieren" e "vemünÊeln"(para adotar os termos
peqorativos empregados por Hegel e Kant quando se trata de chamar a atenção para os
malfeitos da soãstica própria das classes bem fHantes) aparecem como artes do demo,
conquanto artimanha demasiado humana. Coisa do diabo, então, o "espírito de contra-
dição" entranhado na diabética? Evidentemente, seria descabido incluir Hegel na gale-
ria dos pactários. Mesmo porque seria preciso lembrar, restabelecendo a simetria, que o
mesmo'Hegel apresentava a dialética como uma manifestação da potência de Deus.
Reconheçamos contudo que um cotão entre Deus e o Diabo acerca da natureza da
dialética viria a calhar na terra de Goethe. Fecho o parêntese e retomo o fío da meada,
chamando pelo nome o objeto dessas conjecturas de identificação: coisa de intelecüial,
portanto, em que pese a metáfora demoníaca onde vem figurado o seu natural espírito
maligno.

A sequência do diálogo com Goethe caminha, salvo engano, nessa direção: a das
ressalvas que confimtam o modelo exorcizado. Espírito de contradição organizado?
Muito bem, replica Goethe, mas acontece que essa faculdade é exeKida a esmo e mal-
bamtada no intuito perverso de tomar o raso verdadeiro e o verdadeiro raso. Isto é
fato, concorda Hegel, embora apanágio de espíritos doentios. Nova estocada, pois sabe-
se que Goethe põs muito de si na âgura de Mefístófeles. Relevemos por enquanto o
aparente conformismo da alusão à patologia dos espíritos do contra que oÊrecem da
diabética justamente uma contratação inquietante. A objeção de Goethe não diz nada
que Hegel já não saiba; de resto, ela é multissecular. A reabilitação modems da diabéti-
ca era coisa recente; a rigor, remontava a Kart, cujas reservas eram notórias, aliás,
mostrando-se reticente quanto a qualquer uso dela que extrapolasse a lição aristotélica,
puramente negativa. Afinal, num momento em que o ideal do.método(para fiar como
Adomo) triunfava e recalcava o momento expressivo de verdade (em Descartes e não
Montaigne quem simbolizava o novo paradigma), ficava ainda mais patente o que ha-
via de fausto naquela relíquia da velha retórica, sua indiferença pela verdade, que baía
as origens sofisticas dos seus esüatagemas, via de regra empenhados em dar força ao
aiBumento mais fraco. Conhece-se o clichê e ele vem de longe -- escusado esmiuçá-lo.
Não espanta então o esforço de Hegel, restaurando a diabética, em esconjura a multi-
dão de simulacros que Ihe desfiguravam a respeitabilidade na República das Letras
filosóficas: não há apresentação da diabética em que Hegel não se apresse em guamecê-
la de ressalvas que a preservem da promíscua proximidade não só do fuso saber mas
das "dialéticas'' rivais. A principal daquelas distinções diz respeito diretamente ao nos-
so problema -- que espero não sqa raso. Como é sabido, ela conceme ao resultado da
dialética, mal vista como uma pum e simples negação. A contradição, dizia, dirigindo-
se em primeiro lugar aos espíritos mais graves inquietos com a voragem em que o
pensamento dialético ia engolfando as determinações mais fimies -- é preciso ter con-
âança na lazão, costumava exorta-los, que saberá a tempo colocar as coisas no seu
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social e ideológica que resultava desse caminho clássico pam o capitalismo, contraía
nha.se a tenuidade de um âituro/afe comer na corrida dos tempos modemos, isto d
trocando nos termos miúdos do nosso problema, ao desenraizamenn do intele
buiBuês alemão, contrapuiüam'se os vínculos orgânicos que ligavam os autores â:
ses e ingleses ao público e à nação culta que estavam por detrás dos seus escritos.
conâonto pode ser mais ou menos verdadeiro; o faü é que mobiliava a cabeça ac
nhada da inüligência do país, que agia, ou melhor, padecia, em.consequência. mcl

ção) carecidos de vínculos menos âouxos com a sua piólna classe de origem,
viM a debilidade congênita da burguesia local, esses escritores sem público esU
condenados à secessão. O "gesto do isolamento" vinha a ser o gesto inte]ectua]
exalência. Em de se esperar que desse auto-enclausuramento brotasse um coítçp
mais variadas esquisitices, sob medida para confirmar a reputação de
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lógica alemã que redunda no fenómeno da mencionada "autodissolução dos ideais".
Dai o sentimento de vazio -- que se conâinde com um wrto estado de graça pam o
gosto desses mestres da empatia que foram os in@lecüiais românticos -- que acampa'
nha aquele perene prowsso'de eRemeras identiâcações e desidentiâcações, a ronda das
convicções abandonadas umas pelas outras, cqo desenlaw conhewmos: quando tudo

uivale, nada vale nada. Um certo enfado é o avesso exab dessa efervescência
intelectual que se resolve, aÊmal, no nada da pum veleidade, ou do tédio que a manifes-
ta -- outm paixão intelectual predominante anafada no solo nacional, como veremos
se ainda mover Rolego pam chegamlos até lá. Ver o mundo s ó slf c/e flonfae é afinar
essa evaporação da validade que se segue da ''autodissolução" das idéias, uma espécie
de suspensão da tese natural da seriedade do mundo, pelo diapasão do vazio interior
que assomava do fundo falso da existência dos homens supérfluos. E vice-versa. Pois
nem lido é pose e afetação, ou melhor, a consciência exala da nulidade das idéias, mais
exatamente, do enfaramento em que logo se convertia a exaltação momentânea que
obnubilava o eventual interesse cognoscitivo delas, esse eclipse do nexo social que
porventura exibissem e que passava pela súbita revelação .da vacuidade delas, enfim,
essas anomalias do "espírito de contradição" desgovemado que chamamos niilismo,
tinham continuidade social e sua hora no relógio do mundo, como procuramos sugerir
mais de uma vez. Aliás, Hegel não deixou de observar que esse "ponto de vista supe-
rior da subjetividade", que é a ironia, só se manifesta em pe.nodos de."alta cultura'.,
quando a consciência reconhece sua essência na "vaidade(Ef/e/keff) de todas as coi-
sas''. É este o lugar do homem isolado apontado por Szondi.

Já a fia.se de Hegel, se a relemios à luz de nossas conjecturas, pode qualificar esse
ponto de observação superior: contemplada do alto da ironia, perspectiva sombria e
premonitória, a história recente da ordem capitalista pance .desenrolar-se sobre uma
terra devastada, sobre a qual as minas vão se amontoando. O jogo inânitamente ligeiro
com o nada a que se resume a ironia é um pouco a meditação entre burlesca e melancó-
lica ante o espetáculo da ruína modema cifrada na caducidade precoce das idéias. Por
outro lado, tingido peia cor ]oca] em que esse processo tão sumariamente evocado se
particulariza, tal desencanto(ao qual se contrapunha, não sem derrisão a palavra de
ordem de Novalis: o mundo deve ser romantizado), como vimos, é próprio de uma
ínre//fgen/sia a que a miséria nacional condena -- ou permite -- a flutuar, como as
nuvens proteifomies de Aristófanes, ''acima de um espaço imenso , o de uma socieda-
de da qual se sente divorciada -- enfim, o meio asfixiante, anacrónico, que apresenta
todas as desvantagens da sociedade modems sem nenhuma de suas vantagens, cuja
nulidade é a prova cabal da "vaidade de todas as coisas". Quando Solger afirma que o
olhar irónico que paira acima de tudo aniquila tudo, trai e redime a um só tempo toda
essa constelação do capitalismo retardatário, um permanente convite não só a diverür-
se às custas do entusiasmo -- de algum modo uma negação defermfnada, para falar a
língua dos âlósofos --, mas a divertir-se às custas dessa diversão, de modo que a
aniquila bem como toda poesia com ela. TH era a seqilência niilista da palavra de
ordem de 'lleck. Em tempo: note-se que esse niilismo do intelectual alemão de van-
guarda no período que esbmos considerando e que vem a ser o conteúdo de experiên-
cia do "espírito de contradição" evocado por Hegel, não é apologético. O que de cera
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7. Juobi. l,eíílr à /qchle; tmd. Cit, P. 374.

8. ,4pud Manual J. Fanim, OP. cí!., P. 426, n. lO.
g. Z,etble à /QcAfe, üad. cit, P. 41 3.
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Anacronismos na História Intelectual da Negação
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servando sem remorso, como
mundo. A certa altura da Cíêlzcfa da
nela o ''fenómeno" do ceticismo,
falar como Sexto Empírico, segundo
é". i2 O ceticismo antigo, voltaria a
mente a expressão ''ser" pela
pois ao mesmo tempo, prossegue

&

q
Comentando esü pas:llgem Lebrun, por assim dizer, reconstitui novamente o Jogo al

l

Nenhum esboço de destruição real, retomaria Sartre, apenas anulações simbólicas qll
se sucedem, deixando atrás de si um modesto Nada que reverbem na supemcte mttx;l
da do Ser.

Acrescentámos -- outra vez por nossa
correspondências
cestía] ilustre do fuso
listas -- um parente prc)xmio,
meio do caminho ou, como diria
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ciência cética em apuros, e isso por
palavras: a negação
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Lebmn, a propósito desse
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do, uma após a outra, que
tarefa fastidiosa está presente na quimera
nário que deveria emergir das ruinas em meio ao
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exemplo, no "desejo" surnalista, que é dewUO de consumo, de desüuição, ou ainda no
objeto surrealista, "construção alienada", que arremata um processo cujo âm é o ani-
quilamento.n Voltemos aos torrões de açúcar de Duchamp: eles trazem estampado na
sua contra-finalidade a marca do intelecüial, virüiose do consumo improdutivo parodiando
o gesto daquele que üabalha com as mãos -- enquanto o üabalhadon destrói pam cons-
truir, afinna Sai&e, o sunealista inverte o processo, constniindo para desüuir.28

Dito isto, Sartre evoca a imagem hegeliana da antiga s&épsfs, para concluir: com a
atividade surma]ista, a negatividade cética, a rigor apenas uma destuição verbal, passa
ânalmente à ordem do dia e "se faz concnta".29 Mais uma vez conãemos no tirocínio
de Sarüe e releguemos o inopinado do curto-circuito que tal comparação provoca na
boa ordem das idéias à suajusta dimensão retórica. Ocorw -- e num grau muito maior
do que o próprio Saitre poderia aquilatar, caso voltasse sua atenção para o assunto --
que a aversão de Hegel pelo consumo improdutivo nada âca a dever à que inspira o
libelo sartreano, além de ocupar um lugar central no Sistema. Basta lembrar, anteceden-
do um pouco a reconstrução &nomenológica do ceticismo antigo, o que sucede ao
Senhor em luta com o Escmvo: ao último cabe o duro aprendizado da Independência da
coisa, que apenas tians6orma pelo trabalho; ao primeiro, em contrapartida, cabe o que é
vedado ao desejo do dominado, a pura negação da coisa, ou o simples gozo, a sacieda-
de que a aniquilação da coisa traz consigo. Tã é a potência negativa que emana do
Senhor, diante do qual a coisa confessa a sua nulidade. Com isso selava sua sorte, como
é sabido: reservando-se a negação absoluta do objeto, a consciência do Senhor parecia
alcançar um sentimento imediato de si mesma; na verdade, a tremem satisfação que
lograva obter deixava à mostra a substância evanescente de que era deita a sua pouca
validade, precipitando sua dêc/zéance à condição de escravo do CSCÍRvo.30 Não custa
muito imaginar o que poderia ser o comentário de Sartre: dando livre curso à sua índole
:ssencialmente parasitária, a consciência que abandonou a outrem o corpo a corpo com
a inércia do mundo experimenta de fato a ''suprema dignidade do consumo"; experiên-
cia negativa, cuja verdade é a paralisia no ''quietismo". E mais: aquela negação tão
radical quanto abstrata, numa palavra, indeterminada, na qual Hegel fazia culminar o
ceticismo -- prosseguiria Sartre -- anuncia a estetização do consumo improdutivo a
que se entregou depois do grande contra-tempo de 1 848 a ínre//ige/z/sfa francesa mais
avançada, resolvendo-se afinal no ato gratuito surrealista. Como se não bastassem tais
oonlecturu, também não seria demais evocar a propósito o que já sabemos da igual
aversão de Hegel pelos intelectuais de vanguarda. Admitamos então que a fantasia
exala de Sartre tenhajuntado as duas peças do quebra-cabeça -- o consumo improduti-
ç-o de um "tipo que não trabalha com as mãos", desenrolando-se à sombra da negação
hdetenninada -- proUetando-as(ou desentianhando-as) assim unidas na exposição he-
geliana do ceticismo, julgando desse modo lançar uma luz suplementar sobre o segredo
de polichinelo dos surrealistas, um episódio, aliás o derradeiro, da história "intelectual''
da Negação .

Resta a Dialética -- que estamos supondo negativa, embora Hegel não a tenha
quali6cado na conversa weimariana em que foi convidado por Goethe a deâni-la. A
bem dizer, em nenhum momento de nossa glosa do mote sarüeano deixamos de nos
aproximar dela, pelo menos do seu espírito: retomo do antigo "espírito de Negativida-
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Notas

L Cf. Qu p.t-ce que la Littératun", zm Sflbiaüons lr, Paras, Gallimard, 1948, PP. 320, 322

CÍ fÓ/d., PP. 2 1 G7.
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Pequena Comédia do Niilismo

Em 1797, dois anos antes da Cbría de Jacobi a Fichte, Schlegel anotava: "Aller
Witz tendenciert aufNihilismus".' O aforismo não foi publicado em nenhuma de suas
ooleções de fragmentos, é certo, nem por isso deixava de registrar, já na sua escolha
Bmlinológica inequívoca, a mesma experiência intelectual que por scu tumo os fílóso-
É)s iam transíiguiando. Alguns anos depois, mais exatamente em 1804, Jean Paul refe-
ria-se, no seu 7}a/ado de Esíé#ca, à primeira geração romântica como a dos "poetas
aiilistas"-- ' mais uma vez voltava à baila uma denominação genérica na qual se refle
üa, para bem e para ma], o Geme do "modemismo" alemão, o na(ü, uma espécie de
negação nacional, que de mil maneiras rondava todo intelectual .

Da parte de homens supér.nuas, como o foram os intelectuais românticos. o niilis-
mo -- por enquanto vagamente conceituado -- não chega a surpreender, embora o seu
mecanismo delicado não se entregue facilmente a olho nu. Um equívoco nvelador
cometido por Kierkegaard talvez nos ponha numa das trilhas em que coma esse espec-
8n ambíguo que assombrava as camadas cultivadas do país. Fechadas todas as portas
F:la miséria nacional, pode-se dizer que restava aberta ao talento enervado do intelec-
Ba] sem rumo a suprema carreim do Zazlgenfc/zíx, um Hazzríen.3 O acerto da alusão de
Kieíkegaard ao idílio de Eichendorã' que leva tal título, emblema da vida sentimental
ü) povo alemão, explica-se.muito mais pela justeza da denominação do que pelo teor
ü. obra publicada em ] 826.4 De fato, àqueles'intelectuais podados pela aridez ambiente
: destino parecia reservar o cumprimento da mais nobn das vocações: a de não ser
cada. Emm na verdade uns pn)pies à Hen.5 A adequação do nome não se estende ao
bno, já o dissemos, ainda uma vez escoltados nas observações de Lukács.ó O herói de
bclnndorH'é uní vagabundo, mas nem por isso um intelectual: trata-se de um mgenuo
5=bo do povo no qual procumríamos em vão qualquer traço daquela existência ii6nico-
aKdstica de que fala com desprezo Hegel. Ou melhor, do seu pnsumido símile cultiva-
ü) conservou uma comum alergia à modal do trabalho -- razão do equívoco cometido
pr Kierkegaard. Mas essa aversão compartilhada por letrados modemos e homens do
3a\n, isto é, por dois tipos de desclassificados, ao resumir uma certa incompetência em
pagar-se ao produtivismo da nova ordem capitalista, exprimia na sua fita de jeito o
peido infeliz pelo qual a nação ia tratando de acertar o passo com os imperativos da
avilização burguesa. Mais longe não vai o parentesco: não há nada na rebelde preguiça
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pré-capitalista do camponês bem dotado ideado por Eichendorffl, que apenas acompa'
nha a inércia do país real, a não ser o NzcÀfs pqoíativo do nome, que evoque o ócio
estetizante dos "literatos do asÊdn", isto é, a "fadiga de uma gente que já nasceu
cansada". 7 Justamente esse "nada" em questão dava enfim um nome, genérico segun-
do Kierkegaard, ao eíboi encimado pelo extravagante e libertino Julius, protagonista
do Z,zzcfncie de Schlegel.B À ironia -- de cujo vínculo congénito com o niilismo estamos
nos acercando aos poucos -- vinha juntar-se assim uma outra "planta desse veiBel: o
cansaço, o torpor",o que parecia envolver o menor gesto do levado romântico. O anti-
capitalismo perdura, porém mudou seu centro de gravidade: o Ócio idílico do persona'
gem de Eichendor6'é nminiscência mítica de uma idade dourada anterior à proprieda-
de privada, ao passo que o paraíso da dissidência romântica é um mundo sem
trabalho.i' "Mais um homem é divino, ou a obm de um ser humano, mais se assemelha
a uma planta", proclama o esteta Julius; "e de todas as fomias da natureza, esta é a
mais bela e moral. E assim a vida mais elevada e peúeita nada mais seria do que apura
exfs/êncfa vegeía#va".ii Convém lembrar entretanto que sua hostilidade ao princípio
capitalista do ''rendimento'' não o impede de acalentar o prqeb aristocrático de Cgtp
belecer-se no campo como proprietário. Seja como for -- pondo de lado estas e outras
aspirações de fidalguia um tanto postiças --, liça a impressão de que este ideal de v
vegetativa, dando Êomla ao devaneio de uma inteligência décZassée,, o&ncia uma l
gem adequada e compensadora da modorra em que dormitava o país. Pois ta] sonho
perene Joulssance canega consigo o germe do niilismo, além de pâr em evidência .
namoro do intelectual com as classes ociosas, estampado, por exemplo, nessa intima
de do jogo inútil da ironia com o desperdício do consumo conspícuo.'' Acresce qu
eram homens supérfluos: tudo no país conspirava para mantê-los à distância da esfi
da produção, de isto defasada e precária. Malgrado ela mesma, a iP?/e//fgenrsia imit
va, e sublimava, o gesto insolente da camarilha dos consumidores.

Conhecemos o cenário: aos poucos, a sociabilidade de elite encamada no cen
lo dos /eamedlew, e govemada pelo ideal de distinção pela cultura, confundia-se
em efígie -- com a classe de lazer dos consumidores puros, integrada, está claro,
homens também distintos (de Homebme) apartados da sociedade "artiâcial" dos
muns.is Uma ponta de esnobismo sem dúvida, mas que só podia germinar no terreno

Reconhecemos também nesse gesto característico da .l;l'ü/zromanük uma das "
guias'' da virtual história da Negação sugerida por Sartre, e cuja reconstituição con
de-se com a evolução da modema infe//fgezz/sfa européia: certamente o parasitismo
intelectual alardeado pelo anti-herói concebido por Schlegel é da mesma estirpe
preservadas as nuances locais e de época -- da ''oisive tranquilité" do pirrõnico
taigne, assim como, mimetizando a ''légêreté gaspilleuse d'une aristocratie de nai
ce", denuncia o segredo do ato surnalista de vanguarda descrito por Sartre com
auxílio parcial da letra, e sobretudo do espírito, do requisitório hegeliano contra o ni
mo inacabado da iképsfs. Dito de outro modo, mais uma vez nos termos de n
digressão pelo anacronismo cometido por Sartre: julgando entrever? por descontar -
sua atualidade estrita, na exposição hegeliana do ceticismo, aliás ambígua como vi
um processo m'anf /a /e/lm do raso radicalismo dos surrealistas, Sabre de fato at
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com o real conteúdo de experiência daquela exposição, sem dúvida guiado pela atmos-
âem familiar que envolvia, a despeito da diferença de fuso histórico, aqueles virtuosos
da existência supérflua e do consumo improdutivo. Se pensarmos na negação indeter-
minada que derme este último quando vertido na língua da especulação hegeliana, e na
vida ideológica caracterizada pela primeira, vê-se logo que um tal niilismo de bom tom
estava em casa, numa palavra, coisa de intelectual interpelado pela "miséria" nacional.

Não havia intenção de paiúdia no romance de Schlegel, apenas o propósito manifes-
to de chocar o meio acanhado, ao qual no entanto paga-se o devido tributo: aânal não
se pode negar que o ideal de suprema elegância e cultura encamado por uma existência
puramente vegetativa espelhava à peúeição o;m#Zfsc/ze 77erwe// local, como denominava
Maré o pequeno mundo fílistino alemão. Auto-paródia involuntáíía da parte de um
virtuoso nesta arte -- enfim, proeza de âlisteu superexcitado, anemataria Lukács.

Algumas décadas depois, já encerrado o "período artístico'' da Ideologia Alemã,
é patente o intuito encaminho de Büchner ao escrever Zeonce e .Lema. Essa ''comédia
do niilismo", segundo Anatol RosenÊeld, "na sua graça mozarteana e delicada melan-
colia'', é entre outras coisas uma grande sátira à miséria alemã, dimensão que salta aos
olhos na âgura burlesca do rei Pedra, "que dá um nó em seu lenço pam lembrar do
povo, ou na risada sobre os reinos de Pipi e Popo, tão miúdos que Leonce percorre a pé
mais de uma dúzia deles num só dia",t4 mas não se resume, está visto, a esses traços
mais salientes. É também uma paródia do finado romantismo, da qual exala um niilis-
mo de segundo grau, característico o bastante para devolvê-la à síndrome geral da
fn/e/#ge/z/sfa alemã. Recorde-se a primeira e a última fmse do parágrafo inicial de
Zzzcfnde: "Os homens e o que eles querem e fazem apareciam-me, quando deles me
recordava, como cinzentas figuras sem movimento [...]. Eu não só gozava como sabo-
reava e gozava o gozo''.'' Um ''esvaziamento do mundo'', costuma-se assinalar nesta
sua magm condição de simples 6omecedor de sensações raras para uma sensibilidade
de elite.'' Parasitismo de esteta, mais uma vez. (Um outro traço niilista sublinhado é a
"fna reflexão", ainda nas palavras de Julius, que acompanha cada uma daquelas sensa-
ções, literalmente "espionadas'' pelo distante sqeito delas;i7 vestígio óiasé da reflexão
redobrada apregoada por Fichte, é de se presumir, como veremos logo adiante.) O
Jovem príncipe "mergulhado no seu narcisismo letaqico'' posto em cena por Büchner,
lembra ainda Anatol Rosenfeld, é "um descendente mais melancólico" do protagonista
de Sch[ege[ -- o inte]ectua] que espiona e petrifica o livre jogo dos seus sentimentos.
Leonce também é planta daquela estufa que viu florescer, algo emurchecidos, os ''lite-
ratos do asfãto'' e como eles já nasceu cansado. Ao idílio composto por Julius em
louvor do #urnie#z/e faz eco uma das primeiras fala de Leonce: "está grasnando um
ócio terrível''. E com ele, a flor negra da melancolia modema:.o tédio, processado por
Leonce, saindo por Lenz e destilada gota a gota por Danton.I' Qual o seu horizonte
mais abstrato, o próprio Büchner encarrega-se de sugeri-lo, gritando sem demagogia a
palavra correta: "o mundo [...] tinha [pam Lenz] uma fenda enomle: não vertia ódio
nem amor, nem esperança -- um terrível vazio [-.] não ]he sobrava nariz''.iP

Escusado lembrar que tal niilismo, assim genericamente evocado, vem de longe,
nem é de imediato anomalia local. É verdade, escrevia Kierkegaard, em 1841, que a
Alemanha há um bom tempo não canela mais dos serviços de algum lorde inglês
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ta o aspecto de um mar morto e estagnante", escnvia Jacobi em 1799 no IHoübMOF.:v
Sem dúvida o seu sentimento do mundo, o seu quimerismo entroncava no mal do sécu-
lo que nascia, mas não será demais fazer desaguar no mamsmo nacional o mar morto
do nada que o circundava. Retomemos então a variante local do Ke/íscAmem, cqo
enorme girar em fuso, particularmente visível com o âm do período artístico, vem à
tona na paródia de Btichner.

O sp/een que aflige seus personagens -- soja.a."cínica aparta" de Danton, sela o
enfado de Lenz diante da própria e irrecorrível nulidade, soja ainda o bo«jo gracioso
de Leonce -- pouco tem de metafísico,s' embom fosse por todos eles registado nesta
diave, como de restoa longa ruminação a que os ideólogos alemães submetiam as mil
üas do Nada que regulamlente os tomava'de assalto. Veja-se por exemplo, numa das
uses exüemas desse ciclo intelectual, o que dizia Heidegger, em 1929, amrca do tédio:
"0 proflindo tédio que, como névoa silenciosa, desliza para cá e para lá nos abismos da
adstência, nivela todas as coisas, os homens e a gente mesmo com elas, numa estranha
hdi6en:nça. Este tédio manifesta o ente em sua totalidade".3i Por certo não caberia
ponderar agora as razões que induziram Lukács a nconstituir o "mito do nada" a partir
da existência precária da flz/e//fgenísía alemã -- filisteus da cultura, a seu ver -- na
época da crise de entreguerras do capitalismo avançado.32 Sda como for, àquela altura
da ' funesta evolução de conjunto da Ideologia Alemã'', um certo jaigão do pessimismo
beióico estava no ar e dele era parte integrante o estilo elevado da meditação heidegge-
xiana acerca do "nada que nadifíca" -- era o quanto bastava para que os seus ideólo-

gos, baralhando os termos satíricos da constelação büchneriana de desespero es,tédio,
átuassem toda a obra de Büchner "decididamente no centro mesmo do nada". " Lou-
ve-sc então, se for o caso, a sobriedade(que era antes de tudo a do estilo) de Schope-
nhauer (para mencionar um dos capítulos' alemães do niilismo europeu): ou melhor, a
acuidade do golpe de vista(que no entanto fora educado à contra-corrente de qualquer
percepção histórica) que divisava no tédio da vontade satisfeita o "tonnento das classes
npenores":H a abs&ação metafísica do querer-viver que se afirma para melhor se ne-
gar(mais uma vez tédio e altemância como repetição index?ida andam juntos) podia
=luib bem 'racionalizar o estado inquietante da validade'',3s porém a estratégia de tal

'#ologia indireta"(Lukács) não chegava a obscuecer o índice de classe daquela ma-
BiÊestação do ente em sua totalidade que em o adio, quando a existência em sua nudez
rewlava o absoluto vácuo em que consistia.3ó Em suma, a satisfação é ela mesma
ülsatisfatória.A observação é de Adomo e resume o golpe de vista referido há pouco,
.iD& sondagem portanto da alienação modema propiciada justamente peia experiência
Uelectual 'ãos dominantes, no caso um mnüer, alguém isento do trabalho e por isso
.mesmo muito intenssado em declarar enfadonho o désoezivmmenf: o tédio do domi-
=mte saciado mostra, entre outras coisas, que a sociedade como um todo inflige aos
ü)nos da vida o mesmo dano que eles infligem à vida mutilada das camadas subalter-
:.3. e se nos entediamos no ápice da hierarquia social, continua Adomo, não é porque
padecemos de um excesso de felicidade, mas porque essa felicidade tambilT traz a
Barca da apreensão que nos inspira a certeza de nossa existência supérflua.' ' Dupla.
mente supérflua, visto que à condição de tributário direto dos lucros e juros do Capital
sobrepunha-se a de inelectual, o que só fazia aguçar e redobrar de intensidade aquela
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Danton e Leonce pertencem
o hibridismo aparente do personagem
falante, materialista à maneira de Holbach e
um bom buquês setecentista, inclusive no
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Revolução em marcha fazia altemar em riüno vertiginoso -- do outro lado do Rena. o
trivial da vida ideológica local parecia assumir proporções histórico-mundiais, pam fa-
lar a língua dosjovens hegelianos. Uma óo /ade de Danton ilustra esse entrecruzamen-
to: "a vida toma-se um epigrama".47 Büchner em letrado o bastante pam não se valer,
nesse contexto insólito e revelador, da alta conta em que os românticos alardeavam ter
a sabedoria desabusada de um Chamfort, o qual costumava aconselhar o "estado de
epigramas" a todo homem às voltas com o destino adverso -- o que não deixava de ser
o caso de Danton, esmagado sob o peso da fatalidade que parecia comandar a Revolu-
ção, sem embargo da incongruência característica ao deparannos em tal situação uma
ümda que Schlegel não hesitaria em qualificar de "bela e verdadeiramente única". Já
esta outra palavra de Danton -- "não queria de mim uma atitude séria"4s -- fãa por si
só, sobretudo na sua manifesta nota fHsa, profissão de Éé de esteta de vanguuda à
sombra da guilhotina, um derradeiro arabesco "irónico-trágico", na fomiula encontrada
por Anatol Rosenfeld pam exprimir essa atitude dissonante. Paródia in ex/mmfs? De
qualquer modo pmUeção e deslocamento de flagrante aversão por um tipo intelectual
que o autor ainda via reproduzir-se com regularidade em seu tempo e terra natal: o
esoterismo e a presunção(são palavras de Lukács, o qual, inútil lembrar, partilha da
mesma alegra) daqueles aristocratas do espírito cujo virtuosismo estamos procurando
decifrar e contra os quais, dizia Büchner, em carta, é preciso voltar suas próprias ambas,
'orgulho contra orgulho, bufoneria contra bufonería''.40

Se passarmos agora ao tédio de Leonce, nos veremos de fato "decididamente
ütuados no centro mesmo do Nada" -- nos antípodas porém da demagogia do niilismo
apologético responsáve] pe]o acerto invo]untário de ta] formula quando despejada de
sia ênfase metafísica, que a ironia ao quadrado de Büchner antecipadamente punha à
bulha: para tanto bastava(e não em pouco) põr em cena um símile dramático que
esti[izasse a vida ideo]ógica nacional, e ne]a, a pasmaceira do país, que no entanto
ingnssava no concerto das nações modemas (como o atesta a dupla alienação do solda-
do Woyzeck). O protagonista da comédia de Büchner também é bifronte: seu tédio é
principesco," porém amesquinhada pela rata de enveiBadura do anacrónico absolutis-
mo de interesse local; entretanto as lazões que dão uma peculiar vivacidade ao seu
npírito descalibrado são as de uma família burguesa intelectual bem conhecida, sobre-
ü)do no ramo nacional de sua genealogia. Não seria excessivo reconhecer em Zeonce e
.l.unia uma paródia do intelectual romântico(nela incluídas as aspirações fidalgas entra-
ahadas no ideal de "personalidade cultivada") equivalente à paródia goetheana do
werüierianismo, o 7»u/!#o da Sons/ó//ícüde. Noutras palavra.s, a delgada película de
dnismo que envolvo a apatia de Leonce mal disfmça o virtuosismo sentimental caracte-
rístico da 1%er/#ers#mmz/ng. Como se há de recordar, na etiologia dos complexos e
;acoetes que desfibmvam o intelectual werüeriano, Goeüle incluía igualmente o tédio
que grassava na provinciana vida alemã e consumia em fogo lento sua "mocidade
ociosa" e "fortemente tolhida pelo excesso de vida interior". Leonce é herdeiro daque-
les "homens desocupados" que "viviam a roer-se por dentro''. Na geração intermediá-
ria, representada pelos primeiros românticos -- se for lícito imaginar uma espécie de
história nacional do tédio que assolava em contraponto os estamentos cultivados e as
desses senhoriais -- aquele excesso represado pela inércia do meio resolve-se em en-
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fado ostensivo e cabotino, uma combinação de desalento e cinismo que o enfastiado
Julius de Schlegel transmitiu ao seu burlesco epígono büchneriano. Tã é a lü)vagem e a
cor local do tédio que o aflige, o avesso da procura descarnada de "Geist, Witz und
Originalitãt".si É que o tédio e a variação absoluta alardeada pela caprichosa ironia
românücapodem muito bem andar juntos. A observação é de Kierkegaard, que dizia
mais ou menos o seguinte: essa perene licença poética, a que se resume a enstêncta
irónico.ard«ica do legado romântico, é a cima de uma vida puramente subjuntiva, hi-
potética, sem continuidade, de fan uma seqüência sem nexo de estados afetivos inteira
mente dependentes da aünoshra do momento e portanto submetidos à dura realidade
da mundo'' -- excusado sublinhar a índole ainda hegeliana da explicação
Ora, anematava Kierkegaard, só mesmo tédio, consequência .inevitável dessa carência
de estilo, ou melhor, do estilo digressivo desse estado protei6orme(ana/ogon formal
dos "splenetic tmvellers'' que tanto fascinaram g .r?mânticos alemães), assegurava a
eRemera unidade daqueles diletantes sem caráter.s2 ''Humores sucessivos e contrastan-
;;;;.s3 de cqo curso sinuoso e arbitrário se desprende ' o enfado que transforma tudo
em cinza": eis o nada em que dá a ironia romântica parodiada por Büchner.

Como foi lembrado, Z,eonce e urna é uma sátira da deurscbe ÀZzsêre, tanto maü
certeira e característica (apreciada sobretudo do ângulo específico de nosso argumentos
por encena-la justamente' com os meios da burla romântica: ''com raro equilíbrio
observa ainda Anatol Rosenfeld, Büchner ''consegue conduzir os seus bonecos, fazen-
do com que executem, na corda bamba dos trocadilhos e dos arabescos do diálogo, por
sobre o vazio de um mundo oco, a sua coreografia elegante e crepuscular''." Nouüos
termos, mais próximos do nosso problema: bastava parodiar o virtuosismo iêflexivo-
sentimental do intelectual romântico para que nos instalássemos no coração do Nada
isto é. trocando em miúdos(que no caso eram tudo), bastava reiterar a técnica românti-
ca de pensar, ela mesma concebida como um antídoto ao ãlistinismo nacional, para que
surpreendêssemos o fundo fuso que tanto exasperava, e humilhava, a inteligência mais
avançada do país, indício eloqilente e constrangedor de que as mais ousadas circunvo-
luções desta última reproduziam e canegavam consigo a nulidade local que tanto abo-
minavam, a modorra em que o país parecia vegetar, aliás devidamente estilizada -- en
parte reiterada, em parte distanciada -- pela equiparação schlegeliana de intensidade
espiritual e vida vegetativa. Enfim, uma acentuada propensão à auto-paródia, de resto
conforme à lógica da situação, da qual Büchner, beneficiado pelo horizonte mais largo
que Ihe propiciava o âm de um ciclo da Ideologia Alemã, soube extrair uma das chaves
do e/bos arrevezado do homem culto local. Se porventura ainda hesitássemos quanto ã
índole niilista da ironia romântica, a comédia de Büchner constituiria prova cabal
delass tanto mais persuasiva, repetimos, quanto o próprio autor de Z,eonce e Z,e/za pare'
cia eleva-la à segunda potência à medida em que dela vai escamecendo, não sem graça
e indulgência, pois tudo bem pesado tentava-se de um vazo nacional que a todos con
Gemia: não consistia esse último, exacerbado pelo diletantismo da fn/e//fgenfsfa român-
tica. em brincar com as idéias, glosar a sua falta de seriedade? Ora, o que faz Büchner
senão brincar com o niilismo, como repara ainda Anatol: ele ''parece negar a própna
negação como se não quisesse levar a sério o seu Danton que pretende não levar nada a
sério".SÓ ''A ironia'', dizia l(ierkegaard, ''é um jogo infinitamente ligeiro com o
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fiada",s7 aliás um nariz detemiinado, histórica e socialmente: Leonce joga este jogo até
© 6m com a desenvolüim que se sabe, enquanto seu criador, que o apresenta como um
boneco de engonço, brinca com este mesmo jogo que não dá em nada, e quanto mais

seu mecanismo: mais dele se distancia -- numa palavra, o que era iónico
bma-se cómico. Uma distinção que a seu tempo o próprio Hegel Bóia feito -- é venda.
de que de um ponto de visa conservador, em nome da solidez subsüncial dos conteú-
dos ''éticos", se comparado ao horizonte plebeu e radical que norteia a sátira de Btich-
m, que não era bem um su«dâneo do Aristófmes admirado por Hegel. Em duas
palavras: de modo geral, o cómico é a revelação súbita de que "tudo aquilo que se
nula é, em si mesmo, nulo"; em particular ele irrompe no intervalo Hsível que separa
aluno que se pretende ser do que se é nalmente, ele manifesta a ruína de uma preten-
do exorbitante; a ironia, em contrapartida, nivela e aproxima conteúdos incomensuiá-
\eis ao escamecer das determinações essenciais que asseguram a reprodução da socie-
dade -- empresa vã aos olhos de Hegel, diante dos quais a diferença entre o cómico e o
nünico resumia-se em última instância à natureza, finita ou não, daquilo que é des&uí-
do. Isso posto, examine-se então a olho nu aquela .Baga/e//ís/emng de idéias e co sas a
que se entregavam, na sua./Zcínerie de desocupados, os literatos do asfãto: ela de fato
nal se dist nguia da leviandade caprichosa do homem culto elevada com razoável tope-
k à condição de princípio superior da vida do espírito -- e com efeito, havia na bravata
aiilista daqueles intelectuais desgarnldos uma considerável parcela de pose e artifício.
Convinha então, como fazia Hegel, colocar no devido lugar a desmesura de um simpln
particular como o Sr. Friedrich Schlegel, o qual julgava pairar acima do bem e do ma].
HuUando consome soprava o vento do seu arbitHo ou veleidade: resulta daí, nas pala.
trás que Hegel, com visível má vontade, empresta à insolência muito pouco sublime do
btrado vanguardista, que qualquer conteúdo objetivo (o Bem, o Belo, eti;) '
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nada mais é do que um produto da minha opinião, que só tem consistência graças a mim e
que, visto que sou seu senhor e mestn, posso a meu bel-prazer fâzê-lo apartar ou desa-
parecer. Se me encontro em pnsença de algo objetivo, mm por isso deixa ele de desapan-
cer para mim, e assim balanço-me ]zínd se sc#weóe/c#] acima de um ©s-u''o ámen.a
fazendoaparecerasformaseasdestruindo.S8 ' ' '"' '-r"'' ""'-w"'

l.do engano, pontua Hegel: ''Quando o que é de fato ético]Slr//ic&es] e verdadeiro, em
g:ml um conteúdo em si substancial, apresenta-se como um nada em um indivíduo. e
mla obrajua", cabe replicar.de imediato que neste caso é o próprio indivíduo que
exibe sua nulidade congénita, incapaz de ''aterrar-se com firmeza a alguma âmalidade
ólida e importante'', e que a tanto renuncia, "deixando-a destruir-se".SP Em resumcc
perendo ser irónico, o Sr. Schlegel é apenas cómico. Acresce que a sua comédia é a do
üilismo, arrematada Büchner anos depois. A excessiva proximidade de Hegel -- e
auto mais que isso, como estamos vendo -- impedia-o de vislumbrar no narcisismo
lctáBico de um alemão bem formado um dos baços característicos de uma inre//fgen/-
na a que a miséha nacional condenava a flutuar acima de um espaço imenso, no caso.

de uma sociedade da qual se sentia divorciada. Na verdade, como ficou sugando, o
«óculo involuntário em que incorre o Sr. Schlegel, o cómico de situação que envolve a
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sua existência irónico-artística, decorre da própria falta de seriedade do país: que a
existência de escol por sua vez reproduz, naufragando ambas nalomicidade esp
nea que brota de lido o que se anula por ser em si mesmo nulo. De um ângulo est
mente formal Hegel não dizia coisa muito diversa quando observava(ainda no trecho.
citado da .Bfédca) que tal ''ironia da fita de caráter" -- e já sabemos.que essa
raher/osfgteif é apanágio da "raça discutidos"- amai a ironia, entendamos, aj
universal que parece comandar o curso sinuoso do mundo, a ironia do mundo me
nada há pouco por Kierkegaard, à mercê da qual encontrar-se-iam os devaneios dig
sivos do intelectual entediado.

Resta a autoparódia, a linha de alga do homem de espírito -- mais precisam
do letrado ''rico de espírito" tão mal visto por Hegel -- apanhado em flagrante:
Hegel quer dizer que Schlegel não toma seriamente a vida por um nada desprovido l
realidade'', insiste ainda Kierkegaard,
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é portanto porque existe alguma coisa à qual Schlegel dá importância; mas neste caso
ironia ária apenas formal. E por isso que podemos dizer da ironia que ela leva a séó
nada na medida em que não leva a séüo coisa nenhuma. Ela sempre coiKebe o nada l
oposição a alguma coisa e, pala se .livrar seriamente de alguma coisa, ela se entrega
nada. Ora, este último também.não é levado a sério, quando mais não sqa porque a
não leva coisa alguma a sério.'

Salvo a própria genialidade da consciência irónica, voltaria a lembrar Hegel, que br
no céu vazio da República niilista das Letras -- e assim por.diante, inovando ind
dadmente o contencioso do falso niilismo (no meio do caminho, em vez de nada, se
pn fica alguma coisa, uma certa temera pelas coisas, no caso, a auo-estima inalada d
espírito cultivado, ainda que suas fantasias intemiitentes se desfaçam como bolhas l
sabão). Dito de outro modo, focando em miúdos(em geral tão realistas quanto co
m star) uma tirada especulativa famosa pelo historicismo a oz/france: não se pode:
a própna sombra e quem se julga acima do seu tempo cedo ou tarde cobri-se de ri(
lo. Ou sda, mais uma vez: a ironia do espírito superior.que plana. muito acima
nulidade do meio filistino e que, tal como a leve pomba de Kant, imagina poder voará
vácuo ainda com maior desenvoltura, çom ele mantém entretanto vínculos .pro
de sorte que sua intenção escarninha transfomta-se em involuntária autopar6dia. Dc
processo dava notícia a comédia desenüanhada por Büchner do tédio da intelig
nacional. A reitemção ampliada e multiplicada de tal processo ia formando aos p
uma verdadeira "aristocrwia do nada'', cuja irrisão fazia enfim justiça ao imagt
arisbcratizante de uma elite que reclamava reconhecimento social pam a sua "pe
lidado cultivada;. Assim sendo, não espanta que o termo niilismo tenha brotado e
rescido na estufa dos círculos românticos.'' Onde justamente a vida intelectual emi
tensa mas não dava em nada: em parte da nulidade nacional e não solução para
cogitaria o jovem Hegel ao esmiuçar na virada do século a Se/bsA'ernícÀüng em q
comprazia o intelectual alemão.
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tribunal de última instância(cujo manifesto integrismo fama eníubesçer se! antepassp
do kantiano iluminista) diante do qual todo ser finito passa em julgamento.' E o qual»
basta pam Colleti ater-se exclusivamente à irrecusável ãliação platónico-cristã do hep-
lianismo, paten© na sua concepção negativa do sensível: a tmnscrição é imediata, (b
sorte que o inÊmito no qual o finito se abisma vem a ser o Logos divino e a tanta (h
Êlosoâa reconciliada com a sua índole idealista, a realização da idéia cristã de aniquila
menu do mundo 6 Eis aí a origem da palavra de ordem niilista que manda conceber e
finito como um ideal, a inequívoca alma religiosa do pensamento negativo: mesmo a
dimensão afirmativa da ülosoüa especulativa é de fato negação do mundo. Uma ima"
gem convencional do "dogmatismo" hegeliano, cuja força persuasiva contudo vem de
longe. No caso das análises de Colleti, inegm um repertório de esquemas de interpreto
ção inaugurado por Feuerbach; sabe-se que mais adiante tal imagem conhecerá non
fortuna crítica ao ser naüvada pela queRIa nietzscheana do platonismo, pam fícamiu
no âmbito da Ideologia Alemã. Mas assim entendido, o niilismo inerente ao saber espo'
culaüvo permanece em grande parte inexplicado, suspenso, .mesmo na condição à:
capíüilo crucial, na aünosfem ranBita dessa história da ontoteo]ogia ocidental ela
mesma um episódio recente da supmcitada Ideologia Alemã(basta pensar no caso HÚ
degger). Todavia, prolongando seu libelo anti-idealista, o próprio Colleti, como se dbi
se, encarregar-se-á, sem se dar muita conta, de npõ-lo no chão, e as nossas conjectuiH.
emseutrilhomaistermàterm. . .. . .' .

Assim como Saitn, pelas razões que se viu, lançou mão da crítica hegeliana ü
çeticismo -- um niilismo "nos limites da simples lazão" -- para melhor desaçrediU a
revolü"surrealista, Colleti também recorri à destruição cético-especulativa do 6niB
pam desmoralizar pela raiz o revolucionarismo marcuseano. Um

entKcruzamento qK
J:+A n n-+;

atesta a ambivalência da atitude hegeliana dente à realidade do pensamento dito neg&-
vo, prestando-se ora à sua desqualificação, ora conflindindo-se com o própn:; vara e
ângulo de ataque, o alvo entretanto permanece constante: a ftonda imaginária do espia"
to de negação Negação do mundo e afirmação .de.Deus transformam-se em teoria ü.
Revolução nas mãos de Marcuse, onde pulsa o "velho desprezo espiritualista pelo âú"
to e o mundo terreno''. Uma interpretação pelo menos insólita: a investida marcuseann
contra o mundo da segurança burguesa, nele incluídos o conformismo dos fatos, e
entendimento abstrato e a exploração capitalista, é assimilada à sua matriz hegeliaiq.
no caso uma Razão que é aniquilação do mundo, dissolução do senso comum e de su

#
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antes de tudo uma aniquilação das coisas. Conclusão extremada e no entanto
Sartre não dizia coisa muito distinta do "acosmismo" a que se nsumia o fuso
lismo dos surrealistas. Mas agora o aliado hegeliano se encontra no campo adve
Sartn também. É que o niilismo de corte hegeliano da Grande Recusa fora prew
pela "náusea" dos heróis sartreanos: o abswdo que aflige Roquenün, 3 insiste Cd
também não é o das relações sociais opressivas mas o da existência bruta das
cuja destruição o objeto sunealista parodia e o último avatar do pensamento nel
volta a prometer. Ora,. se não estamos inteiramente em erro, a condição de intele
que é a de Roquentin, é preponderante nessa constelação de correspol:dencias in
das. "Mais moi./e sais. ie i'ai I'air de rien, mais je sais que j'existe": somente a
intelectual que traiu a sociedade dos homens rompendo com o espNf de série c
somava - "ils croyaient que j'étais comme eux, que j'étais un homme et je les
trompas''-- pode a "náusea" que o atomienta revelar a contingência de sua ei#
irnMvel, e graças a essa iluminação às avessas, a das coisas, /es Indo/mb/es.''

A damtos crédito a Colletti, é essa mesma servidão das coisas e dos &DS
sufoca o intelectual em Marcuse, como antes alimentará a revolta surrealisb, além
ter perseguido, no limiar dos novos tempos, o idealista alemão. Esta sequência é
lamente inverossímil, para não falar no vínculo um tanto vago que a ordena.
parênteses: evitemos contudo o curto-circuito suplementar caso sugenssemos que
iel@ões inquietantes com as coisas -- "grotesques, têtues, géants" -- são tribuü
da general zação capitalista da fama-mercadoria; perspectiva de que dependem l
laica medida as análises de Marcuse, circunstância que Colletti pn&riu deixar de ]d
em boa parte por considerar imprópria a idéia de "reifícação" que nelas circula --
uma vez, uma polêmica "niilista" e ''irracionalista" com.o ser bruto das coisas;

Voltemos à nossa meada. Um inequívoco ar de família envolve não obstante
dignssões disparatadas, mais particularmene o de um ramo um pouco mais turbula
da ''grande e lamentável família" dos intelectuais: O requisitório de Colletti c(n
Marcuse, cujo alvo maior é a pretensa origem religiosa da índole niilista do ideal
especulativo, põe nos mau grado seu diante do conteúdo de experienc:a do hegeli
mo o Pzi#fsmo do infe/ecfuaZ de vangua/lda. Salvo engano, um acerto involuntário
roborado indiretamente pelo próprio Marcuse quando sugere de passagem o parente

que une o discurso hegeliano à demamAe característica da arte de vanguarda(e
surrea estas encontram-se entre os nomeados por Marcuse): irmana-os a "tentativa
mum de quebrar o poder dos fatos sobre o mundo", numa palavra, a Grande Ra
essa fmu dado negativa de suscitar a verdade ausente, sequestrada pela.força das
sas.is Em suma, um apreço desmesurado por esse poder de ''negar as coisas", part
do pela "linguagem da contradição" da âlosoâa negativa e o zelo iconoclasta
vanguardistas, que Colletü não hesitou em batizar de niilista.

Não é a primeira vez que niilismo e vanguarda encontram-se associados. Sa
Lukács atribuiu ao pnmeiro o horizonte raso das ideologias de vanguarda.'

mos noutro passo à história da Negação esboçada por Sartre, reparando que ela a
panhava os percalços da inteligência francesa nos seus momenDs de sewssão. Se
bramtos que tais momentos são congênitos na elite cultivada alemã(ao atravessam
Reno abandonamos o ''paraíso dos intelectuais", embora Hegel tenha dito o con
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não sela excessivo pnsumir que um coito niilismo de filado percone como um âo
semelho a evolução de conjunto da Ideologia Alemã. A certidão de nascença da fílo-

Chamemos.então(novamente) de Niilismo o mal superior da fp fl /Zlgenísfa alemã

'miséria alemã'', veremos que no n/f/ümo crês/n/fzavu-se a.processo de ironfzução das
l(alas que principiamos a estudar, o grau zero da fmnla s#peHor do Conceíb.
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circula -- 1. Lucro Colletü, /7Àázni:smo e .17ege/, Bati, Latada, 1 976, vol. 1, PP. 239, 238

2 As aq)u, evidentemente, ficam por conta daquele materialismo desqualificado pela Primeira Tese sobre
raieronn, am@ muro aquém do "aq)nto atino" posto a descoberto pelo Idealisno Alemão; mu tam.
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consideradas por Guéroult inaplicáveis a Berkeley, que se voltam contra Fichte), que por sua vez, graças 'à
crença', confere ao cosmos de nossas representações uma realidade sublimada, apropriada à nossa destin&-
ção prática"; esse "ideahsino mágico do canção", continua Guéroult, segundo o qual "o mundo sensível
deve se dissipar pam 'nnascer', transnlguíado, na crença" nada tem a ver com Beüeley, cubo proposiU.
longe de "fazer perecer o mundo sensível", consiste em aHlmlá-lo ein "toda sua ingenuidade e força, td
como o percebe o povo(üe m(ü)". Aquele idealismo próximo da fantasia -- que Guéroult chega a
aproximar de Novalis -- Berkeley recusaria magicamente como um "bansporte de enüiimmo",(d:
Bel.h&D' -- Qua//e Eüdei x#r /a Pemepüm ef s#rl)ieu, Paios, Aubier, 1956, pp. 115-1 16). Ainda voltar-
mos a essa reserva inglesa diante do entusiasmo e ao seu parentesco com o idealismo alemão, ente outra
coisas também uma variante datada dessa gigantomaquia mçorrente envolvendo a fé perceptiva do homa=
dito comum e a Scówd/memí do intelectual desganado.

3. PAdnomeno/ogfe des Gefsfes, J. Hoíhneister(ed.b Hamburgo, Felix Méiner, 1952, p. 155.

4. E que mioma no $95 daEncfclopédia.

5.Cf. En #/olMdfe, 20 vais. Frankfürt am Main, Suhrkamp, 1970, Werke 8, 1, Zus., 1., p. 175; üad.
Bourgeois, Encyc/opédfe, Pauis, Vtin, 1 970, pp. 5 14-15.
6. Cf. Colletti, op. cfí. pp. 174, 175, 179.

7. Cf. Ibid., PP. 239, 241, 243.

8. Marcuse, Raa7o e Ra'o/uçâo, qpzid Colletti, op. cff. , p 242.

9. Citado por Manuel J. do Campo Ferreim, "Hegel em lona -- A Razão da Liberdade ou a Justificação (h
Filosofia", Lisboa, 1981, mimeo., p 439.

10. Trecho daZ){#êmnz referido por Colletti, ibid.

11 . Marcuse, Rafson ef Révo/urion, trad. cit.,p. 9/.

12. ColletÜ, op. cif., p. 242.

13. Cf. lbfd, pp. 241-242. Cf. também do mesmo autor, ]deologü e Socíeü, Bari, Laterza, 1972, pp-

14. Cf. Francês Jeanson, SarbPr, ed. cit., pp. 82-83.

15. Cf. Marcuse, J?afson erRévo/uüon, trad. cit., pp. 45-46.

16. Cf. Lukács, l,a SÜn@caüon pNsenre du Réa/fome CHzíque, Paras, Ganimard, 1960.

17. Hyppolite alude de passagem à semelhança da ironia mmântica com a consciência cénica descrita pda
Fenomenolagfà. cf. Gélzêse ef S/mcrun, ed. cit., vol. 1, p. 179. E também aproxima, sem comentários, B
ceticismo reabilitado por Hegel da sabedoria do Eclesiastes: "vaidade das vaidades, tudo é vaidade", cf-
fbfd., P. 180.
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Uma Reforma Intelectual e Moral

Gramsci e as Origens do Idealismo .Alemão

A cera altura de sua polémica de vida inteira com Croce, estando em jogo a defini-
ção da verdadeira naüireza do Idealismo, Gramsci nconhece-lhe a patim dado de uma
observação efêtivamente original: Êoi ele de fato o primeiro a ver que a filosofia clássica
alemã, sem fiar no vasto movimento culüual de que nasceu o mundo modems, provinha
ü. primitiva nisticidade do homem da Reforma. l Mas isto seria lido. Alinhando com os
peconaitos de um Eiumo -- "onde aparece Lutero, morri a culüua"-, Cioce. no
Mdo não compnendeu o processo histórico que do "medieval" Lutero conduziu aHegel.
Oconv que Gtamsci, ao encampar a idéia, bmpouco dá detalhes a nspeito dessa tm etóna
Pouco importa, bastam as coordenadas gerais acerca das origens do Idealismo Alemã) pam
a 6omujação de um ponto de vista novo, para além do terreno epistemológico habiüia], que
k resto não invalida, anãs enquadra numa perspectiva prática inédita A principal delas
está baseada no reconhecimento do caráter popular da Redoma. Entendamo-no$ pou se
:ab de uma revolução abortada, porém popular por subverter as mações üadicionais entre
di@ cultural e povo miúdo. Ao contiáiío do Renascimenb, o protagonista da Re6onna nã)
R)i o grande intelectual mas, no caso o povo alemão, de resto abandonado à própria sorte
Frios humanistas. Daí a esbrilidade inicial da Redoma na esâem da cultura eleva Aqui
.Fistamente a novidade: visa no conjunto, e a muito longo prazo, por este prisma insólito, a
Redoma, aos olhos de Gíamsci, bi antes de tudo um processo de seleçâo de uma nova
«irpe de inblectuais. Noutras.palavras, o Idealismo Alemão é a criação coletiva de mais
üi uma geração de intelecülaisnascidos no seio da massa popular que pemlaneceu âel ao
H)vimento da Reâorma2 Note-se que se Gramsci tiver lazão, compiwndenmos melhor a
espécie de continuidade, alegada por Engels numa passagem célebn, que hiia da classe
q»latia alemã a herdeira da ãlosofia clássica, não obstante a flagrante incompatibilidade
de doutrina. É que o vínculo seria por assim dizer de raiz, e tanto mais enüüco quanto
Gtamsci considerava o próprio marxismo uma DOvâ "nÉonna intelecülal e moial=, a der-
radeira e mais abrangente. Ainda não é este o nosso problema, mas o anerior, o qud. se
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tomado ao pé da latia, muda o Huno da interpntação do Idealismo -- e na agua
Croce, âoi isto mesmo o que Gramsci fez. Tampouco chegarmos até lá -- por eng:=
basta Hegel, aliás nsumo e chave do idealismo modems.

Como lembrado, Gramsci sequer enumera os múltiplos rodeios ideológicos q
enraizariam os "idealistas'' nesse primitivo terreno popular. Ficará então por n==
conta e risco a exploração de tudo o que a inegável força dessa sugestão deixa n
suspenso. Veremos, em particular, que a "certidão de nascença'' do Idealismo AlcaBü
(acrescida do período hegeliano de Bema) atesta, se não a existência, pelo melHZ
prometo de constituição de um bloco intelectual e moral(para começar a fiar n
Gramsci) sob a forma de uma nova religião laica de massa. Antecipando: por miügü
e tortuoso que soja "o mais antigo programa sistemático do idealismo alemão" (1'791
esse Manifesto exprime, como veremos, da parte da fn/e//fgen/sia do país, a inteaçü
progmmática, ligada à definição ''técnica" do Idealismo, de articular a engrenaga= &
hegemonia burguesa (à época, um voto piedoso) segundo uma nova aliança ente a
camadas cultivadas do pais e as classes ditas subaltemas. Verificaremos igualmene «
o Hegel do período bemês parece cumprir à risca o esquema gramsciano: denuncia, a=
efeito, o cosmopolitismo dos espíritos esclancidos com o mesmo vigor com que iecaü=
na Reforma luteíana, junto com a "afirmação sangrenta do dimito de leva-la a cabo'.in
dos raros acontecimentos a intemssar o conjunto do país e por isso mesmo recalcado pd=
donos do poder nos conílns da memória nacional. Pois justamente esse intensse naa;n.
-- observava Hegel numa passagem da Posa/h'idade üz l?e#gfão CHs/ã -- estava

animado pelo sentimento de um dinito duradouro, do dinito de seguir as próprias ol=
es nligiosas, as convicções que cada um formou por si mesmo; e no entanto, fom da leü
anual da ConHnsão de Augsburg que se Baliza em algumas igiçjas protestantes e que g=
mente entedia os seus ouvintes, e fom do igualmente fho semlão que a acompanha, qud

festejo que celebra a memória da Refomla? Dir-se-ia que os poderosos da lgmya c
Estado se sentem felizes ao ver que em nós dormitava, ou mesmo caKcia de vida, a k
bíança do que outrora sentiram ossos antepassados do seu dinito e por cqa anirnq
milhares deles arüscaiam suas vidas.

Uma ,4zl#/amng popular que a marcha da contra-revolução atalhou. Mas antes de c(n
provar o que dela restou nos primórdios do Idealismo, sela preciso entender o sisa
de afinidades que orientou o olho clínico de Gramsci até o núcleo daquela primo
transcrição filosófica de uma ''reforma inte]ectua] e moral"

Uma Arqueologia do ' 'Atraso''

Longe de apresentarem um interesse exclusivamente local, as idéias de GramsÜ
não obstante, são dessas que convidam ao equívoco quando deslocadas do cenário q
as viu nascer. É o caso das notas que dedicou à Reforma luterana entendida como UE
movimento nacional-popular.

Seria aniscado faze-las girar em tomo de um eixo exclusivo. Digamos men
assim que um dos grandes temas gramscianos vem a ser a transição italiana pan
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algo semelhante ao Iluminismo âancês, não por acaso, novamente, ' uma grande
ma inblecM 'e moral do povo âancês, que atingiu igualmente as grandes
camponesas, revelou um sólido findo laico e @nDu substiüú' a nligao por uma idi
compleümente laica, encamada por laços nacionais e paüióticos" ' Ainda que as coi
não tenham se passado exalamente dessa maneira, deixam no entanto claro o Bico
meditação gramsciana: ele abarca, passando-as devidamente a limpo, boa parte das obs
sões da ltália cultivada. Eis uma amostra dessas inquietações reconentes: o Humanismo
Renascença estavam a6nal do lado do progresso? Como explicar. a impopularidade
Risozgimenio?(Simples apolitismo de um povo animado por um antiestaüsmo falem(
Por que a lbrMr; itali;na justamente na ltába não .é popular? .Pois üaa p:l!:: .
conjunto acabnulhante de questões, delimitando o quadro fimesto da "miséria' iül
anseio igualmente mcornnte pela Reforma que não houve: seria newssáno ou nâo p
car na ltália uma retoma nligiosa como a protestante? A ausência daquelas lutas religi
em ptofiindidade, devido obviamente à pnsença do papado .num momento h stórico l
que eemientavam as inovações que deram origem aos Estados mudemos, teria sido
fãbr de franca mgnssão? Uma miragem que Grasmci saberá converter em .ponto sei
na apreçiWao de conjunto das vicissitudes de um país encalhado no limiar dos ter
mudemos.
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A Panacéia dos NeoprotestaYttes

Ao longo dos anos 10 deste século entra em cena uma nova família de intel«
liberais, os "neoprotestantes" ou ''calvinistas'' (Oriani, Missiroli, Dorso? Gobetü
Escamtentados pela apatia popular durante o Riso/hímen/o, passam a imaginar l
neomla religiosa que despertasse a nação entorpecida. Na figura de Missiroli, Giü
ataca pela pnmetra vez o assunto num artigo de 19 16. Sem se pronunciar soba o
da questão,'deleita em bloco o tratamento diletante e abstrato de fatos

his6ri
4 A .

complexidade considerável: no fiando, elocubrações de .letrados à antiga ' Ao
mais tarde ao assunto, continuará insistindo na índole abstrusa do argunFnto, no
pequeno buiBuês dessas aplicações chapadas de esquemas salvadores.' Em linhas l
tais o programa era o seguinte: o atraso secular da ltália era atribuído à predomlnn
da ''idéia católica''; ou ainda, numa formulação menos bisonha, variante da tese
sionista segundo a qual o Rfsorgime/zro teria sido de fato uma conquista regia e..
isso mesmo,-um movimento político artiõcial, sem raízes no espíri© do povo; é q
mais uma vez -- não o precedera uma reforma religiosa que, somando na consc
individual o cante e o cidadão, teria promovido a criação de um Estado modems, l
exatamente um Estado "ético" (na melhor tradição alemã do termo, seja dito de

gem), evitando a funesta bagatelização da substância estatal(para fàlm nov
como os conservadores alemães), despojada de seu valor absoluto por obra do ded
do libemlismo de um Cavour.ó Tudo'isso acompanhado pelo elogio da política (b
tência do Estado imperial alemão, cuja origem remontaria por certo à reforma lu

Digamos que uma consüução artificiosa como esta ajustava-se ao inequiv(
sqo de fzer economia de uma revolução. Daí a afinidade com a história id
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alemã, onde justamente conveqiam apologética protestante e revolução social escamo-
teada -- longe portanto do momento contemplado pelos esquemas gramscianos. De um
lado e de outro, estreitando os laços de família na fantasia comum, um passado de
ma16ormação nacional. Veja-se, por exemplo, tudo o que disse Hegel acerca dos alicenes

reformados" do apanlho de Estado concebido à alemã, dando a entender que a Prússia
não seria uma potência européia se não fosse antes de tudo um estado protestante. Frederi-
co o Grande teria assim aprendido e realizado o lado secular do princípio protestante, teria
por assim dizer reconhecido que só "o mundo protestante avançou o bastante na esêm do
pensamento pam alcançar o ponto culminante absoluto da consciência<le-si". Isto não é

lido. Além do mais, no que conceme à validade, o protestantismo, segundo Hegel, seria
'a piópría quietude inerente à convicção(Gesfmzzng), a qual em si mesma mal se distin-

gue da nligião, além de ser a conte do conteúdo legal do dinito privado e da constituição
do Estado". Como se vê, um caso notório de autocomplacência, que levava nosso 61ósoâo
a contmpor à agitação francesa a calma e confortável reconciliação alemã com a validade.
uma pacificação cimentada pela estabilidade de uma alma "reâomiada", fortalecida pela
cerBza de quem navega a favor da cornnü, pois o novo e denadeiro curso do mundo
desenrola-se à sombra exclusiva da Reforma -- e não da Revolução Francesa. Desde a
Reforma, com efeito, já não haveria mais nada de novo sob o sol: a única obm dos tempos
mudemos consistiria doravante em intiuduzir no mundo o princípio "protestante" do espí-
rito livn. Tiucando em miúdos: não há Revolução sem ReÊomia, no limite esta última
dispensa a primeira, como a Alemanha o demonstrou. No fiando, z/ma /wo/uçgo sem revo-
bçúó, correndo pelo filho conhecido da modemfzaçãa comewadora. -- Os neopmtestan-
tes deixavam-se embalar pela idéia de que um destino análogo estaria nservado à ltália: a
debilidade congênita da nação e do Estado sanada na esteira de uma re6omta religiosa
semelhante ao "radicalismo" da luterana nos seus primórdios.
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Mletamorfose Gramsciana do Progrctma Neoprotestante

Em 1926, no escrito inacabado sobre a Questão Meridional, Giamsci voltava
àquele imórog//o ideológico nos seguintes termos:

Os assim chamados neoprotestantes ou calvinistas não têm compreendido que, na ltália,
como não pede existir uma Reforma religiosa de massa, em virtude das condições moder-
nas da civilização, a única Reforma possível verificou-se com a filosofia de Benedetto
Croce: foram alterados a orientação e o método de pensamento, foi construída uma nova
concepção do mundo que superou o catolicismo e qualquer outra religião mitológica.

Vê-se que esse devaneio de doutrinários não foi rejeitado pura e simplesmente, antes
especificado na identificação do significado nacional da âlosofia croceana. Oti melhor.
ausência desta última dimensão no pensamento estreitamente liberal de Croce. Como
Gramsci não se cansara de mpetir, dando as costas ao povo, Croce não logrou conver-
ter-se num elemento nacional, repetindo o gesto dos humanistas, ao contrário de lutera-
nos e calvinistas. A "reforma'' croceana foi assim uma .4z@/drz/ng para poucos, o
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Idealismo, esfera cultural separada, sublimação da vida social compartimentada. l
minando toda\ria nesta direçãó, Gramsci foi se convenwndo de.que não seria de:
entender calvinismo, âlosofia clássica alemã, economia política inglesa, jacob
etc., e tudo o mais que contribuíra para a formação do sentimento

modemo da

e Revolução Franwsa. Mas agora Refomla entendida nos termos heterodoxos qun
viu, uma subversão do divórcio instituído entre a culüra do povo e a .!remessa
emancipação que"em princípio anima a cultura levada mais exigente. Este o pi
sensível do que Gramsci freqüentemente designa pelo tempo "orgânico '-- isto é o
da alienação 'Assim retifícada, fabulação neoprotestante excluída, uma Retoma
doma passará a integrar o programa de uma vontade coletiva que se fará repres
por um novo Príncipe, como se sabe.

P

A Crise Pmssiana da Inteligência Francesa

A amplitude dessa metamorfose de um sedimento ideológico ,ressaltará.l
mais se avaliarmos a distância que separa a formulação gramsciana das idéias de
Renan acerca da inovação nacional de um povo combalido .-- pois é costume lem
na literatura especializada que uma das matrizes desse ideário remonta a um escnto

Declaradamente autoritárias, inspiradas pelo espetáculo -- deplorável aos ol
de um homem de letras convencido de que a Fiança é o sal da Terra -- do o
infamante do Segundo Império, coroado pela derrota de 1870 e logo arnmatado
cataclisma da Comuna, essas idéias destinavam-se exclusivamente à elite política l
intelectual do país -- está visto que das massas não podem emergir razões e pnnclp
novos para mfomiar um povo ', exortando-as a uma espécie de liquidação cona
do pouco que restam da finada tradição jacobina e (aí a novidade) do seu pólo anü
naco o catolicismo: pois afinal, concluía Renan, são dois os obstáculos pam uma rel
ma da Fiança de tipo prussiano, a falsa democracia (por definição) e o C8toliciS
(também estreito por definição); enquanto não forem removidos, prosseguir as na
católicas serão infãivelmente derrotadas pelos países protestantes. Por onde se vê
o ''grande medo" ateado pela Comuna terminara de,empurrar as classes 'esc arecli
do país nos braços da mais descarada apologética. Nisso não eram evidentem:ente on!
nais as idéias de Renan. Imantadas por um esforço de reconstrução aristocrática do
e cristalizadas em tomo da constituição de uma nova elite dirigente, devidamente rel
sentada por uma câmara alta, tanto mais inclinada na direção desse Estado forte qu
mais inexpressivas iam se tomando as prerrogativas do suftlágio universal,. nas el
bnatções de Renal -- um apelo constante à força moral e política dos "gue/guesprivil
gíés de Za raison" -- transpimva de .fato o espírito versalhês da litemtum ''anHcomn
óll;;i;- da época. Sua originalidade residia sobretudo na maneira de

refletir

preconceitos patrióticos o que se poderia chamar de crise prussiana da i/z/e//igeni
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üancesa. Encastelado no que já foi chamado de despotismo bem educado, o que Renan
mais prezava na potência vencedora era o vínculo presumido entre proeza militar e
cultura universitária: na derrocada recente, a inâeHoHdade da Fiança âom sobretudo
intelectual, fitara-lhe cabeça e não coração. Pensava na verdade como os patriotas
alemães dos tempos das guerras ditas de libertação, que raciocinavam como se coubes-
se a Fichte o mérito da vitória soba os exércitos napoleónicos Digamos que Renan
partilhava, e pnconizava pam uso doméstico, a vertente mais agressiva da ideologia
dos mandarins alemães da cultuí% reconhecendo-lhe por acréscimo a gênese 'hiteiana:
se a lgiqa reformada podia conviver com a liberdade acadêmica; em contrapartida, a
Prússia jamas renasceiia das cinzas de lona caso não tivesse estado a funesta wa
pulamentar. Compreende-se então o üscínio experimentado por um príncipe das capa-
ciíés ao traçar o seguinte panorama da Prússia da Era das Refomlas: ' todas as capaci-
dades da nação.foram chamadas; Stein dirigiu tudo com seu ardor concentrado A re-
doma do exército foi uma obra prima de estudo e reflexão; a Universidade de Berlim

Alemanha. E amscado sustentar que os neoprotestantes italianos tenham convergido
integralmente com esse programa, afinal sentiam-se vagamente concemidos por um
fênõmeno oposto, justamente a ausência de um eÊetivo componente .jacobino nas idas e
vindas da história italiana modema. Resta a ênfase na função inklectual -- esse inte-
lectual-centrismo devia estar no ar e, como vimos, Gramsci âxou-o invertendo-lhe o
sm
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O Frade e o Filósofo

l Voltando: vimos Gramsci apresentando, a título de referência histórica, a eclosão
do protestantismo na Alemanha como uma retoma intelectual e moral; isso posto,
azia todo o interesse na sua compreensão daquela baliza guia em tomo das nl©ões
entre as camadas letradas do país e as grandes massas populares. Quer dizer, se não for
demos insistir, tomava em bloco a ReÊomta luterana como um movimento popular,
deixando em segundo plano o confronto entre o campo burguês, cujo ideólogo em
Lutero, adepto da evolução pacífica e da nsistência passiva e portanto do compromisso
com o partido dos príncipes -- enredo que se repeülá na Revolução de 1848 -- e o
campo plebeu e radical que possuía os seus próprios intelectuais, como 'lbomas Mün-
zer, no que discrepava de.Engels, porém alinhava em parte com o primeiro MaK, o
qual, em 1843, procurava desencavar as origens intelectuais de uma revolução nacioml
cuja proximidade pressentia: "o passado levo/z/cjo/bário da Alemanha'', escrevia nos
.dnzafs .l;banco-a/emâei, "é nomeadamente um passado teórico: a .RÉ:forma. Como ou-
tiom no cénbro do mude, a revolução começa agora no cérebro do .prós(záo", pam
anematar, depois de aludir ao namoro firme de Lutero com o novo poder: ''mas se o
protestantismo não foi a verdadeira solução, foi a colocação verdadeira do problema".
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Pois é essa promiscuidade alemã entre o frade e o filósofo que estamos vendo Gi
retomar êm chave menos pqomtiva -ü a seu ver uma das chaves do Idealismo Alem
Mas o problema de Gramsci, se não variou quanto ao fundo, tomou uma feição mz
explícita quanto ao lugar estratégico da função intelectual: entender a Reforma co
um episódio de um conjunto mais vasto, uma espécie de história ideológico-apolítica
modema fnfe//fgen/sfa européia. Tanto é assim que a inspiração imediata de Gram
parece tomar pé, como se viu e voltaremos a insistir, no cotQlo croceano entre Ren
mento e Reforma.
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Renascimento e Reforma segundo Croce e Mehring

Veja-se a proposito o seguinte trecho da S/aria de// 'E/à Barroca in /ra/fa, de Ci
ce, transcrito por Gmmsci:

O movimento da Renascença permanecem aristocrático, coisa de círculos de eleitos, e
própria ltália não ultrapassou os círculos de corte, não peneUou no povo, não se tot
costume ou "pnconceito", ou sqa, persuasão coletiva e fé. A Reforma, pelo co
alcançou essa penetração popular eficaz, mas pagou-se com o atraso do seu desenvol
mento intrínseco, com a lenta, e várias vezes interrompida, maturação do seu gemia
[...] E Lutero, como aqueles humanistas, deprecia a tristeza e celebra a alegria, condena l
ócio e ordena o trabalho; mas por outro lado, demonstra tanta desconfiança e hostili
contra as letras e o estudo das humanidades que Eiasmo pede dizer: z/óimmque rej
/wfera/zfxmus, fóí/i/era/um esf in/erlrus; e com efeito, nem só por causa dessa aves
própria do seu fundador, o certo é que o protestantismo alemão, durante um par de
los, foi quase estéril nos estudos humanísticos, na crítica, na fllosoHia.

Repetimos que não é diHicil conceder que alguns dos elementos do problema qt
Giamsci irá armar estão presentes em razoável parte neste panorama -- inclusive
maneira peculiar de conwber as relações entre teoria e prática. Lembremos todavia q
Gramsci não se encontra inteiramente à margem da tradição marxista quando fixa
imagem da Reforma luterana nos moldes de um movimento nacional-popular em c
seio germinaiá, é verdade que com apreciável atraso, algo como uma cultura supera(
mas que em compensação, durante a fase do seu desenvolvimento popular, permitiu
países protestantes denotar os exércitos católicos e, em particular, à nação alemã, entra
cena como uma das mais vigorosas da Europa -- bem entendido, até que a paz de We
pondo um tendo à Guerm dos Trinta Anos, consagn a "anarquia constituída" do impér
eletivo. Note-se de nlanm o quanto deitam fundo as raízes do chauvinismo hegeliano
sobrepor a Reforma alemã às agitações de superâcie da política européia "ocidental"

Recorde-se então o que dizia Mehring, é verdade que num tom um tanto m
rude, e condensado num esquema geral, a respeito do contraponto entre Reforma
Renascimento. Depois de colocar a Reforma alemã, ao contrário do Humanismo,
lado do progresso histórico, também observava que do ponto de vista dos humanista
-- e do Erasmo há pouco referido -- a Reforma, cujo principal teatro foi sem dúvida
Alemanha, foi de fato, num certo sentido, uma luta da barbárie contra a civili
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mas para aludir logo em seguida ao ponto cego da crise de má consciência daqueles
legados de elite: pareciam esquecer, lembrava rudemente Mehring, o quanto a cultura
romana pressupunha a exploração e a ignorância das grandes massas populares, que a
Itália, se queria ver florescer, justamente à sombra do papado, as artes e as ciências,
;afecta de uma Alemanha oprimida e miserável, enfim, que somente a vitória da barbá-
rie alemã sobre a cultura neolatina podia abrir o caminho que assegurasse à nação
alemã um salto à frente na história; em suma, o que na Reforma inspirava horror aos
humanistas era o caráter popular dessa maré revolucionária. À primeira vista, as F
uti-croceanas de Gramsci correm por esse trilho malgrado a fonte que as inspim. Qual
nUa esse trilho já o sabemos, pelo menos nas suas grandes linhas: é o ângulo polémico
: problemático da andara ne/popola, entendida ou não pelos intelectuais, que são pon-
derados os desencontros que pontuam a fomlação nacional incompleta.

Como lembrado, Alemanha e ltália convergem em mais de um aspecto, a começar
pelo malogro na criação de um Estado abso]utista nacional -- elemento catalisador na
uansição para o capitalismo -- devido, em razoável medida, ao universalismo de insü-
tiúções medievais como o Papado e o Império, a que pareceu somar-se, no caso italia-
m, o desenvolvimento precoce do capital mercantil nas cidades do norte da ltália. O
parentesco vem cifrado também num passado mais recente marcado por uma revolução
buguesa "recolhida'', na rata de expressão mais sintética para designar sua comum
discrepância do modelo clássico francês ou inglês. Aproxima-as igualmente um mesmo
:stilo de infelicidade nacional, tendo a ltália conhecido a Contra-Reforma em toda a
na nefasta amplitude, passando ao largo no entanto dos movimentos revolucionários
:uropeus que a precederam, assim como a Alemanha, mu/a/fs mufandls, partilhara as
nstautações dos povos mudemos sem nunca participar de suas revoluções, nos termos
da tirada famosa do jovem Marx. Numa palavra, se não for demais a insistência, a
afinidade é de estrutura e o seu princípio genérico é o do atraso histórico que num certo
momento o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo foi semeando na sua
canja. Não obstante -- vistas agora as coisas do ângulo que contava aos olhos de
Giamsci e interessa mais de perto o nosso argumento -- convém lembrar que, ao con-
trário do que sucedera a longo prazo na Alemanha reformada, a ltália renascentista não
k)grau formar uma sólida f/zfe//fgelzísia nacional e leigo. E esta diferença que sustentará
a fiação ''nacional'' do Idealismo num e noutro país-
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Cosmopolita e Nacional-Popular

Dá para imaginar que nem sempre caiu bem o juízo de Gramsci sobre a civiliza-
ção renascentista italiana, sumário, drástico e bem pouco lisonjeiro: julgar em bloco o
Humanismo um fenómeno reacionário, mesmo com a atenuante de que de fato era toda
a sociedade italiana que entrava no trilho da reação, deve ter soado no mínimo como
:ima impatriótica falta de consideração.

Sabe-se que Gramsci ampliou consideravelmente a noção de intelectual. Pois foi
deste ângulo mais vasto que se entregou à revisão da história italiana, a começar pelo
Renascimento. Relega-se então um trecho da carta famosa de 7 de setembro de 193 1:
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A partir desta concepção da função dos intelectuais esclance-se a lazão ou uma das lazões
queda das Comunas medievais, isto é, do govemo de uma classe económica que l
soube criar a sua pópria categoria de intelectuais e portanto exercer uma hegemonia ;
de uma ditadum; os intelectuais italianos não tinham um caiáter nacional
cosmopolita, com base no modelo da lgrqja e pam Leonardo em indifennte vender
duque '%lentino os desenhos das fortificações de Florença As Comunas falam poi
um Estado coipomtivo como em vão indicava Maquiavel, que através da organização
exército queria oqanizar a hegemonia das cidades sobre o campo, e por Isso pode
chamado o primeiro jacobino italiano [-.]. Portanto, deriva daí que o Renawimento d
ser considerado um movimento reacionário e repressivo em comparação com o dose
vimento das Comunas.'

eu u, Ur
z-tigüida
rente in
lefoma
tbDun8s
bpérÍo.'

: ilPl0.

OR
long
que
ao p:
cos €
qual!
tüú

O leitor de boa vontade que se aventurar no emaranhado das notas de G
logo fará justiça à atmosfera polêmica que respiram. Tratava-se então de demolir
renitente lugar-comum, a concepção retórica do Renascimento, na verdade a con
ção da retórica como forma nacional. No fundo, uma máquina de guerra destine
assegurar o domínio cultural da Itália sobre o mundo. Este o ângulo, segundo G
a partir do qual interpretar a flulção cosmopolita dos intelectuais italianos, expressão l
falta de caráter nacional da cultura, tudo menos domínio cultural de caráter naciona
Examinadas as coisas por este prisma, a história da inteligência italiana apresenta
enredo exatamente oposto. Um exemplo: como não existe no país um bloco nazi
intelectual e moral, o povo lê de preferência autores estrangeiros, cuja hegemonia
ce então inconteste, sentindo-se muito mais ligado a eles do que aos locais, por
tumo de outro modo estrangeimdos.i' Sda dho de passagem que Gramsci tam
estava esboçando os lineamentos de uma insólita dependência cultural que o al
histórico parece trazer fatalmente no seu bojo: no caso, a nova cultura itdlana. d(
de um laico gaio pela Europa, conhece, sob novas 6omlas, um transplante paradoxal
seu próprio solo de origem -- assim, tudo se passava como se o conteúdo ideológico l
Renascimento italiano se desenvolvesse fom da ltália, na Alemanha e na Fiança,
outros, em formas políticas e filosóficas, mas o Estado modems e a filosofia modo
foram implantados na exala medida do cosmopolitismo dos intelectuais italianos.i2

Mas voltemos aos laços que uniam o Humanismo renascentista ao retrocesso
burguesia comunal e o seu consequente abandono da vida pública, "rfcaccfa/a nei a

#ondacÀÍ e ne//e sue manle#uMre in decadenza", à passagem enfim aos principados
stgnoHe. Politicamente domina uma aristocracia composta em grande pane de pan
nal, arregimentada nos domínios dos senhores, protegidos por guardas pretorianas
mercenários estrangeiros: de fato produz cultura e protege as artes mas é politicam

e acaba sempre sucumbindo à dominação estrangeira. Ao que par
Gramsci não atribuía muito peso.à ünesta conjunção de Humanismo e origens da i
logra dita buiBuesa, pelo contrário, à maneira'dos alemães da Idade Clássica ('lb
Mann incluído)t empenha-se com afinco na procura do burguês, perdido nos meand
da infeliz história nacional. Compreende-se que deste ângulo mais ou menos nostá]
(pelo menos pam uma sensibilidade vanguardista habituada a hostilizar a civilização
oitowntos) a cultura social do Renascimento suga dividida pelo conflito de duas i
dências: de um lado, uma "burguesia-popular" que se exprunia em língua vulgar,
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outro, uma burguesia "aristocrático-feudal'' que se exprimia em latim e invocava a
mtigüidade romana: ora, sendo esta volta ao Antigo uma operação de cunho exclusiva-
mente instrumental e político, o Renascimento deveria por força resolver-se na Contra-
Refomta, quer dizer, na derrocada das Comunas, ou melhor, da burguesia nascida das
Comunas. no triunfo da romanidade sobre as consciências e tentativa de retomo do
Império.t3 Não cabe obviamente repertoriar todas as âgums dessa cisão. Basta um
exemploX
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O Renascimento pode ser considerado a expressão cultural de um processo histórico ao
longo do qual se constituiu na ltália uma nova classe intelectual de porte europeu, classe
que se dividiu em dois Íamos: um deles exerceu na Itália uma função cosmopolita, ligada
ao papado e de caiáter nacionário, o outro se formou no exterior, o dos expatriados políti-
cos e religiosos, e exerceu uma função cosmopolita progressista nos diversos países nos
quais se estabeleceu ou participou da organização dos Estados mudemos como elemento
técnico nas folgas armadas, na política, na engenharia etc.''
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\botamos assim à raiz do mal. Em laica medida, como já observado, os principais
elementos da carpintaria do Estado absolutista, das técnicas diplomáticas às administra-
tivas, foram rodados em solo italiano, e no entanto a própria ltália não logrou jamais
montar um abso]utismo nacional.

Populismo?

Vejamos as objeções de um autor insuspeito de má vontade. Diante de juízos tão
üiapeláveis, Asor Rosa achou que já em chegada a hora de trazer de volta à cena o
outro lado da medalha, a seu ver de longe o mais importante. Numa situação em que a
nação não existia e o povo era uma abstração, a camada inte]ectua] representada pelos
humanistas conseguia afinal erguer-se acima das mil culturas comunais em que sub-
mergia a ltália, dando vida a uma nova cultura unitária e modema, a mais avançada da
Europa -- e tudo isso, sublinha o autor, ''não diremos não obstante, mas em virtude do
cosmopolitismo dos humanistas italianos, que eram intelectuais muito pouco nacionais
e nada populares, isto é, antes de tudo devotos da Cultura e da inteligência''. Como
quem diz, chamando à ordem: sobretudo diante do quadro de pemlanente desagregação
social que em o da ltália renascentista, como continuará a ser mais tarde o do Mezzogior-
]o em plena ltália modema. é preciso não esquecer que as proezas dos grandes humanistas
baianos, assim como os ulteriores feitos da burguesia, bem podiam ser a cifra de valores
mUa eventual projeção num plano mais alto não pode ser desprezada em nome do estigma,
(b fato indelével, que a luta de classes nunca deixou de imprimir nos assim chamados bens
culturais, como lembmva enÊàticamente Mehiing no trecho citado acima. E preciso no
cnbnto destacar que o noss.o autor certamente não congelaiia o indecidível balanço desse
contraponto, ao apelar assim tão abruptamente, e abstmtamente, para o caráter aümiaüvo
ü. cultura(para falar como Marcuse), caso não estivesse escaldado pelos equívocos da
bteratum populista italiana do pós-guena, os quais, para bem e pam mal, prospeíaiam sob a
égide das idéias de Gramsci acerca da "impopularidade" da litemtum italiana.

303



Mas afinal o que dissera Gramsci? Entre outras coisas, continuava a bater
mesma tecla,

que não existe no país um bloco nacional intelectual e modal, nem hierárquico e
menos igualitário. Os intelectuais não saem do povo, mesmo se acidentalmente
outro tenham origem popular, e salvo a ntórica não se sentem ligados ao povo,
sentem as aspimções, as necessidades, os sentimentos difusos, mas, confrontados
povo, são algo desgarrado, suspenso no ar, são enfim uma casta, não uma articulação,
funções orgânicas, do próprio povo.''

Por pouco que se o tome ao pé da letra, um convite à confissão. Ocorre que de
maneira ou de outra Gramsci tinha sempre um olho posto na fomiação atrofi
país, uma história que vinha de longe.

Tudo isso quer dizer que a "classe culta", com a sua atividade intelectual. está ante
te separada do povo-nação. A questão não é de hoje: o problema Kmonta à fun-
Estado italiano, e a sua existência anterior é um documento pam explicar o
formação político-nacional unitária da península.ló

Por outro lado, atalhando mpidamente a controvérsia do Humanismo, Gramsci se
guntava: mas evocar o seu cosmopolitismo, o seu caráter regressivo em relação à
a sua lastimável existência separada, tudo isso e o mais que daí se segue, é incoi
com a afínnação do momento de verdade do Humanismo? ".M2n mf/mre".

Sda como for, à primeira vista parece muito pouco provável que a crítica j
dana da esfera cosmopolita em que planam os intelectuais italianos, no caso dos
nistas, tenha algo a ver com uma simples exortação Idealista, mesmo como co]
nono para a falta de empenho dos intelectuais estrangeiros. Todavia é mais ou
essa opinião pouco favorável de Asot Rosa. A preponderância da dimensão a um
po local e acintosamente pedagógica nas idéias de Gramsci acerca da nova lite]
naturalmente nacional-popular -- seria de tal ordem que esse ''modemo hum;
não encontraria refúgio compatível com suas exigências fora de alguns poucos
res ':paesani .fmpo/ap'f'', que evidentemente Asar Rosa considera ínfimos. E m:
porta estreita e arriscada do ''ponto de vista nacional'', as indicações program
Gramsci alcançavam enfim o populismo italiano, fomecendo-lhe a ideologia gl
que carecia, entre outra.s coisas para melhor atrelar a sempre mal vista expert
estética de origem exclusivamente intelectual ao carro da tradição e do s/a/u
Noutras palavras, dentre as conseqüências da linha geral que as notas gramsci;
regem sugerir, a menos nociva não é, mais uma vez, o descrédito em que caiu
laico período, no interior do movimento progressista, o convívio entre cultura
e as correntes de vanguarda do novecentos, a par de uma ênfase desmesunida
série infinita de particularismos locais e provincianos. Esta a segunda objeção (b
Rosa. Mas não teria muito propósito referir lances da polémica do populismo na
(o que estamos longe de poder fazer, aliás), e os conespondcntes acertos e de
gramscianos, se esquecêssemos do que está em jogo no horizonte da questão, a
conüaponto camcterísüco das situações de atraso histórico: pois é a equação ma]
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a bater ne!
do local e do universal que orienta o permanente desencontro entre cosmopolitas e
nacional-populans. De qualquer modo, quando se aânna à queima-poupa que a inspii:ação
vocalista anual pnvalece em Gramsci, é sempn bom lambia' a ciKunstância original do
divónio ente o "ce/o deí coza" e o povo, separação diamáüca que Ihe inspira a apannte
esüeiteza dojuízo, na verdade, convenhamos, um prisma inédito na apreensão da luta de
classes, pelo menos da parte de um "marxista ocidental''

Voltemos mais uma vez ao juízo de Giamsci soba o humanismo nnascentista, um
Éenâmeno exclusivamente cu]üira], m/nlfmc/o fn ana, obm de uma aristocrmia d stante e
hostil ao povo-nação, insulada no seu "sp/elzdldo .fm/assia=mo", ponto culmuian@ da rup-
üua entra intelectuais e intensses populans. Pam melhor sublinhar o alcance do golpe de
vista de Giamsci, nvqja o leitor a conclusão das análises de Le Goü' sobre os intelecüiais
na Idade Média, e verá que em substância não dizem ouça coisa, além de lançanm uma
luz inesperada soba as preferências gramscianas, que aliás não constituem mistério.

Resumidamente, eis o modo pelo qual Le Golf apresenta a lenta substituição do
intelectual medieval pelo humanista, na verdade a fonnação de uma nova hegemonia.
Membro da fn/e/#genlxfa urbana, o intelectual medieval com frequência associou o seu
engenho retórico e "dialético'' ao movimento comunal democrático(assim a aliança de
Abelardo com Amauld de Brescia), desafiando o confomtismo dos grandes "virais"
De um modo ou de outro, o intelectual do século Xll estava à vontade e bem situado no
centro do cAan#er urbano, lugar geoméüico da d7spzz/aüo, paixão intelectual por exce-
lência. Estudando e ensinando as aMs liberais, afinal eram técnicos da inteligência os
intelectuais urbanos do século Xll ombreavam num mesmo impulso produbr com o
artesão e o negociante, enfeixando num dinamismo comum artes liberais e aros mecâ.
nicas. E por esse prisma que Le Go6' examina o florescimento da Universidade no
século seguinte. Com a instituição, porém, emerge à luz do dia o conflito perene com o
poder espiritual e com ele a dubiedade de uma situação no fiando anómala. O universi-
tário também é um caem, pois o ensino é uma função eclesiástica; e já no âim do
período, os intelectuais pouco mais eram do que agentes pontifícios, diante dos quais a
inclusão no mundo do trabalho era apenas uma altemativa remota fme à integração nos
grupos privilegiados. Dos trabalhadores intelectuais restam apenas os obscuros mem-
bros do magistério comunal e que ainda desempenharão um eRemero papel de relevo
nos movimentos revolucionários do século XIV. como o dos Ciompi em Florença. En-
te outras coisas, o divórcio que apartou de vez vida teórica e trabalho manual já anun-
cia o advento do humanista -- compreende-se que personagens tão eminentes não
queiram mais correr o risco de uma confusão constrangedora com os üabalhadores. O
cuidado com a ''bela língua" virá marcar definitivamente o processo de aristociatiza-
ção do antigo universitário. Pois o humanista é um aristocrata, cqo saber é agora da
lidem da posse e do entesouramento destinado ao círculo íntimo de uma elite; o seu
meio é a Academia, seu cenário a corte, e não mais a cidade, a riqueza material, a
burocracia, o favor dos grandes. ''Eles trabalham no silêncio. O que mais prezam e o
lazer, o ócio ocupado com as belas-letras, o oüz/m da aristocracia antiga". Mas onde
esse desfez/vremenf distinto e estudioso encontram melhor refúgio senão no isolamento
da viagem, no abrigo solitário do campo'? O lazer humanista, que prefere a arquitetum
arcada das ví//as campestres, retira de vez o intelectual da cidade. Conclui Le Gole
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denotando abaswça, onde se movem livremente seus pensamentos. Aqui é o tumulto
escolas, a poeira das salas, a indifennça diante do cenário do labor coletivo, /à foKf n
qu'odre et beauté/Lula, calma et voiupté
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Será preciso um largo e sinuoso périplo para que o intelectual volte a reatar a primit
aliança com a massa -- ou pelo menos o que ele julga ser assim.

Narodnost

Na sua feição programática mais ostensiva, o nacional-popular gramsciano
talvez o derradeiro emblema da ''ida ao povo'' da í/zre//igenfsfa européia -- e foi sob
tudo isto, npetimos, o que Gramsci julgou entrever no âmago do Idealismo Alem
como a seu tempo verificaremos. Retomemos então o assunto no ponto em que o p
paio Gramsci se explica a respeito

sente-se mais ligado a Annibal Caio ou lppolito Pindennnte do que a um campoin pug
ou siciliano. O tem)o "nacional" de uso conente está ligado na ltália a esta tradição,intela
e livmsca: daí a fxilidade tola, e, no ftJndo, perigosa, de chamar de "antinacional '.qual
pessoa que não tenha esta comepção arqueológca e carcomida dos inteKsse do país.

Admitamos que um aÊinadíssimo senso das afinidades históricas, e não o m
acaso de uma enumeração fortuita, tenha levado Gmmsci a incluir entre os casos
sinonímia de "povo" e "nação'' o /zarod russo -- quer dizer, admitamos, noutras p
vias, que a pnncipal fonte,'embora longínqua, do nacional-popular gramsciano teH
sido o populismo nisso. Dito isso, é mais um elo -- russo, desta vez -- que vem l
atar à cadeia de afinidades onde parecem fazer sistema as diversas ciicmstÊ

nacionais do capitalismo retardatário. Já a trdetória inicial da narodnosf reconstitu
;=il;ãb; r.á« Ve«.«.i ;.b" . P.p-li;m' R««. d«.l"-"; " ""..p"':
partida alemão. A princípio palavra de ordem nacionária e oficial, a nar(Mlzosf l
calcada em laica medida na apologia germânica do Ho/ksMm, que cristalizar os n
diversos sentimentos de hostilidade à Revolução Francesa e seus desdobramenü)s li
mis. Porém, aos poucos, da confilsa ganga douüinária dos eslavófilos, o primeiro J
zen e os demais ocidentalistas foram extraindo e tamisando uma aura democrática
a palavra de início desconhecia e com a qual passou de vez à tradição do pensam
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revolucionário russo. Mas com ela também bandeou uma nova atitude diante das mas-
sas populares. Sempre segundo a lição de Ventura, os eslavóâlos, ao âm e ao cabo.
acabaram sendo a ocasião de uma üansfomlação do socialismo russo, até então mera
curiosidade intelectual mal transplantada em solo nisso, isto é, malgrado eles mesmos
ajudaram a custar aquelas idéias ocidentais que comentavam a realidade do capitalis-
mo na França e na Inglaterm à realidade camponesa do país. Não obstante o conhsio-
nismo que os distinguia, foi suficiente que pronunciassem uma palavra verdadeira, na-
rodnosf, como de resto reconheceu um membro do círculo animado por Herzen, pam
que ganhasse nova vida nos grupos intelectuais uma sempre latente vocação para a
responsabilidade. Confessavam assim os ocidentalistas a inépcia com que fomiulaiam,
ou antes deixaram de formular, "o problema das relações da in/e//fgen/xia com o povo,
que os eslavófilos pelo menos sentiam romanticamente como fundamental''

Ocorre, fechando o ciclo dos decalques bem aânados, que essa mesma discussão.
pondo enüun em movimento a inteligência do país, também transcorria animada nos
círculos berlinenses da esquerda hegeliana (o primeiro exemplo dessa convergência de
elites é a atuação de um intelectual russo, Bakunin, nos meios jovem-hegelianos), em-
penhados em acertar, ou descompassar de vez, os relógios da Crítica e da Massa, como
se dizia na língua dos irmãos Bauer

Recruzando a âonteira, talvez surpreenda menos então que Gramsci tenha sauda-
do em Francesco de Sanctis a primeira tentativa de unificação da ''classe co//a", além
de louvar a forte carga "popular" do seu raciocínio ]itetário -- por exemplo, sua ade-
são ao romance naturalista e verista, definido muito a propósito por Gramsci como a
fomla intelectual elevada que assumiu na Europa Ocidental o movimento de ''andará
a/.fmpo/o'', o ''populismo'' dos intelectuais do século XIX declinante

Visto no conjunto, o parentesco de algumas formulações gramscianas com as que
animavam a fronda revolucionária dos "atrasados" países agrários da Europa Oriental
(sugerido por Rosado Rombo), onde formam um círculo vicioso as questões próprias
de um gigantesco conflito camponês e as tarefas pendentes de uma revolução democrá-
tico-burguesa bloqueada, vem a dar um cunho estrutural mais fundo à inspiração russa
do ideário "nacional-popular'' e, por via de conseqüência, à "anchra /ze/.F)W)Zo'' que
passou a afligir uma parte considerável da "grande e lamentável família'' dos intelec-
tuais europeus. Em resumo, é o desenvolvimento retardatáHo do capitalismo que põe o
intelectual em evidência, desmesurada como se está vendo, na medida em que no hori-
zonte raso do atraso vai .se tomando problemática a idéia de uma revolução nacional
clássica e se aprofundando a ftatum que aparta as camadas cultivadas das grandes
massas amorfas tangidas pela inércia reinante. Daí o irrecusável ar de família que circu-
la através de com.unturas tão diversas quanto as que acabamos de evocar e que se
expressa, por exemplo, no fato singular de que Gramsci possa fiar com propriedade do
berço nacional-popular do Idealismo Alemão meditando o exemplo da //z/e//fgenís/a
russa oitocentista, na verdade com o intuito de melhor qualificar o papel nacional de-
sempenhado pela filosofia croceana. Numa palavra, no coração do nacional-popular
palpita a vocação dirigente que a circunstância infeliz do "atraso'' histórico cedo ou
tarde desperta nos intelectuais.
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E isso -- amálgama de má consciência, sublimação do sentimento de nspon
lidado e empenho pedagógico -- Gfamsci viu muito bem nos russos. Inclusive nl
registro inesperado, infletindo por exemplo a dicção do pensamento pablaical-cristão
grandes nalistas russos, que tinha por destino uma espécie de sagração religiosa do
miúdo. Assim, qual a relação -- peigunUva-se Gxamsci. -- contida na expressão
toievskiana "humilhados e o&ndidos"? Justamente a cristalização da paixão pndomin
em Dostoievski: "o sentimento nacional-popular, isto é, a consciência de uma missão
intelecülaisjunto ao povo". ' Pode oconTer, como de fato ocoma, que Dostoievski ente
tal espírito de missão de uma maneira muito peculiar, anevesada mesmo, sobntudo
pensamios nos seus irmãos inimigos, os mvolucionários. esüangeiiados. Todavia, con
menos esse lapso do que o ponto de vista que surpmende nos heróis dostoievskianas
Mionomia aü)mientada(jusbmente por uma "ideia", no geral inchada até o paroxismo)
intelectual extraviado longe do povo. Tã é o parâmetro -- sendo comparáveis os termos l
problema - que pemiürájulgat, em contmparüda, o pretenso populismo de um
que em princípio põe em cena personagens provenientes das classes subaltemas, gente l
não tem'história, isto é, "cqa história não deixa baços nos documentos históricos do
do". O modelo nacional-popular russo -- que no "sistema" gramsciano deve füncii
como szepp/émenf d'óme do paladigmajacobino -- fala então salbr aos olhos o com
de prevenções que carmterizana a atitude tradicional dos intelwtuais italianos em face
povo, cifrado na formula emblemática "glf zzm//í '. Ao conüário do que se passa com -
"zzmdfa#" de Dostoievski, anotava Gramsci, no intelectual italiano a palavra carrega
óbvio ranço de patemalismo, sentimento de indiscutível superioridade, como se oip
a relação entre duas raças.i9 Assim, cotdada com o "espírito popular de Tolstoi",
rege a falácia da boa vontade "democrática" de Manzoni diante dos "humildes":

- mt

-- :H

N

IBID:091

Q pr

ei Q

sn denl

(k

Pm

a)n

\ba-w a

on

IDS

se n
Éor l
as
pmn

0

Sua atitude em face do povo, pKcisamente, não é "nacional-popular" mas aristoc
[.-]. Manzoni não contribuiu pam criar na ltália o "povo'nação"; ao contrário, foi
elemento anti-nacional-popular e tão-somente áulico[.-]. Ente Manzoni e os "humil
há distamiamento sentimental: os humildes são para Manzoni um problema de hi

grada, um problema teórico que ele acredita poder resolver através do iomaKe histór
Por isso os humildes são fieqüentemente aposentados como caricatums populans,
benevolência, mas irónica benevolência.

Nada aí que se aproxime daquilo que Gramsci mais preza em Tolstoi: essa capaUd
que tem a palavra do povo de iluminar e precipitar a crise .do homem culto.
também -- contrastando mais uma vez -- a impopularidade dos No1vox, que era a
literatura italiana. ''O povo sentia Manzoni afastado de si, sentia seu livro como
livro de devoção, não como uma epopeia popular".

A Inteligência ''Democrática'' Italiana

O outro filão desse ideário centrado no "nexo sentimental com o povo'' (t
entendido) é local, como pudemos entrever na breve referência a De Sanctis, e
carreando o que produziu de melhor, a partir do oitocentos, a ínfe//fgen/sfa ''demos
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ca" italiana. Como sugerimos em mais de uma ocasião, Gmmsci no fundo também
passava a limpo a veleidade burguesa de unir povo e nação. Todas as vezes em que
comenta a sobrecaqa(pouco conâável) de sentido da palavra "democracia'; Gramsci
acentua nela o que entende por dimensão popular, a procura de um vínculo com o povo
miúdo, istoé,com afiação. ' ' ' '"' ''

Nesta direção vão os termos nos quais Gramsci louva o propósito básico do RÍno-
vamenfo vivi/e c/7ra/ia, de Vincenzo Gioberti não por maço também um incansável
contendor das aias tradicionais das classes cultas italianas, dentre as quais o famigera-
do cosmopolitismo. Não era igualmente casual que Gramsci, acerca da ideia de litemtu-
m nacional-popular, aconselhasse a leitura de Gioberti, que Norberto Bobbio, por sua
vez, inclui no elenco de contes italianas do "sistema" gramsciano: "com a reflexão

o nacional-popular, tema característico da historiograâa oposicionista da anta-his-
tória da ltália, Gramsci enxerto o problema da revolução social no da evolução italia-
na: o problema da reÊomia intelectual e modal acompanha as reflexões sobre a história
da ltália, do Renascimento ao Rno/gimen/o, e em como interlocutor, no que respeita
ao primeiro, sobretudo Maquiavel, no que respeita ao segundo, sobretudo Gioberd" E
de fato, insistia Gramsci, embora vagamente, Gioberti 'bm idéia do 'nacional-popular'
jacobino, da hegemonia política, isto é, da aliança entre burgueses-intelecülais(enge-
nho) e o povo".2i Numa palavra, união entre espíritos "ilustrados" e classes subaler-
nas, tanto mais almejada quanto mais agudo se fazia o sentimento da ausência de um
:jacobinismo italiano", donde o empenho dos que chegavam atrasados em remediar as

lacunas de uma ilustração apenas embrionária.

Note-se que deste mesmo sentimento de missão frustrada dá testemunho a obses-
siva denúncia gramsciana do absenteísmo dos intelectuais italianos.
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Os laicos fracassaram na sua tanta histórica de educadores e elaboradores da intelectuali-
dade do povo-nação, não souberam satisfazer as exigências intelectuais do povo e isto
precisamente por.não tenm repnsentado uma cultura laica, por não terem sabido elabora
um "humanismo" modems, capaz de se difundir até as camadas mais toscas e incultas
como em necessário do ponto de vista nacional, por tenm pemianecido ligados a um
mundo antiquado; mesquinho, abstmto, demasiadanKnte indiüduahsta e casto-z

Veja-se agora o contraponto oitocentista de um Gioberti
paridade
to.20 Daí
era a da
omo um

O .Ptin/zovaPzzen/o italiano devendo ser deinociático, a liteiatum também deve participar deste
caiáter e se diHgir ao bem do povo. O que não quer dizer que deva conçentiar-se inteiramente
nos jomais e nos livros populans, pois a idéia democrática se pexverte se abandona as suas
outras companheüas. O engenho e a nação são o solo nativo da plebe, a qual não pode sercivil
se não é nacional, isto é, se nh se encontra unida com as classes altas, e piognsnsta, se não
for guiada pelo engenho. Analogamente, a liteiatum não pode serveidadeiimente demociáü.
ca se não tiver por fundamento aquela ciência e erudição supeiioies, que sã) sem dúvida
privilégio de poucos ma; que são necessárias pam ahmenU as ]etias populaiw
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Neste ponto, deixemos de lado por um momento o programa de redenção nacional
esboçado por um ex-ministro de Cardos-Alberto em 1848, centrado na @se de unia
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monarquia unitária encamada na casa de Sabóia, e façamos marcha à ré de volta às
origens do Idealismo Alemão, tal como a expõe o seu primeiro Manifesto de flindação-
Retomamos a seguir a fantasia democrática de Gioberti, desentranhada, como estamos
vendo, por Gramsci.
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Um Mlanifesto Nacional-Popular?

O Idealismo Alemão foi em razoável medida uma resposta monumental e coletiva
aos desacertos nacionais da vida do espírito. E pelo menos o que transparece com
nitidez na sua certidão de nascença, como foi justamente classificado pelo tradutor
brasileiro(Rubens Rodrigues Torre Filho) o Sps/e/npmgramm, "o mais antigo progra"
ma sistemático do idea]ismo alemão'', títu]o sob o qual Franz Rosenzweig publicou o
manuscrito de 1797, de aüibuição tão controversa quanto irrelevante. Eis o trecho que
nos interessa mais de perto:

Falam aqui pela primeira vez de uma Idéia que, ao que sei, ainda não ocornu a nenhum
espírito humano -- temos de ter uma nova mitologia, mas essa mitologia tem de estar a
serviço das idéias, tem de se tomar uma mitologia da Razão. Enquanto não tornarmos
Idéias mitológicas, isto é, estéticas, elas não terão nenhum interesse pam o povo; e vic
versa, enquanto a mitologia não for racional, o filósofo teia de envergonhar-se dela.
sim, i/znüadoi e não-i/usü'adoi jlz{69ek/dr/e zlnd Unaz{49ek/dr/e] precisarão enfim e!
der-se as mãos, a mitologia terá de tornar-se ÜHosóÊica e o povo racional, e a ÜUosoüia
de tomar-se mitológica, pam tornar sensíveis os filósofos. Então reinaiá eterna uni(
ente nós. Nunca mais o olhar de despnzo, nunca mais o cego temor do povo diante
seus sábios e sacerdotes. SÓ então esperar-nos-á uma igual cultura de rodas as folgas,
cada um assim como em todos os indivíduos. Nenhuma força mais sela reprimida. Ei
reiiuiá universal liberdade e igualdade dos espíritos! Sela pnçiso que um espírito si
dor, enviado dos céus, funde entre nós essa nova religião; ela sela a última obm, a
máxima da humanidade.

O que evidentemente mais sobressai neste prqeto insólito é a gravitação do mundo
tomo da função intelectual. Ma]grado a mão fmtema]mente estendida ao povo(aÊma]
Revolução Fmncesa, de resto em pleno curso, colocara a fratemidade na ordem do dk
ou por isso mesmo, avulta no programa o papel de destaque absoluto reservado
espíritos livres, àqueles que "carregam em si o mundo intelectual'', do qual a Idéü
tomada em seu sentido mais enfático, isto é, platónico e kantiano, constitui o cent
nevrálgico. Podemos imaginar em consequência a espécie de danação que aguardava
excluídos do círculo mágico da Idéia, os homens "dje kei/ze .Zdeen vens/e/zen". O pi
do da Idéia, sob cujo signo nasceu o Idealismo Alemão, traz estampada a ambição
hegemonia alimentada pela fn/e//fgen/sfa. De faü), avizinhava-se o período de fastíl
dos "mandarins'', e com ele, a ilusão, nunca tão bem alicerçada, de que os intelecto
podiam alguma coisa.

Ainda que na comia veleitária do devaneio intelectual, uma curiosa demanda
aliança social. Transposição em chave especu]ativa da aproximação entre ideó]ol
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"culto". Ao mesmo tempo em que verberava o seu colega parisiense ''civilizado'' (i
trincheirado na glória mundana do exprff) o inte]ectua] alemão via-se pmyetado --
assim dizer empunado pelos imperativos do ''atraso" -- no proscênio nacional, eles
do à condição de principal contendor da afrancesada aristocracia reinante, enfrent
a porém no terreno neutro da cultura e da ética de classe. Palavras como Bf/dmg
Ka/Mr justificam-lhe a existência precária e carecida de um exutório menos ténue
que as veleidades teatrais de um Wilhelm Meister, burguês sensível e letrado que
curou a exposição pública nas tábuas de um palco porque as carreiras ainda não
vam abertas ao talento. Mas foram sobretudo palavras de ordem que traduziam e
recuam a auto-consciência dos intelectuais alemães como corpo social à parte. Esse
personagem que em nome da Idéia e das luzes por ela irradiadas, hostilizado
classes proprietárias das quais dependia, procurava selar uma nova aliança com o
miúdo de uma nação inexistente.

Cc
:c

Ü:

Fichte e a Destilação do Intelectual
b
«sFichte nunca foi arrolado entre os autores presumíveis do manuscrito -- aliás

lazões filológicas óbvias. E no entanto gua ascendência ideológica junto aos jo\
idealizadores do programa não é menos visível do que a imaginação estetizante bal
da pelas garras de Schiller, ou pelo l:Dperion de Hoelderlin. Não custa adivinhar que l
espírito de missão que impregna esse manifesto dos novos intelectuais devia p
sobre a Alemanha cultivada da época. Em Fichte, de modo particular, o aHa em deter
nar a essência o destino do homem de pensamento atravessa-lhe a obra como um
vermelho: assim, tmtou pública e explicitamente do assunto em 1794, voltou a ele
1 805, nas conferências de Erlangen, dedicando-lhe ainda mais cinco lições no sem
de verão de 1 8 1 1 . Com o passar dos anos o contexto variou (do entusiasmo jacobino ]
virada do século ao fervor patriótico da Era das Reformas e das Guerras de Libe
mas a convicção iluminista de fundo continua a mesma, ponto de fuga de todo o lc
lismo. Numa palavra: o intelectual é messe e educador (Ze/crer e Eníeber) do gê
humano -- tal é o principal artigo de fé da religião alemã da Cultura, entrevista
do ângulo do seu empenho "filantrópico", como se dizia. Dá para imaginar a di
elevada de Fichte ao expor, diante de um público que podemos presumir não indifei
te. o heroísmo civilizador do letrado, assunto que reputava sublime, quando menos
nele se decidir a sorte da nova fi]osoÊia e a fortuna social das classes insüuídas.

Pois é nesse tom, adequado por sinal, que Carlyle comentava as conferências
Fichte. Não custa referir essa retórica superlativa, deixando entretanto de lado o e}
das razões do interesse de Carlyle pelo tema da redenção pela cultura, que aliás jull
de grande atualidade na industrializada Inglaterra dos anos 1840:
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Fichte chama-lhe homem douto ou letrado, por conseguinte profeta, ou, como pi
sacerdote [-.] Os homens de ]etms constituem um sacerdócio perpetuo [...]. No verde
homem literário há sempre,sela ou não reconhecido pelo mundo, um caráter sagrado;
é a ]uz do mundo, e]e é sacerdote do mundo [...]. Deste ponto de vista, considero
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durante os últimos cem anos, o mais notável de todos os homens de letras foi, sem compa-
ração, um compatriota de Fichte, Goethe [.-]. O exemplar escolhido por nós de herói
como homem [iteiáíio seria Goethe [-.]. Um homem antigo, heróico e grandioso, fiando
e silenciando como um herói'antigo, na figura de um homem de letras muito modems, de
alta educação e alta cultura.

Como ficou dito, nnunciemos ao exame desse curioso entrecnizamento entre um ideá-
rio cujo horizonte era um processo tardio e aüibulado de transição para o capitalismo e
a crítica, patentemente autoritária, em nome da cultura, da desorganização social ine-
rente ao "industrialismo" da sociedade mais avançada do tempo, e retomemos a ques-
tão oitocentista do intelectual nos termos em que a Êomlulava Fichte, isto é, segundo
impemtivos ditados pela preponderância da Idéia.

Caberia ao espírito cultivado -- cujo alimento natuml, diga-se de passagem, é o
Estado de Direito e a liberdade acadêmica -- pioletar sobre o mundo a vfsâo implícita
na Idéia, tomando-a enfim .popa/ar. Portador da Ideia -- algo de que dance a grande
massa, além de uma "religião sensível'', como preconizava o Sps/e/nprogramm -- o
mandarim fichteano é a um só tempo um ilustrado e um visionário; além do mais, a
luminosidade singular que a sua personalidade irmdia pede distância, própria de quem
''supervisiona do alto'' o progresso efetivo da humanidade; em boa lógica, o Ge/e/zr-
fenstn/de vai tomando a feição de um estamento hierático diante do qual a grande
massa dos "não-ilustrados'', sendo um insüumento do "douto'', pode ser da ordem do
obstáculo. A certeza de que o intelectual é o pronta dos tempos mudemos ganha aânal
uma formulação deânitiva em 1813: Fichte chega a estabelecer a existência de duas
categorias sociais ftlndamentais, o /mvo e os feórfcos. :'Para o primeiro existe somente
aquilo que ainda imediatamente a ação; aos últimos compete a visão pmsl/zcüva: são
livres artistas do fiituro e de sua história, lúcidos arquitetos do mundo, a partir do
primeiro, tomado como matéria sem consciência". Diante de um desfecho tão inapelá-
vel como este, a nova aliança entre povo e ilustmdo celebrada na certidão de nascença
do Idealismo Alemão parece deHmitivamente condenada. Nem tanto se considerannos
que Fichte naturalmente nunca abandonou a perspectiva de uma educação popular, uma
espécie de educação pam a cidadania, uma vez que nem todos estão à altura da edifica-
ção do Estado de Direito, o Estado de todo o povo- E sobretudo se repamrmos, relendo
o Manifesto em questão, que a ftatemidade anunciada nunca deixou de depender de
uma iniciativa vinda de cima, das classes instruídas precisamente. Mesmo assim, só o
estudo não faz um mandarim; é preciso ainda juntar ao fetiche do exame e do diploma
uma aura impalpável: pam Fichte, um intelectual segundo a verdade -- e não segundo
a aparência e a mera opinião -- é apenas aquele que se distingue pelo conhecimento
das Idéias, graças à ge/e/zrfe .Bilaung, ideal de formação reservado a uma casta de
eleitos aânados com a substância íntima do seu tempo, em condições portanto de diri-
gi-lo. O que pensar deste inequívoco proposito de hegemonia?

Ninguém mais do que Fichte desenvolveu o ''aspecto ativo" do Idealismo, para o
qual Mam chamou a atenção na primeira Tese sobre Feuerbach -- pensemos no prima-
do da Razão Prática e na correlata constituição do olÜeto. Evidentemente, nenhuma
definição '':técnica" do Idealismo, dente as muitas propostas pelos seus criadores, dada

- aliás por
los Jovemi
nte ballza-

nhar que o
avia paira
n detemli-
mo um 6o
u a ele em
o some:
acobino
.ibertação)
)doo l(

do gênc
vista ag(
u a di{
) indifei
menos

as.
erencias
:íoo e]

lias julg:

)mo prece
lo vei
sagrado;

)nsidero

313



a novidade do assunto, deixa entrever na sua leda qualquer mação mais explícita ente
aquele aspecto da atividade ideal do Sujeito e a miragem, muib bem ancorada m
realidade gelatinosa do "aüa.se", do poder intelectual. Entretanb, já à época do seu
nascimento oâcial, o Idealismo Alemão em claro a esse respeito. Assim, a nferência ao
mundo das Idéias parecia decisiva para os autores do Programa. Ora, ao longo desses
escritos âchteanos à macem das sucessivas exposições da Z)oz/fina da Cfê/laia. consa-
grados à "destinação do intelectual'', a expressão Idéia, gem romper com os termos em
que Kart a reinvindicou para a nova âlosoâa, na qualidade de designação genérica dos
conceitos puros da Razão, vai aos poucos qualiâcando, e confiuidindo-se. com uma
espécie de vida espiritual tão intensa quanto impalpável: visão interior, iluminação, e o
mais que se quiser nesta dicção em que a condição intelectual de uma alma de elite é
consagrada. Se algum ramo da modema fn/e/Zfgen/sfa européia tinha a fantasia da flu-
tuação desimpedida acima das divisões sociais ideadas por Mannheim, falam os idealistas
alemães. Podemos inclusive -- as aânidades são mais do que eletivas -- ajustar o paradig-
ma da Idéia, pam muitos deles "absoluta", a matéria tópica de sua eténa e sublime exis-
tência sepai:ada, àquela pnsumida livre oscilação de uma fn/e//igen/sia que tinha a6nd
boas lazões pam se julgar negativamente privilegiada, sobretudo pela ausência de vínculos
de classe mais ponderáveis e deânidos -- aparência social cujos flmdamentos nacionais
procuramos evocar paginas aliás. Isso posto, seria o caso de lembrar por extenso a Noü
dos Qzmdemf em que Giamsci registia, sem dúvida pelo avesso, essa mesma convergência
de [dea[ismo e ilusão inte]ectua], fomu]ada pe]o mandarim Mannheim nos termos de uma
utopia do ponto de vista sem identificação social deÊnida. Eis o tacho em questão:
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Assim como estas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem com espírito de
corpo a sua continuidade histórica inintemipta, bem como a sua qualificação, do mesmo
modo se aposentam como autónomos, independentemente do grupo social dominante;
essa autoposição tem consequências no campo ideológico e político, conseqüências de
amplo alcance. Assim, toda a filosofia idealista pode ser associada a essa posição assumi-
da pelo complexo social dos intelectuais, podendo ser definida como uma expnssão desta
utopia social segundo a qual os intelectuais se consideram independentes, autónomos.
revestidos de características próprias etc.:'

Schelling e o Novo Senso Comum

Dentre os autores do Spsre/aprogrumm, Schelling 6oi sem dúvida o mais fiel à sua
letra. De um modo ou de outro, a aspiração messiânica que se exprime ali sobrevive na
sua meditação ulterior em tomo da entrada em cena de uma nova mitologia. Inclusive
quando mais tarde dá à figura carismática do "espírito superior enviado dos céus".
fundador da nova religião (nacional-popular?), a fisionomia mais apagada e multiplica-
da de uma nova geração. Sempre será oportuno lembrar -- como faz o tradutor brasi-
leiro do /'mgrnma, Rubens Rodrigues Torres Filho --

que esse "espírito superior'' não precisa ser entendido como um gênio individual, mas
poderia ser o espírito do tempo, trabalhando na obm coletiva de uma geração -- é o que
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Schelling indica com precisão ao falar da época moderna como um tempo em que "o
mundo ideal move-se poderosamente pam a luz" [...]. E o que merece destaque, nesse
sentido, é a contribuição decisiva do idealismo tiansandental - do movimento de idéias
libeiado por Fichte -- pam pncipitar os acontecimentos(também no sentido químico da
palavra), em direção a esse rumo da civilização. Será prwiso que o ponto de vista M-
cendental se imponha, que se tome comum essa perspectiva genética que vê o mundo
como é "feito" -- em sua gênese originária -- e que, ao íâzê-lo, esvazia de consistência o
mundo dos fenõmems, tal como é "dado" ao senso comum

Não faremos muita violência àjusteza destas observações se acrescentamios que pam
os (»ZeAríen dessa nova geração o Espírito do Tempo Êoi antes de tudo uma imagem
imodesta da condição inte]ectua], e que por isso mesmo ele só se dá a conhecer àqueles
que têm espírito?.e que assim demonstram estar afinados com o ar do tempo, isto é,
àqueles novos filósofos alemães responsáveis por essa obra coletiva que 6oi o Idealis-

De resto, o espírito do Programa é o mesmo dos primeiros escritos de Schelling.
Estudando-os, Claudio Cosa, depois de.notar que a mitologia para o jovem Schejling é
menos a eWressão de épocas arcaicas do que um instrumento permanente de educação
popular, sublinha o caiáter puramente passivo do papel desempenhado pelo povo nesse
processo de "esclarecimento" de que os intelectuais são os protagonistas exclusivosc a
eles compete a elaboração dos grandes temas éticos, isto é, dos ''mistérios" indispensá-
veis a uma "educação nacional'', nos quais a grande massa seria gradualmente iniciada.
Visto deste ângulo, não custa repetir, o pacto projetado entre ilustrados e não-ilustrados
é obviamente uma utopia de intelectual, nele se exprime a situação ideal em que o povo

os valores que, sob a égide das Idéias, emanam desses seres de exceção. Neste
sentido, a Revolução é saudada quando suscita e exalta a energia dessas personalidades
raias, temida quando nivela tendo por metro o democratismo plebeu. À ILz de tamanho
desencontro -- entre a Revolução Francesa e seus admimdores âlosóâcos -- era fatal
o desencanto que finalmente se abateu sobre o melhor da inteligência alemã. O ciclo de
tal desengano coletivo é conhecido. Nos termos do nosso problema, a formulação de
Cega soaria mais ou menos assim: aos olhos do jovem Schelling a Revolução traída
apresentaria sobreüido o malogro dessa "ida ao povo" da parte de intelectuais que
supunham transitório seu exílio, no fundo uma divisão nefasta a ponto de comprometer
a própria harmonia das faculdades -- à maneira em que Schiller a concebia, está claro.
ao termo de uma Educação Estética que no limite instaurada uma ordem pós-revolucio -
Daria fazendo economia da revolução que a legitimaria. Por esse prisma, o sonhado
nexo orgânico ente ilustrados e não-ilustrados viria a ser a solução pam o paradoxo
alemão da evolução burguesa, pam o qual o Idealismo, mesclando autonomia e recon.
filiação estilizada com a validade, apresentou sem dúvida o melhor way ouf. Mas
lembrada esb circunstância, penetramos no âmago da .Xze#ümng preconizada por Kart ao
responder enfim à questão '' O que é a llustmção?": como se há de acordar, distinguindo
habilmente uso público e uso privado da Razão, Kant conseguia custar a esperada maiori-
dade de um sujeito sem tute]a e submissão fiinciona] à autoridade do Antigo Regime. ;

Oia, a niína da nova aliança traz agua pam o antigo moinho iluminista, de sorte
que os intelectuais por assim dizer de corte schellinguiano passam a reinvindicar -
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historicamente da deâmição mesma de Idealismo.
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O Jacobinismo Literário do Jovem Heget

É evidente que não se pode cotdar impunemente a reflexão.desenvolta de un
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hoje sâo apenas litemtuias privadas. Que a nossa, que já foi a primeira da Europa, soja
anualmente pouco menos do que a última, isto se deve ao fato de ter se atirado da vida
pública e civil pam se tornar ocupação ac:xlêmica e passatempo de uns poucos ociosos.

Ora, durante sua estada em Bema, Hegel, um dos autores do Manifesto do Idealis.
mo Alemão, tinhajustamente os olhos postos no abismo que a miséiía alemã ia cavan-
do entre ilustrado e não-ilustrados. Mas como franqueá-los, se, por um lado, o cristia-
nismo -- cuja positividade esse ãlo.jacobino submeteu çom minúcia à crítica dos
espíritos livres amantes da liberdade à antiga -- confiscara de vez o que restava no país
de cultura popular, isto é, de "fantasia nacional'', e se, por outro lado, fitava ao con-
junto do país o mínimo de "fantasia política" para alcançar o curso modemo do mun-
do? Deixemos sem investigar tudo o que essa nova sensibilidade pam o popular deve a
Herdei; renunciamos também a estudar de perto o expediente imaginado por Hegel, de
&to reduplicando a ilusão colossal dos jacobinos franceses, constituído por uma reli-
gião civil ou popular, isto é, pública ou não positiva, calcada no modelo da Antiguida-
de, que se supunha então rediviva -- mas não sem antes reparar que esta solução(uma
Ho/h-re/fgfolz cuja douüina se funde na razão mas atenda aos reclamos da fantasia e do
coração, isto é, patriótica a ponto de despertar na alma do povo o sentimento de sua
dignidade, mas suâcientemente elevada pam que dela não se envegonhem as classes
educadas) é exatamente de mesma ordem daquela programada logo mais pelo Sps/em-

Volbndo aos termos de nossa comparação, iremos nos restringir ao baço
mais saliente do ponto de vista dito até agora nacional-popular, salvo engano, ponto de
vista predominante no Hegel republicano, a saber, ao pmyeto de organizar, do ângulo
vagamente especificado dos interesses culturais das classes subaltemas, a :'parte ilus-
trada da nação"

Depois de aludir à total insigniõcância, pam o público popular, dos jogos literá-
hos a que se dedica bom número de poetas alemães, e sublinhar o completo desencon-
tro ente a fantasia das camadas cultas e a das classes ditas vulgares, Hegel, exatamente
à maneira da evocação. nostálgica de Gioberti, contrapõe à mediocridade do presente
alemão a plenitude da cidade antiga:
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Pelo conUário, um cidadão ateniense que, por sua pobreza, se visse impedido de votar na
assembléia pública popular, ou mesmo se visse obrigado a vender-se como escravo, nem
por isso deixava de saber tão bem quanto Péricles ou Alcebíades quem em Agamenon ou
Edipo, quando um Sófocles ou um Eurípedes apresentavam-se sob as nobns íomias de
uma humanidade bela e sublime, ou quando Fídias ou Apelos os repnsentavam nas figu-
ras putas da beleza coipoml. !'
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Sem dúvida, uma curiosa variante de/í/erurfscÀer sa/zscuZo/üsmus. O escrito polémico
de Goethe que leva este título é contemporâneo dos manuscritos hegelianos de Bema
sobre a Positividade da Religião Cristã. Conquanto diametralmente opostos no que con-
wme por assim dizer à política de organização da cultura, o classicismo provisoriamen-

esenganado de um, e a e6emem veleidade populista de outro, convergem no juízo
negativo dos obstáculos locais ao desenvolvimento de uma cultura renovada. A rigor, o
intento problemático de citar uma arte clássica burguesa e uma política pam a in/e/#-
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vir-a-ser prático da teoria. Também pede explicação o temor de Hegel ante a eventuali-
dade de uma Constituinte à francesa, pois aâmal muitos liberais moderados admitiam-
na como üansição adequada às reformas exigidas pelos novos tempos. Ocone, mres-
centa Lukács, que tanto a timidez de suas propostas de KFonna, quanto sua ilusões awna
da possibilidade de uma corporação independenb de notáveis detemünar a constituição do
Wiirttembeq são indícios seguros do que deve o raciocínio hegeliano à síndrome geral
da "miséria alemã" -- além do mais, a crença nas virtudes de um corpo autónomo de
capací/és, palidamente delineado por Hegel, é mais uma expressão da utopia intelectual
que estamos estudando. Em linhas gerais, desnecessário lembrar, o que Lukács volta a
sugerir, é a inclusão dessa pequena brochura de Hegel, cqa trama é a incongruência de
meios e üns, no rol dos paradoxos alemães da modemização conservadora.

Resta apreciar mais de perto a estratégia global preconizada por Hegel. Pam todos
os efeitos, a exigência de reforma formulada por Hegel já pouco teria a ver com a
nforma intelectual e moral mais ou menos cogitada por ele mesmo na época do Pro-
grama Sistemático de 1797. A menos que dustemos tal reforma a um pmyeto geral de
hegemonia burguesa, por mais claudicante que tenha sido o seu destinatário. Mesmo
assim, como ficamos? A reforma ético-política de que se trata no panfleto em questão é
de fato uma exortação dirigida às classes possuidoras, como quem diz: anunciem a
alguns de seus privilégios enquanto é tempo. Voto piedoso? Sim e não, pois aânal
sempre se podia evocar a noite memorável de 4 de agosto de 1789, milagre preparado
de véspera (mais de um século de desintegração do Antigo Regime) onde a efusão
liberal das elites ajuntara-se em tempo à grande .pena provocada pela turbulência dos
despossuídos. Hegel não pedia outra coisa ao patriarcado do Württembeig, nem em
outro o bom propósito de sua reflexão preventiva, destinada ao uso das camadas domi-
nantes. Acresce que temia a Revolução como quem teme um destino inexorável, além
de fiinesto, sobretudo quando à exigência de reformas vem juntar-se o justo ressenti-
mento das multidões oprimidas e enganadas. Uma nova filosofia da histórica madruga-
va, deslocando a antiga intenção de reforma intelectual e moral formulada pelo idealis-
mo nascente nos termos de uma revolução cultural, a um tempo subversão do senso
comum e aliança dos ideólogos com o povo-nação a esclarecer praticamente. A contra-
dição que é da natureza do processo é agora reconhecida com maior veemência -- o
que o âlósofo ganha em acuidade materialista perde em sensibilidade para as promes-
sas da cultura popular enquanto fermento democrático -- mas ela só aflora na cons-
ciência cultivada do filósofo que reflete a contradição padecida pelos despossuídos na
forma de um sentimento mudo da alienação. A crítica é agora imanente (o particular
não cumpre as promessas do universal que o trouxe à vida), o intelectual não é um
doutrinário elocubrando. por conta própria, mas o horizonte prático é drasticamente
nbaixado. Salvo engano, esses os elementos do seguinte balanço de Habermas: o pri-
meiro Hegel,

loto de Hegel,
moderação das

rsão acomete:

refletindo soba o destino, pode iniciar o caminho de uma reforma que realize ela própria
a justiça, a fim de não sofKr a justiça terrível de um poder revolucionário e cegos...].
Endereçando-se aos diHgentes, uma filosofia que concebe a história como destino pode
apreender o modo de uma articulação da contradição que move as massas incapazes de
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refletir sobre ela, e pode desmascarar a caducidade dos interesses particulares, confrontan-
do.os pela nflexão com o interesse geral, no momento usurpado [--] a crítica dwe en
produdr efeitos práticos modificando a consciência dos dirigentes. Ela pode.instniir
políticos acerca do justo caiáter de um destino que se consumaiá oUeüvamente às
deles, caso não encontnm a coragem de desQjá-lo.
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Doravante o vínculo entre ilustrados e não-ilustrados é frouxo ou nenhum. TMs
sempre se poderá dizer que alguma coisa do espírito. nacional-popular do penodo
Bema sobrevive no reformismo esclarecido(esclarecimento que no entanto se
na confluência de reflexão e crítica nos termos que se acabou de ver) dessa espécie
apelo, não aos conservadores, está claro, mas aos homens válidos do p?lr uma
"'"""'9 "- e 'menos de instituir o povo'nação .(pam voltar a falar. como G
associando-o à direção reformadora das classes altas; e ainda, be.m sublinhado, o
da responsabilidade do homem culto, daquele que carrega em si o mundo do espi
como se lia no Sps/e/nprogramm, vocação canalizada para uma reforma consolei
empreendida com conhecimento de causa, por assim dizer, ou melhor, despertada
intenção de cristalizar as disposições reformistas das camadas dirigentes, como se (
pudesse enâm emergir uma nova hegemonia, na acepção gramsciana do termo. No 1
da via prussiana, um progresso, caso fosse mais do que veleidade.
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Mlá Constituição da Atemanha, Consciência Nacional Infeliz

Um par de anos mais e a nova desgraça política que se abate sobre.o
Império permite ver claro na situação. A derrota militar inflingida pelos exércitos
lucionários da jovem República Francesa representam, ente outras coisas, a exf
cia direta de que a Alemanha há muito deixara de ser um Estado. Remate dos
que a fiinesta'Guerra dos Trinta Anos trouxera consigo? Seria preciso esperar
pelo desastm de lona, grau zero da miséria nacional. Até lá, o melhor registro
abalo sísmico avizinhando-se do seu ponto crítico encontm-se nas mais do que
considerações de Hegel sobre a combatida Constituiçlao do pais, Z)/e %ei#nssung .
cb/and, no fiando um ajuste de contas com a experiência desencontrada que a
gência nacional ia acumulando diante do acelerado processo de desagngação do
nado Sacro Império Romano-Germânico. O panorama não em alentador, o que
ainda mais os méritos de um filósofo em condições de se voltar com provei
essas matérias de interesse nacional. ...

Méritos acnscidos sobretudo aos olhos equivocados de um Meinecke, ao filiar
à linhagem antilibeial dos ideólogos do estado-potência (ÀáacA/s/aa/). Este passo
' cujo grão de verdade levou mais de uma geração de leitores a cometê-lo --
impediu entntanto de formular com luminosa concisão. o dilema em que se
homem culto alemão no período que viu nascer o manuscriD de Hegel:

Naquele doloroso estado de coisas, restavam ao intelectual alemão somente
nhosl ou separa.r definitivamente o destino do espírito alemão do destino do l
mão, refugiando-se nas profundezas sagradas e silenciosas do coração pam co

lc
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mundo puramente espiritual; ou então, colocar este mundo espiiítual numa relação sensata
e harmónica com o mundo real, procurando assim, finalmente, um baço de união entre
estado rea] e idea] rmiona]. Se isso desse certo, em uma ilação inteiramente nova, até
então insuspeita, ente a realidade e razão que tomava corpo.

A primeira via altemativa assinalada por Meinecke, é a da emigração interior, como se
diz tradicionalmente na Alemanha da interioridade radical e apolítica. À via da emigra-
ção interior cosüima fazerpelzdapzr o ideal sublimado da fonnação hamloniosa da per-
sonalidade, tmço distintivo da nova fn/eZ/fgenísia de que também dá notícia o mesmo
Meinecke:
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Essas catástrofes acabaram dwidindo os intelwtuais alemães a se Ktiianm em si mesmos
pam consumar o apeúeiçoamento de sua individualidade. A enorme riqueza espiritual que
a Alemanha acumulou durante o primeiro decênio do novo século foi produzida sob a
obscura pnssão do seu grave destino político. Foi a desventura que então impulsionou os
alemães ao ponto culminante de sua existência espiHtual. Isto vale também pam Hegel,
que tinha plena consciência e clam visão do seu tempo.

Rosenzweig, por seu tumo, também reconhece sem hesitação no manuscrito de Hegel
sobre a Constituição o tom particular da confissão: na nostalgia daqueles espíritos que
vogam à luz das Idéias (com maiúscula), Hegel teria posto em cena não só os sofrimen-
tos de uma Bela Alma, ou mais exatamente, a emigração interior do J:t)perion hoelder-
liano, mas retratado por acréscimo e com conhecimento de causa o remorso da ''supre-
ma subjetividade'' que o tolhia no verão de 1797.

Duas palavras sobre o teor particular dessa experiência intelectual. E possível
dizer que a Dialética nascente é em grande parte uma formalização dela, uma tentativa
de transcrição conceptual desse conteúdo de experiência que acabamos de especificar.
Mais exatamente: consideradas as coisas do ângulo desse vínculo original entre Dialéti-
ca e processo intelectual(uma Forra interessada em transpor o curso do mundo para o
plano mais deputado dos seus nexos), procuremos dar um nome aos termos da altema-
tiva âxada por Meinecke no limiar da meditação hegeliana sobre o destino nacional. De
um lado, o niilismo (um tempo de resto muito preciso no repertório do Idealismo Ale-
mão) do intelectual de vanguarda na circunstância equívoca do "atraso'' histórico. De
outro lado, uma espécie de consumação relativa, porém bem ajustada a essa mesma
circunstância histórica do ''atraso", do sentido de missão entranhado na condição de
intelectual. De um lado, missão e empenho (dentro dos limites da estrita Razão), do
outro, sentimento de segregação. Dito isto, tocamos no ponto nevrálgico assinalado há
pouco, se é verdade que podemos identificar no primeiro membro do dilema em ques-
tão, segundo o Hegel da maturidade a existência irónica do intelectual no fiando acabru-
nhado pe[a miséria nacional, o portador da ''diabética negativa'' (o segundo momento
do Método), e no outro termo da disfunção, o agente catalizador da dialética superior
do Conceito (o momento positivo-racional do Método, a diabética na sua feição afirma-
tiva, sinóptica, isto é, entrevista na sua verdade final, ao contrário do acabamento in-
conclusivo da primeira, puramente negativa, para muitos a diabética na sua acepção
mais enfática). Om, a façanha a que se resume o hegelianismo consistiu em entrelaçar
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descrita pelas idas e vindas do hegelianismo nos seus prünórdios retrata a paulatina
diluição da veleidade nacional-popular num pmUeto de reforma do entendimento e da
vontade das classes dirigentes. No Êmal do trdeto, o desfecho mais do que previsível:
do antigo programa de reforma intelectual e moral pamce subsistir apenas a vontade
muito pouco popular de msolver a questão nacional pela via da modemização do aparelho
de Esbdo. Seja como for, pode-se dizer que aquela primeira uispiiação hibemará nalgum
canto menos visitado do espiiito mandarim durante o "período arüsüco"(Reine). Pam que
se etça uma idéia do alcanw e penetração da conveqência há pouco fomlulada por Hegel,
base lembrar, sem maions comentários, o prometo ruminado pelo jovem Maix de âmdir
num só bloco de humanidade inteiriça "os que pensam" e "os que sobem". Por certo um
pmyeto de intelectual.

Mas voltemos às observações de Meinecke. Em poucas palavras eis o que a seu
ver distinguia Hegel da maioria dos contemporâneos: o sentimento seguro e premonitó-
rio do que havia de insustentável e desnaturado em tal situação, o sentimento ''de que a
vida real e a vida do espírito não podiam a longo prazo permanecer assim espasmodica-
mente separadas uma da outra sem causar um novo desmoronamento e com isso, a
ruína do espírito". Em suma, o que se espelhava nessa platafomla de uma novageração
de intelectuais em ''toda a força espiritual da Alemanha, comprimida, rdeitada da vida,
preparando-se no entanto pam chocar-se potentemente contra essa mesma vida que a repe-
lia". Não é difícil compreender o propósito de Meinecke ao empKgar tal advérbio: se de
&to a Alemanha não é mais um Estado, como afirma Hegel introduzindo seu manuscrito, é
porque somente com a "potência" um Estado toma-se veidadeilamente nal.
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E mais ou menos por essa época que transparece em Hegel a ambição de ser o
Maquiavel da Alemanha, esperando levar a bom tempo o prometo cqa realização a força
das coisas recusam ao escHtor ílorentino. Entendamos, o prometo de criação de um
Estado nacional unificado. Voltamos assim à analogia das duas transições abonadas
pam o mundo modems. Aliás é o próprio Hegel quem julga comparáveis conjunturas
históricas manifestamente tão diversas. Depois de considerar a fomiação do Estado-na-
ção nas monarquias absolutas ocidentais(França, Espanha e Inglaterra) e lamentar, na
anacrónica "anarquia constituída" alemã, a ausência de um ''centro universal" que
assegurasse, contra o mero agregado de interesses a que se resumia a nulidade do país,
a generalidade do poder político, Hegel ressalta a comunidade de destino entre Alema-
nha e ltália, com a diferença de que esta última, em virtude de sua antiga e elevada
cultura, cora a primeira a conhecer aquela lamentável linha de desenvolvimento (ou a
bata dele) que agora a Alemanha percorria até as últimas consequências; mas parecen-
do estar a via alemã assim a cavaleiro da vertente italiana e da tendência modema à
miâcação, não caberia, pegunta-se Hegel, esquadrinhar o conjunto de circunstâncias
an condições de favorecer a segunda altemativa? Não surpnende que então Ihe acoita
a imagem de um Maquiavel patriota e homem de estado convencido de que somente a
tlansfomiação a ferro e fogo da península num Estado uno e indivisível poderia redimí-
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la da miséria universal em que megulhara Um Maquiavel jacobino? Seria pedir muito
a um intelectual alemão. Além do mais é preciso lambia que a reabilitação de Maquia
vel na Alemanha de inícios do século XIX corria paralela à voga nacionalista italiana
em cuja crista despontava a figura de um Maquiavel reformador, como se a fundação
do Estado italiano dependesse da descoberta da rea/í/à (:8e/ua/e, que justamente a obn
do Secretário florentino facultam.

De modo que a redescoberta desta última vinha cimentar uma espécie de nascenB
demanda de .Criado da parte de Hegel, que nisto também cuidava ouvir a voz do povo
Já vimos Gramsci associar Idealismo e preponderância ilusória da função intelectual; c
sabemos também que ele notou çom a mesma perspicácia que toda v?z em que pr
minam os intelectuais suqe o Estado apresentado como um absoluto." Mas para
será preciso espera pelo Estado Etico que o Hegel da maturidade apoia ao mero "!
rantismo'' do Estado capitalista dos liberais. Voltemos à opinião de Meinecke já re
da: está visto agora que o elogio do realismo maquiaveliano, patente por exemplo
recusa da incompatibilidade tradicional entre a moral e a política, viria confínnar ;
índole original do hegelianismo, uma filosofia da razão de estado, agora reconcili
com a própria razão. No aBa de arrolar Hegel entre os poucos intelectuais sensíveis
necessidade de se fodam de uma vez a potência do Estado alemão, Meineçke não de
nha invocar até mesmo um certo ''senso para a potência'', cujas raízes elemen
Hegel trama entranhadas nas suas disposições naturais "pam ser um homem de
cia" -- assim como Nietzsche, tirante a intenção pejorativa, aludia a uma ''supi
fomla de dominação e govemo'' diante de cuja representação se regalada a "a
sedenta de admiração e veneração'' do diabético... Sempre será possível trocar em
dos bem mais prosaicos os termos elevados dessa alegada Vontade de Potência (o
perialismo contemporâneo de Nietzsche ainda estava longe) e lembrar, entre tantas
cunstâncias, que o mesmo mandarim que administrava um ginásio em Nüremberg,
poderia, mais tarde, ter atendido um chamado de Berlim na esperança de exercer
ou tarde algum cargo mais importante do que uma cátedra. Isto posto não se
negligenciar a cunjuntura histórica invocada por Meinecke no intuito de entronca l
apologia hegeliana de Maquiavel na equívoca (para dizer o menos) linhagem alemã
nana?faze ]14acbrsfaafsgedanke. Não custa conceder, por exemplo, que o paradigm a
geliano tenha sido a ''política de potência do absolutismo", vale dizer, o sentimenb
que a supnssão da po]iarquia feudal e a formação do Estado absoluto monárquico cen
zador representava no final das contas um progresso.

Dito isso, Meinecke arma um curioso quebra-cabeça, por certo para melhor
mar as "vantagens do atraso" (como diria Veblen), na verdade idealizando os sint
do ma] superior alemão: tudo se passa como se a antiga tensão ideológica enfie
ritmo e racionalismo, Rea/po/íük e jusnaturalismo, Estado-real e Estado de Direito
tudo o mais que se costuma derivar destes pares antitéticos -- permanecesse inesols
no céu das idéias que presidia o nascimento do mundo modemo; nem mesmo log
tal proeza o grande salto à frente da Revolução Francesa ou a Inglaterra industrial
visto que só fizeram aumentar o contraste entre o desenrolar das mzões de Estado (
sempre as mesmas, isto é, as do Capital) e as flores da retórica âlantr6pica que
pavimentavam o caminho, entre o Estado considerado do alto(dos seus interesses)
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Estado construído de baixo pam cima, na esperança de que a razão do gênero humano
substituísse a famigerada lazão de Estado. Oia, a conciliação desses extremos estava
reservada a uma nação infeliz: "não um Estado vitorioso e trilhando a via do progresso,
mas só um Estado a caminho da ruína podia dar um doloroso impulso nessa direção''
Pam um intelectual alemão, acrescenta Meinecke, ''a política de potência não era uma
coisa natural, mas de certo modo um artigo estrangeiro de importação, do qual se podia
discutir a utilidade ou o pKluízo. Mesmo no século XVll, os representantes alemães da
doutrina da lazão de Estado tinham a impressão de estar diante de uma planta que não
crescem em terra alemã'' -- como se vê, até mesmo nestas paragens duvidosas é forço-
so admitir que a nlativa isenção gelada pela disponibilidade ideológica, e "aba.se'',
convergem. Isto não é tudo. E preciso levar em conta a posição histórica da Alemanha,
adverte ainda Meinecke; assim, em virtude do seu "acaso'' secular, a Alemanha fora
até agora oUeto e não sujeito da política européia de potência; sua marginalidade não
Ihe permitiria nem de longe desenvolver uma política de potência nos moldes daquela
posta em prática por países "avançados'' como França e Inglaterra; sobrevinda a derro-
cada Êmal com as guerms da Revolução, e depois napoleónicas, pode então a Alemanha
combalida e subjugada considerar com ''uma certa admiração e desejo ardente as armas
da potência e, com estas, também as do maquiavelismo". Noutras palawas, em preciso
colocar em dia com os novos tempos o antigo edifício alemão e tanto maior era a
ugência ressentida pelas cabeças pensantes do país quanto mais fimle era a certeza,
como era o caso de Hegel, de que a vitória dos exércitos franceses era uma prova de
corça e coesão do Estado modemo resultante, na Fiança, da síntese entre centralismo
absolutista e transformação revolucionária. Contm esta força social, o /fóemm ve/o
medieval e mesquinhamente particularístico dos príncipes do velho Império alemão em
decomposição revelara-se totalmente ineficaz. Em suma, modemização da Alemanha
através da sua unificação política, ta] era a palavra de ordem do ensaio de Hegel e nâo
km ape/o ao n7ac/om/esmo a/emão (voltaremos ao equívoco, que também jamais foi o
de Gramsci). Repare-se então que é a consciência dividida, e muito pouco amena, do
'atraso" que articula a demanda de Estado e também que ela é o traço de união que em

princípio deve associar o inte]ectua], cuja letargia Hegel tomou a peito exorcismar, à
:areia reformadora de construção do Estado nacional .
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Maquiavel era portanto uma âgum emblemática cÜo patrocínio é invocado para san-
donar um processo de modemização nacional comandado pelo Estado. Assim, o abandono
ü. oposição convencional entra moral e política, a legitimação da violência política, o
:=conhecimento do primado político da guena, são outros tantos motivos maquiavelianos
çle tiwm a aclimatação do conceito modemo de Estado no solo fértil da flz/e//jgenísfa
alemã interpretada por Hegel. Apoiemo-nos ouça vcz num nsumo de Habemtas:

A superação das fomtas historicamente caducas de uma situação congelada na sua positi
vidade não é mais concebida, portanto, como em o caso nos Eçcrf/os Zeo/óg/cos de Juven
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parda proceder como se levasse em conta essa altemativa, como se não tivesse des
vado inteiramente o pazAos anta-cosmopolita que animava os escriba de Betna.
assim â)r, o prQleto de modemização das estruturas sociais e política da Alerr
também é o de articulação de uma nova hegemonia, evidentemente de corte bu
porém indefinido e difícil de qualificar. . :. . .-- --... H
pv-v' Voltemos ao exame da eRemera tentativa nacional-popular .que parece.despe

acontecimentos italianos".2õ Por outro lado, basta mencionar o suposto "lago

dalismo. Assim, a "ferocia" de Maquiavel estaria exclusivamente voltada col
resíduos da anarquia feudal e não conta as classes progressistas e produtivas, de
que a sua vindicação de um "Estado fora em geral, e italiano em part!!usar'
we fan a exigência de uma "forma política que permitisse e facilitasse o des
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mento ulterior das forças produtivas burguesas".27 O anta-maquiavelismo de um Bodin,
por exemplo, tal como o interpreta Gramsci, gira em tomo desse mesmo eixo, onde se
destaca o uso que fazem um 'do outro absolutismo e buxBuesia em ft)rmação; o peso
nlativo atribuído às fomlas políticas geradas por estes dois protagonistas, e a corres-
pondente ênfase seja no momento do consenso, selva no da coerção imediata dependerá,
lembra mais uma vez Gramsci, da respectiva diferença de falso histórico, isto é, da
"condição de acaso e estagnação da história política e social italiana", que é o pressu'
posto do discurso maquiaveliano.' . :. ...

Om. a ltália estudada por Maquiavel carecia de instituições representativas bem
implantadas na vida nacional, como a dos Estados Gerais na Fiança:. ressentta-se, por'
tanto da ausência de uma classe burguesa com relativa voz no capítulo: abafada pela
dos co/zdoí#ed, o que importava num obstáculo considerável no caminho absolutista
em direção ao Estado nacional. E assim por diante. Veja.se por um momenD a opinião
diametralmente oposta de Perry Anderson: as segnoNe, objeto da teoria política de Ma-
qu aval, o qual segundo o Autor assentia-se da ausência de qualquer conceito oUetivo
e deãnido de Estado, não podiam por sua própria natureza engendrar a forma de Estado
característica dos tempos modemos, "o absolutismo real unitário"; ora, o pensamento
político de Maquiavel teria sido o

produto da experiência histórica confusa dessas sfgnorle, apresentado tradicionalmente
como o ponto culminante da Rea#D/l/ik modema, pnfigurando a prática das monarquias
da Europa absolutista, era de fato um programa idealizado pam uma signorla em escala
italiana, ou mesmo parte da península num momento em que esta íomla histórica estava
sendo suplantada. [Em suma, contiiüia nosso Autor:] Maquiavd confundia duas épocas
históricas distintas imaginand) que um príncipe italiano teria podido R)mw um poderoso
Estado autocrático, ncriando as milícias de cidadãos típicas das comunas do século Xll e
há muito tempo esquecidas.

balanço. Qual o
batas aspectos

loiros hom(
:mista? Acre:

o no desempenln
10 0 seu escrll
pistador, poi

r de Estado.
ve criar antes
momento He!

ião tivesse de:
k)s de Bema.
ba. da Alem:
de corte bule\

parece despir
no artifício de
de que o el(

daria da parte
atura será tala

B sabe, Maquia\
6 por monarqt

ente posto
;a por Luas
;sua arte polít

d)soluto"2s -
xla Fiança ou

nacional itali;
da ltália e não
sto ''jacobini!

3 que deparámos
alinha com a
do equilíbrio er

de equilíbrio,
luta contm o
voltada contra

produtivas, de
particular'' expi
passe o desenv(

Ora, a partir do momento em que se admite que o Estado absolutista não foi jamais um
árbitro entre a aristocracia e a burguesia, muito menos um instrumento nas mãos da
buiBuesia nascente, mas a nova carapaça política de uma nobreza ameaçada, isto é, que
as grandes monarquias da Renascença foram antes de tudo um aparato modemizado
destinado a manter a dominação dos nobres sobre as massas rurais -- como o faz por
exemplo Perry Anderson --, é natural que o engano de percepção histórica cometido
por Maquiavel comprometa a apreciação de conjunto da.formação

nacional atroÊlada

feita por Gramsci, sem falar no fato de que à primeira vista também padece da idéia
tradicional que manda creditar ao absolutismo um caráter burguês embrionário e, por'
tanto 'relativamente progressista. Dai sua tendência a telescopu, insiste o mesmo Perry
Anderson,

dois problemas históricos distintos, o da ausência de um absolutismo unitário à época da
Renasceng e o da ausência ulterior de uma revolução democrático-burguesa durante o
Riiorgimenfo. Ambos $ão tomados como prova do malogro da burguesia italiana, o pri-
meiro em virtude do corporativismo e da involução das comunas no ütm da idade medie-
val e começo da era modema, o segundo em razão do conluio dos moderados çom os

329



latifundiários do sul em meados do século XIX. De fato, como vimos, a verdade é total
mente difennte. Foi a ausência de uma nobreza feudal dominante que impediu o advern
de um absolutismo peninsular e, por aí, de um Estado unitário comparável aos da Fiança e
da Espanta; e foi a presença de tal nobreza regional no Piemonte que permitiu a criaçh
de um Estado que deveria servir de trampolim para uma unificação tardia na em do capita"
cismo industrial.
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Como ficamos? Debilidade congênita da burguesia local ou relações feudais de domi-
nação declinantes? Por mais voltas que se dê ao dilema, nada obriga a tomar partido-
Até porque, do ponto de vista da vida ideológica, uma e outra daquelas duas carênc
agravam do mesmo modo a prostração das cabeças pensantes do país. Acresce -- agon
do ângulo do nosso problema comparativo -- que o destino análogo que aparenta a
miséria nacional italiana à alemã não parece variar confomle se privilegie uma ou
trdetória acidentada da transição retardatáiia para o capitalismo. É claro que o ângub
da modemização (abuiguesamento?) das camadas feudais (mas não é este um dos ele-
mentos da via prussiana?) os paradoxos também se avolumam. Assim, a densidade
urbana e uma economia mercantil em plena floração vêm a ser obstáculos na via d=
acesso à modemidade, o que redunda em atraso; do mesmo modo que o progresso
ltália do Norte condenou-a a um longo ciclo de retrocesso político, responsável pelas
"cem cidades do silêncio", a trama cerrada da civilização urbana da Alemanha a oes=:
do Elba tomava-a incapaz de produzir um absolutismo nacional, deixando-a à mercê d:
outro, vindo de for% o prussiano no caso, um "super-absolutismo'' que justamer
prosperava num espaço sem cidades; por seu tumo, esta mesma dinâmica arrevesada d)
absolutismo aparenta o Piemonte à Prússia. Retome-se então nesta linha o argum
de Perry Anderson:

Graças a uma curiosa compreensão das épocas históricas, foi finalmente a mana
piemontesa que logrou a unificação nacional à época das revoluções burguesas do Oci
te; de fato, o Piemonte fomeceu a base lógica dessa unificação: pois foi somente aí
apareceu um absolutismo rigoroso e autóctone, blindado francamente sobre uma nobres
feudal numa formação social dominada pela servidão; o Estado constituído por Emano&-
Filisberto e Carlos-Emanoel na Sabóia em rudimentar, economicamente, çomparlldo à Ve
neza ou Melão; foi no entanto pncisamente esta a lazão que fez dele o núcleo territor
capaz de um desenvolvimento político ulterior.
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Mude-se o ângulo, os tennos de comparação nem por isso deixam de se impor.
certo também não escapou a Gramsci a similitude dos papeis desempenhados
monarquias piemontesa e prussiana nos respectivos processos de unificação naco(
tardia; é verdade que explicava a função da monarquia, como era de se espera,
estreiteza de horizonte da burguesia italiana, que renunciara a qualquer veleidade
gente, interessada apenas em dominar, elevando em conseqüência o Estado piemor
(absolutista, como se quiser) à condição de partido político.

Isso não é tudo. Acresce que ao lado deste suposto fator de progresso rel
sentado pela centralização política, Gramsci também estava interessado em ressaltar =
afinidades entre monuquia absoluta e movimentos populares. O que distingue

.Á .4 /e#

0(
da pa

330



erdade é total-
:diu o advento
os da Fiança e
mitiu a criação
l era do capib-

uma pequena sfgzzorfa italiana das grandes monarquias ocidentais em formação? Antes
de tudo o fato de que na primeira o povo miúdo, excluído drasticamente da vida públi-
ca, é mantido sob tutela pela oligarquia patrícia, ao passo que, na origem do absolutis-
mo, em sua luta contra as classes feudais, a burguesia apresenta-se unida ao 'copo/a
m/Bufo'' -- por certo, dentro de limites precisos.29 0 que faz Vãlentino na Romagna --
um dos modelos absolutistas de Maquiavel -- senão apoiar-se nas classes produtoras,
"aontndfni e mêrcan#", para melhor reprimir a anarquia feudal dos c012do/#e»?30 E
Maquiavel, por seu tumo, o que faz ver ao novo Príncipe senão a "necessidade política
e nacional de aproximar-se do povo, tal como o fizeram as monarquias absolutas da
França e da Espanha"? Numa palavra -- previsível -- a mais notável formação política
do Antigo Regime, o Estado absolutista, na verdade é de natureza nacional-popular, daí
o seu jacobinismo precoce. Nesta dicção não fãtará quem amsque aãrmar que são
precisamente as instituições nacionais-populares do Estado absolutista de transição que
Ihe permitem funcionar contra o interesse da nobreza, num momento em que ainda não
podia se apoiar claramente na burguesia. Uma dessas instituições seria o exército de
mercenários, no qual a infantaria, composta de numerosas classes sociais, desempenha
-- ao contrário da cavalaria e nobreza -- um papel de relevo e que pode revestir por
vezes o caiáter de exército popular de um Estado que representa a unidade do povo: em
tomo desta suposição giram boa parte das análises de Maquiavel. A opinião é de Pou-
lantzas. Tentando formular o fiincionamento pamdoxal do Estado absolutista em pro-
veito do modo de produção capitalista, ainda não dominante, Poulantzas acaba adotan:
do o nacional-popular gramsciano, talvez por este último enfeixar na sua equação
ambivalente os problemas dessa mesma defasagem. Leia-se então o seguinte passo
onde a bem dizer o absolutismo -- e nossas referências culminavam no populismo
russo. .. -- representa o primeiro elo na cadeia do nacional-popular:
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O poder central, mjo caláter público se distancia do domínio privado, aparece liberto dos
limites extra-políticos, nligiosos e modais e exerce-se de maneta absoluta soba um con-
junto nacional-popular: é a denocada dos obstáculos que os estados medievais consti-
tuíam para o poder central. Assiste-se à formação dos conceitos de povo e de nação, como
princípios constitutivos de um Estado tido como repKsentante do interesse geral.

Como se pode ver, o nacional-popular também encama uma demanda de Estado, de
nato historicamente qualificado. Voltemos ao nosso ponto: é de se presumir que não
ária muito diversa a opinião de Gramsci, caso tivesse sob os olhos a celebração con-
.junta de Maquiavel e Richelieu que Hegel deixa escapar no escrito sobre a Constituição
da Alemanha, conârmando, mais uma vez, seus esquemas acerca das raízes populares e
nacionais do Idealismo Alemão.
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O que pensar desta demanda nacional-popular de Estado -- se é que de fato existe
-- da parte de um filósofo alemão na virada do século XVlll para o XIX? Ocorre que,

331



nestas matérias de atualidade, Hegel é tão instável quanto seus pares Sqa como fa;
não se pode recusar pelo menos o âmle proposito de.fundação.de um Estado nacional
uniâcado e modemo, desígnio patriótico, na acepção jacobina do termo, que sushnta a
meditação solitária de um intelecüial sobre os inforúnios .do seu .país. Por isso vai
desmando nessa direção os méritos de um Richelieu, cÜa lógica maximalista de homem

hudal' fora apanágio da Alemanha. A limitação da antiga ordem social
germânica tomava-se assim a mola pmpulsom de uma modemização ditada pela ex-
pansão das formas políticas focadas pelo absolutismo, o qual em larga medida contra-
riava âontalmente aquela mesma ordem arcaizante. Não obstante, a consciência qu
tem Hegel do "atraso'' não é a de um tradicionalista empenhado em restaurar o p
dos pequenos estados patrimoniais, mas a de um nformador cuja veemente mvoc:
de um Estado centralizador se faz acompanhar, não sem algum paradoxo, da iejeii
dos seus principais efeitos -- a um só tempo a nota dominante pode estar na razão de
Estado alegada pelo seu principal teórico, Richelieu, ou no instituto feudal-gennânin
da "repnsentação", cuja'decadência, cnditada em parte ao absolutismo, pode ser a8
bulda à Revolução Francesa. Alinharia por aí com o liberalismo da reação feudal
maneira de Montesquieu? Digamos para encurtar que àquela altura o seu estati
mitigado Baía em razoável medida o clima difuso da 'reação humT.lstica" dos m
nns, da qual em registro fiel e programático, em 1792, o ensaio de Humboldt des
a "detemlinar os limites da atividade do Estado". Em linhas gerais esse sistema
ambivalênêía que organiza o raciocínio político de Hegel pode. ser apresentado da
gume maneira: embora indispensável, sobretudo.à tarefa de uniâcação.nacional? o
der de Esbdo, reabilitado pelos teóricos do absolutismo e posto na ordem do dia
Revolução Francesa, deve ser reduzido ao mínimo; mais uma razão para se repudiar
''pedantismo" dos que preconizam o enquadramento da sociedade civil pelo Esüdo
condenar, em consequência, o centralismo autoritário da políticajacobina, reconheci
não obstante os efeitos libertários da Revolução. De que modo então quebrar a resi
cia dos grandes -- pré-condição da unidade política nacional estipulada pelo p:ol
Hegel -- 'senão submetendo-os, pelo nivelamento administrativo, a um aparelho
Estado centralizado? E não fom este o principal mérito de Richelieu, segundo reco
cê ainda o mesmo Hegel? Mas em conUapartida o que é essa mania pedantesca alc
há pouco, esse propósito obsessivo de "ngular qualquer detalhe: o ciúme servil
qualquer grupo social ou. corporação que se auto-govema ou administra, esse cona
querer inteúerir em toda sorte de atividade autónoma do cidadão", a ponto de conv
toda e qualquer iniciativa numa "emanação dieta, numa consequência do govemo H
trai" -- senão a burocracia em pessoa, cuja idade é a do absolutismo? E o que é l
absolutismo senão uma organização burocrática apeúeiçoada, como. lembrou wrta
Robert Mandrou? Nem sempn, como se vê, o ponto de vista hegeliano foi o da b
cracia de Estado. Junte-se a este outro fHo insólito, pelo menos algo que quadra ]
com a legenda do hegelianismo: por um momento Hegel descarbu a solução pru

anta Estado modelo e estratégia de unificação da Alemanha -- o Teceu esper
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embora razoavelmente autocrata como todo conquistador, não seria um Hohenzollem
Em primeiro lugar porque a monarquia prussiana é a imagem especular do mnttalismo
burociádco da mpública jacobina, continua Hegel. Nela, o baluarte gemiânico das li-
berdades, o princípio político da "apresentação", invocado por nosso fílósoÊo, como
se viu, contra o imperialismo da vitela burocrática, enconüa-se em vias de extinção.
Em segundo lugar, caso a Prússia, sendo o que é, assumisse a direção do processo de
renovação da Alemanha, ao invés de unir em um só Estado os membros diXjuntos,
limitar-se-ia a prussianizá-los -- como de fato ocorreu décadas mais tarde. Hegel chega
mesmo a compaiw a Prússia a um burguês novo rico e a expnssar o temor de que a
Alemanha prussinizada não venha a ser mais do que um "tmvestimento dos intensse
brutais da sociedade civil'', nas palavras de um comentador, Shlomo Avineri. Repare-se
que no calor da hom política alemã, Hegel não desdenha uma guinada de cento e oiten-
ta graus, abandonando na curva de um argumento a fé de oâcio de toda a flzre//fgenrísia
burguesa, pois o seu termo de comparação é nada mais nada menos do que o aristocrá-
tico gentil-homem de família gerado no seio da monarquia austríaca, diante de cuja
magniâcência faz má figura a aridez do espírito burguês e ascético da nova política
prussiana. Eclipse momentâneo no entanto: dentre as suas tiradas anti-prussianas, sem
dúvida a menos incisiva não é a que acusa a Prússia fredericiana de "completa carência
de genialidade científica e artística", isto é, condena-a por não ser precisamente um
Klz/ürs/aaf, como manda o âgurino dos mandarins -- por esclarecido que fosse, o
despotismo de Frederico em nada afinava com a nova era do humanismo alemão inau-
gurada por Leasing. Talvez tenha sido essa a principal razão da alergia então maniQsta-
da por Hegel à ordem burocrático-militar prussiana, como já o fora no caso do jovem
Schelling, e não tanto o empenho liberalizante na salvaguarda das franquias da socieda-
de civil, como dá a entender Avineri -- se fosse isso, porque condenar o óozlrgeoixisme
de uma sociedade de arrivistas? O fato é que tanto a Prússia de Frederico quanto a
Fiança republicana são ngidas pelo mesmo princípio da soberania ilimitada, e o fato,
como reconhece o mesmo comentador, de que "uma baseie sua legitimidade no absolu-
tismo régio e a outra na soberania popular, é algo indiferente ao aspecto comum dos
dois sistemas, isto é, a extnma subordinação da atividade social ao poder do Estado, a
tentativa de sufocar toda e qualquer forma de associação voluntária". Seja qual for o
motivo preponderante, é forçoso reconhecer que nenhum dos dois seria de origem na-
cional-popular. Prossigamos então mais um pouco no exame desse sistema de ambiva-
lência a que se reduzia naquela época de crise revolucionária generalizada o plojeto
político de uma fn/e//fgenfsfa em fonnação e que Hegel teimava em chamar à vida -- a
rigor, um pmUeto de modemização conservadora.

A Alemanha portanto não é mais um Estado. O realismo destejuízo choca-se com
o singular irrealismo dó mesmo Hegel ao considerar por um momento a candidatura
austríaca a presidir o processo de reforma e unificação de um império agonizante. Uma
nstaumção da autoridade política na Alemanha sob a égide dos Habsburgos é tanto
mais surpreendente porquanto à época do prcjeto reformista de Hegel a Austria, após a
morte de José 11, ingressava num período de reação feudal que faria dela, ao témiino da
era napoleónica, a viga mestra do reacionarismo europeu. A duvidosa repre-
sentatividade dos Star/zde da monarquia austríacajá era coisa do passado, assim como
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o esforço iluminista de renovação e refém)a do antecessor de l.zopoldo ll perdia-se
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evocado no decorrer deste texto, de que o momento positivo da Diabética (pois é disto
que se trata agora) pemlaneceria em laca medida indeciftlido, caso não o referíssemos
ao seu suporte ''intelectual", justamente o sujeito ativo da nova hegemonia que aos
poucos vai desatando os antigos nós da miséria nacional(substituindo-os por outros) e
cujo lugar natural parece se encontrar a meio caminho do/zona ideoZogicui que a
Revolução despertou no espMf do letrado parisiense sob o Antigo Regime, e do absen-
teísmo do intelectual alemão de vanguarda, tolhido pela aparta nacional. Mas essa nova
classe intelectual carecia do ressugimento prussiano pam enfim tomar corpo
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Bem Longe do Nacionalismo

Aproveitemos a ocasião pam desfazer alguns equívocos. Salvo engano, nacional-
popular, se tem algo a ver com o equívoco populista, sobretudo na sua variante russa
oitocentista, nada tem a ver com nacionalismo. Comecemos por Hegel, para ficamlos
no arremate do Idealismo Alemão, cujas origens começamos a estudar, pondo à prova
uma observação giamsciana. Como é sabido, o nacionalismo é um dos mitos mais
renitentes da lenda hegeliana. Para facilitar a exposição da sua total íãta de fundamen-
to, sigo em parte o roteiro tmçado por Avineri. Em 1844, publicando sua Hda de .f/ege/,
Rosenkmnz sequer menciona a questão nacional; em 1857, Rudolph Haym chega mes-
mo a denunciar o anta-nacionalismo de Hegel, alegando como prova seus vínculos
prussianos, isto é, suas ligações com um Estado hostil, naqueles primeiros anos de
ebulição nacionalista, a qualquer prometo de unificação da Alemanha. Rosenkranz repli-
ca e sustenta que Hegel afinal não fom um inimigo do nacionalismo alemão -- uma
maneira da Escola Hegeliana emergir do seu isolamento nos anos 50 e tomar parte no
movimento nacional alemão. No ano chave de 1870 enfim, Rosenkranz volta à carga e
apresenta Hegel como um filósofo nacional alemão. Nesse meio tempo a política de
Bismark transfomlam a Pússia no principal instrumento da unificação: era natural en-
tão que para âns apologéticos, ou de difamação, a sorte de uma õlosoâa tida na conta
de prussiana acompanhasse tal reviravolta e fosse acusada(ou celebrada) de nacionalis-
ta, mas não a ponto de iludir um nacionalista de verdade como Tmitchke, que, em
1897, referia-se a Hegel como um pensador que não fora capaz de entender a conexão
entre Ho/k e Estado. Lembra ainda Avineri que a publicação nagmentária do manuscrito
sobre a Constituição contribuiu bastante para a difusão da imagem de um Hegel advo-
gado da causa de um novo Reíc/z de cunho étnico-nacional, evidentemente um equívo-
co que só se explica pelo clima ideológico da época. Pelo contrário, nos primeiros
escritos de Hegel o uso dos termos Ho/ksre/fgfon e Ho/hgefsf, tomados a Herdei, embo-
m traiam o ideário por certo equívoco do caráter nacional, em nada anunciam a dema-
gogia populista das corporações estudantis nacionalistas. De fato, a questão nacional
pam Hegel, e não só naquele momento de crise do antigo Império, é antes de tudo um
problema de organização po]ítica independente: uma nação para a qual a organização
:statal é indiferente, logo deixará de ser "uma nação". Algo similar ao peup/e de Rous-
nau? É o que sugere ainda Avineri, depois de recordar que na língua hegeliana prussia-
nos e bávaros são chamados ''povos'' porque Prússia e Bavária são ''Estados". Em
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resumo, o escrito sobre a Constituição não encerra apelo algum ao nacionalismo, é
antes uma profissão de fé "estadsta", e nisto pode peúeitamente alimentar, aqui e ali, e
sem muito espírito de conseqüência, é verdade, um propósito que esperamos as páginas
precedentes nos autorizam a denominar nacional-popular.

O disparate não seria menor se considerássemos Giamsci nacionalista. Assim
como Hegel não é um precursor do nacional-socialismo por ter denunciado a carênda
de Ho/ksMem/fc/zkeif da cultura alemã no limiar da idade clássica, tampouco Gramsci é

porta-voz da burguesia italiana por ter reclamado a fomiação de um bloco nacional-po-
pular à maneirajacobina. Via de regia, sobre o pano de .findo da formação do Estado-
nação modems, nacional e burguês são determinações intercambiáveis. Não obstante,
existe em Gramsci, segundo Hobsbawm, uma
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concepção verdadeiramente original no marxismo, da classe trabalhadora com parte ch
ão. Creio que ele é, até o momento, o único pensador manista que oferece elementos

pam integrar a nação como realidade histórica e social na teoria marxista. Ele deixa en
pedaços o hábito de trata-la apenas no âmbito da ''questão nacional", algo extemo ao
movimento da classe tmbalhadora.
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Vela-se, com efeito, o que escrevia Gramsci em 1919, considerando a situação da it
no imediato pós-guerra:

Em tais condições a nação ita]iana foi risada pela burguesia [...]. A ltália, psicologi
te. se encontra nas mesmas condições anteriores a 1859: não é mais a classe burguesa
tem intensse u/z/aria em economia e política. Historicamente, a burguesia italiana já
morta [...]. Hoje a classe "nac/ona/'' é o proletariado, é a multidão dos operários e
camponeses[...] que não podem permitir uma desagregação da nação, porque a u
do Estado é a forma do organismo de produção.

Tliante a natural desmesura ditada pelo clima insurrecional turinas, o que mais c
atenção nesta passagem do O/zune ]Vaovo é o fato de que uma quase palavra-de
socialista deságüe no caudal de uma reflexão ''unitária" sobre a história italiana; am
dar a falência da burguesia nacional e a concomitante transfomlação do proletariado
única classe ''nacional", implica sustentar que o país se encontra às vésperas de
segundo Rfsorglmen/o, isto é, que a ltália se encontra ânalmente diante do probl
revo[ução nmiona], já mso]vido por outros países no limiar da idade buigucsa, mas
em condições de cnfnntá-lo em tennos mais mudemos e avançados.

E claro que assim procedendo, ao mesmo tempo em que ganhava em redis
coerência histórica local, Gmmsci também herdava um certo núcleo de ambigü
da tradição dos intelectuais ita]ianos democratas no qual o seu raciocínio termina'ça l
entroncar. Voltemos à ascendência de Gioberti, mais uma vez guiados pelos re
Açor Rosa. Inútil lembrar que o democmtismo giobertiano em pouco mais do qt
reformismo gradualista e modemdo, razoavelmente patemalista, todo ele voltado
prioridade política da unidade nacional, porém consciente, daí sua força, de que
não poderia ser alcançada sem um amplo e ativo consenso popular. Tratava-se,
palavra, de "criar uma hegemonia de tipo político-cultural, capaz de funcionar
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elemento de coesão de um novo grupo dirigente do país". Um abraço ideal, portanto,
abrangendo todos os protagonistas em cena no país, sociais e cultumis, congregados em
tomo do princípio nacional e deixando à autoridade mediador do Estado o cuidado de
promover uma sólida aliança de classes. Nas palavras de Gioberti, caberia ao Estado
reformado a tarefa de "capitanear" "gaze/h .pía opera'' de união entre burgueses e
patrícios, classes médias e plebe, o rei e o povo: reunindo todas as classes de cidadãos.
o novo "principado civil'' deve "tomar-se conciliador e democrático". Completando-
se o quadro da consciência do "atmso", ao qual nem mesmo fita o apelo à demiurgia
do Estado. Asor Rosa nos apresenta deste modo um Gioberti empenhado na montagem
de um bloco histórico nacional -- alusão certamente injusta, pois nada mais longe de
Giamsci do que o amálgama nacionalista, sem fa]ar na idéia de primazia moral. de
caráter e de tudo o mais que daí se segue, que acompanhava os vários nacionalismos.
mesmo os mais progressistas e menos funestos, como o de um Michelet reconstituindo
a epopeia do "peap/e" âancês.

Está visto que a manifesta reciprocidade de nação e povo em Giamsci não üai o
mais leve propósito de apagar os conflitos de classe, como também não há traço visível,
em sua conceituação do acaso italiano, daquela oscilação característica do ideário pro-
gressista do Rfsorgfmenfo, de que padecia a noção de povo, significando om burguesia
nacional, ora as camadas subaltemas. Não custa insistir, aos olhos de Gramsci, justa-
mente por não ser uma classe dirigente, a burguesia italiana não é nacional, por onde se
percebe que o termo controverso mudou de lugar. Por certo não faltará quem repare que
a ambivalência persiste: quando se diz que na ltália nunca se formou uma classe nacio-
nal é porque, diante de uma sociedade ftaturada, como é o caso da italiana, notadamen-
te a partir do Renascimento, deplora-se no fiando tudo o que redunda em desunião,
dissidência, e por isso mesmo é condenado como se fosse uma cunha no bloco nacional
que aos poucos vai se delineando no campo dos possíveis. O famigerado cosmopolitis-
mo dos intelectuais italianos, por exemplo, é um desses fatores a-nacionais. Neste sen-
tido costuma-se lembrar como um reproche que Gramsci não pensa duas vezes antes de
acusar Michelangelo de "anazionalitá", contrapondo-lhe então o "nacionalismo" de
Maquiavel, um homem culto que em princípio faz "bloco'' com o povo, ou pelo menos
é sensível a todo movimento social que vem de baixo. Vê-se porém que o democíatis-
mo gramsciano é diverso, comparado às suas origens oitocentistas, confiindindo-se sua
insistência no elemento nacional com a questão da democracia: como lembra Gioígio
Nardone, pam Gramsci, o insólito prometo de nacionalizar as massas populares equivale
a criar um movimento democrático com raízes italianas.

Cotqado com a particularidade do económico-corporativo, o /zaciona/#az as ve-
zes de u/zfversa/, isto é, exatamente o contrário do que o seu nome indica, anunciando
quem sabe o declínio da sociedade antagânica. Apenas mencionada esta variante, ocor-
re a lembrança constante do paradigma âancês: pois não foram os jacobinos os altífíces
da nação? A rigor o contraponto entre particu]ar e universal, quer dizer entre corporati-
vo e nacional, entre dominação pura e simples e hegemonia, privilegia o modelo jacobi-
no por inspirar-se também no mesmo vezo comparativo das primeiras análises da Re-
volução Francesa esboçada pelo jovem Marx nos anos 40. O que faz Marx anual na
Introdução à Crítica da Filosofa Hegeliana do Direito senão apresenta a Rega\ração
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Francesa como a obra por assim dizer de um grupo em fllsão, isto é, de um povo
trans6gurado pelo entusiasmo nacional? Escnvia MaK:
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Voltamos assim ao nosso ponto de partida, a saber: em primeiro lugar, que a bizarra
qualificação de nacional-popular conferida, por exemplo, à cultura õancesa setecentista
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11de um povo só ganha sentido quanto coülada com o correspondente desenraizamento da infe//igen/-
sfa italiana; em segundo lugar, portanto, que o foco do ''nacional" vem a ser a posição
relativa do intelecüial em faa do povo despossuído. Qual seja essa posição,já o sabe-
mos por todo o ma] que disse Gramsci dos intelectuais italianos, a começar pela ilusão
universalista do cosmopolitismo; mais uma vez, "um certo distinguir-se do povo, apar'
tn-se, escrever para os pares reforçando-lhes o espírito de casta, no findo descontar
do povo, considera-lo um corpo estranho, e mesmo ter mago do povo, por ser algo
desconhecido, uma misteriosa hidra de inumeráveis cabeças"s3. Reconheçamos então o
cabimento da idéia de naciana/fiar a cultura italiana, como de falo planeava Giamsci:
nacionaliza-la era o mesmo que aproxima-la do povo, como imaginava ser o caso do
iluminismo francês e do grande realismo russo. De resto, uma aproximação sem rebai-
xamento, no limite uma reapropriação pelos expropriados da cultum, em suma uma
,4zl#/dmng popular, centrada é verdade num novo tipo intelectual, coletivamente orga-
nizado. De olho na llustmção francesa, Gramsci simplesmente acentuara a dimensão
intelectual da hegemonia a ser construída, por assim dizer tomando ao pé da letra um
tópico corrente como o das origens intelectuais da Revolução. No centro do raciocínio,
mais uma vez, a obsessão geral como o ''atraso" que singularizava o baixo perfil do
desenvolvimento histórico italiano. Nestas condições, o ''nacional'' era um critério de
avaliação e confronto de circunstâncias históricas italianas e francesas, cuja simeüia
incompleta se impunha porque uma delas fiincionava como norma e ponto de vista da
interpretação de conjunto. Bem longe portanto do "nacionalismo" como conciliação de
classes ideado por Gioberü como pré-requisito da renovação cívica do país
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Digamos que se pode reconhecer em Gramsci uma espécie de sagração de esquer-
da da função intelectual, algo que só encontra paralelo na infe//igelz/sia radical russa do
oitocentos. Todo intelectual é virtualmente um ideólogo, mais precisamente um fiincio-
nário da hegemonia, mas nesta mesma medida, visto que a autonomia é indispensável
para a existência de tal vínculo, um âltro privilegiado dos interesses populans. E so-
bretudo deste ângulo ideológico que Gramsci aprecia a história das lutas de classes em
seu pais. Uma intervenção teórica cuja conseqüência política se traduz na palavra-de-
ordem da a?zda/a ne/Fofo/o. Vimos que ela só faz plenamente sentido nas sociedades
relativamente "periféricas'' onde é õouxa ou quase nula a integração de vida mental e
realidade "nacional". Coube a Gramsci mostra, de um ângulo materialista, que a tradi-
ção cultuml italiana podia ser poderosa e dotada de um raio de ação universal, mas nem
por isso deixava de estar suspensa no ar, de costas pam a vida real da nação. Daí o
impemtivo ''orgânico" de uma ''ancüz/a ne/ papo/o". Vimos também o feitio oriental,
russo em particular, desta última, metro segundo o qual são julgados Renascimento e
Reforma, e fadado o conceito chave de reforma intelectual e moral.

Existe todavia em Gramsci um segundo grande modelo para este juízo, desta vez
francamente ocidental e estendendo-se dos primórdios dos tempos modemos à atuali-
dade do século XX: trata-se do mais notável fenómeno de ascendência social da função
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civilização capitalista incompleta. Não seria demais ntomá-la a título de comparação,
quando mais não sela porque podemos sempre nos beneâciar do golpe de vista que
inspira o anti-intelectualismo viswral dos conservadores, no exüemo oposto do intelec-
tualo-wntrismo gramsciano, mas curiosamente conveqentes na sensibilidade pam os
mecanismos intelectuais da hegemonia. Sirva então de referência o capíüllo de O .4n#-
go Reg/me e a levo/lição, onde a bem dizer Tocqueville dá sua versão da Ilustração
como reforma intelectual e moral.

Em meados do século XVlll os intelectuais tomaram-se os principais homens
políticos do país: esta constatação é justamente o problema maior de Tocqueville.
''Como os homens de letras, que não possuíam posições, honrarias, riquezas, responsa-
bilidades ou poder, puderam tomar-se na realidade os principais homens políticos da
época, e talvez mesmo os únicos, pois, se outros exerciam o govemo, só eles possuíam
a autoridade?". A circunstância de fato é inaudita -- daí o interesse de Gíamsci pelo
Êenâmeno. Toda a educação política de uma nação confiada "au/r bens de /ef/res", a
vida política inteiramente "/IE:Áou/ée da/zs /a /fíféruüm". Assim, os escritores, que já
tinham nas mãos a direção da opinião, viram-se na contingência de ocupar o lugar
comumente reservado aos homens políticos, aos "chefes de partido", sem que ninguém
estivesse em condições de disputar-lhes a pretensão quase natural e involuntária. Este
justamente o problema de Gmmsci, para o qual Tocqueville ofereceu uma explicação
singular, na impossibilidade óbvia de reconhecer na assim chamada (por Mosca) classe
política a categoria intelectual do grupo social dominante. A seu ver, o que de falo
ocorreu foi uma desastrosa substituição de elites. Mais de um século de absolutismo,
debilitando a arístociacia, teria desarticulado de vez o último corpo dirigente constituí-
do; assim desgovemada, a nação volta-se fatalmente pam a elite literária, da qual faz a
primeira potência política do país. Um caso de substituísmo par i;/égnz/f. À procura de
mandatários inexistentes, o corpo social teria seguido os intelectuais na tuta de delega-
dos independentes e especializados. É que a Fiança, paradoxalmente, tinha âcado pam
trás na corrida modema, e o temo de comparação aqui é a Inglaterra, exemplo descon-
siderado por Giamsci, à procura de um modelo acabado de hegemonia centrada na
função intelectual. O paradigma do conservadorismo tocquevilleano é o compromisso
inglês pós-revolucionário, responsável por uma quase faisão entre os que govemam e os
que escrevem sobre política. Na França, pelo contrário, a monarquia absoluta reduziu a
vida pública à vida do Estado, dividindo o mundo político em duas províncias incomu-
nicáveis: a uma delas cabia a condução dos negócios públicos, à outra, a dicção das
inteligências. Onde o nexo orgânico então? Onde a prolongada ascendência dos intelec-
tuais tradicionais? Do ponto de vista conservador, por excessiva identi6cação com as
vicissitudes do mundo letrado, Giamsci teria simplesmente se equivocado na escolha
do modelo. E verdade due a mo]a do seu argumento era a mobi]ização inte]ectua] das
vontades e não a consolidação da ordem, mesmo modema. Além do mais. raciocinando
à italiana, interessava-lhe ponderar a irradiação da cultura letrada. Note-se ainda que
Tocqueville perseguia um espectro que não é difícil identificar, sobretudo pela carreira
que fará na tradição do pensamento conservador: trata-se do responsável pela fatídica
política abstrata e literária, que dominará o curso apocalíptico ulterior da Revolução, o
fdeó/ogo de origem letrada. Entusiasmo doutrinário ausente da cena intelectual inglesa,

as energias
novo agrupa-

) para todas as
a compromls-
ná-las às suas

da çultum
smopolita e de

ltcmentc mui
aflui soba a
imitar a consti-

B e sociedade,
sno histórico
óa que afeta a

uma grande
.amos como
uma vez, se

tte burgueses.
na Fiança o

que se evocas-
quando se

Gramsci sabia
um modelo de
nela ''o ediíí-
ltc a partir da

=b formação de
as coisas do

de dicção cul-
era bem esta
odo magisté-

dntoma de uma

341



onde o trilho modemo da dominação punha a inre//fgelzfsia no seu devido lugar -- ou
melhor, anulava a perspectiva da camada intelectual como um corpo separado. A políti-
ca literária dos jacobinos, pelo contrário, era o sinal evidente do "acaso'' âancês quan-
do comparado à "maturidade'' da sociedade inglesa. SÓ mesmo uma.sociedade muito

indiana, pensava Tocqueville, que segregava a inteligência no brilho mundano dos
salões e das academias letradas, podia ter os seus intelectuais em tal alta conta, a ponto
de confiar-lhes a direção política da nação -- uma abonação para o gosto conservador
e a sua correspondente prática "empírica" do mando. Mas justamente o que pam Toc'
queville era um paradoxo a ser desmontado, esse fenómeno singular de dicção das
inteligências, era pam Gramsci uma conjuntura histórica a ser renovada.(Sqa dito de
passagem que não faltará quem deplore a parte excessiva npKsentada pelos intelec-
tuais "literatos'' na construção do movimento comunista italiano.)

Se passamtos agora a um extremo atual do arco conservador, a polêmica perma'
nente de um Raymond Aron com a inteligência parisiense, veremos que o mecanismo
montado na idade clássica não mudou substancialmente(como queria Gramsci), se é
verdade que a reativação dos preconceitos de Tocqueville espelha algo go verdadeiro
estado das coisas. ''O último artigo de Jean-Paul Sartre", dizia Aron no Ópio dos ]n/e-
Zecfuafx, ''é um acontecimento político, ou pelo menos é acolhido como se o fosse por
um meio estreito mas seguro de sua importância''. Mesmo ditada pelo ressentimento,
ou por isso mesmo, a observação não deixa de serjusta no seu gênero, além de repro'
duzir, como assinalado, e exatamente a propósito do Voltaire dos tempos modemos, os
motivos do pasmo de Tocquevi[[e: um profissional da inteligência, sem dúvida, mas
cqo prestígio seria menos desmesurado caso não atuasse num país onde, em plena
civilização industrial, sobrevive, e bem, a tradição dos cenáculos e dos salões, isto é, o
reino das mulheres. dos caz/sezzrs e da cu]tum geral. Situação inconcebível do outro
lado da Mancha (e também nos Estados Unidos, os dois modelos do ''modemo'' para
Aron), onde faz tempo o homem de letras, mesmo politizado, cedeu o passo ao erperr:
''we british don't take our intellectuals se seriously". Uma idiossincrasia russa (ou
alemã) num país da Europa ocidental? O fah é que no quadro geral do desenvolvimen-
to do capitalismo europeu, a industrialização francesa pode ser considerada um 6nâ-
meno tardio. Daí a persistência de uma síndrome do Antigo Regime em pleno ocidente
modems. A consciência por wrto infeliz que tem Aron desta condição transparece com
insistência na apologia do bom desempenho económico e político das classes diligentes
nos Estados Unidos e na Inglaterm -- como se o capitalismo avançado resistisse ao
ridículo oferecido pelo espetáculo de um romancista equiparável em importância a um
homem de Estado. Em suma, basta um encalhe provisório no "atraso'' (ainda que mui-
to relativo) pam que tome a prosperar o equívoco sentimento de que os intelectuais
podem alguma coisa. Certamente o que mais dói em Aron, pelo menos punge tão fiando
quanto sua aversão às proezas do intelectual parisiense, é a inépcia das classes dirigen--
tes francesas, cujo caráter retrógrado o confronto com o similar mais "avançado" só
faz aumentar.

Ora, do fundo da letargia italiana, a opinião de Giamsci era exatamente oposta. A
sobrevida paradoxal, em pleno século XX, dos mecanismos forjados em sua maia
pare durante o Antigo Regime e destinados à sagmção do letrado, demonstra ao contrá-
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rio a existência de uma robusta e modema c]asse dominanB nacional. Ocarn que
conceito jacobino de hegemonia, citado na aliança ente a ü/e#igennfa e o povo, varou
muib o seu ngisüo desde a Revolução, &zendo justiça à sua ambivalência de origem, que
aÊnal é a do "nacional-popular", a um tempo buWiês e plebeu, e chia vindicação só dá
toda a sua medida da ótica singularde uma etapa burguesa clássia ainda por cumprir,
embora sob ousas formas. Rupüua da antiga aliança? Nem tanto: basta compnender que
ela também signiâcava "manter o povo em estrita ligação com o gnlpo dirigene, até na
li@iatum" Assim, as observações de Giamsci a respeito da Fiança contemporânea têm
invariavelmente o seguinte teor: "a hegemonia burguesa é ai muib corte e possui ricas
reservas. Os in@lwülais estão muito conwntiados(instinto, universidade, grandes jomais
e revistas de País) e, embora muito numerosos, estão totalmente vinculados às insdüúções
culturais nacionais". Trocando em miúdos: exaltando a âgura do intelectual fosse ele de
digita ou de esquerda, as classes dominantes francesas davam prova não de bisonhice mas
de uma admirável perspicácia política. Nas palavra.s ãe um autor.giamsciano,
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a Fiança é o pais onde a conservação do intelectual é objeto da mais escrupulosa atenção
Os grupos dominantes ofendem generosamente seu respaldo à consagração dos intelw-
tuais em todos os níveis, sendo por isso que todos encontram seu lugar nas bibliotecas,
nos museus, nas galerias, nos jomais, nas editoras etc. A burguesia francesa faz até mes-
mo um escrupuloso inventário de toda a produção inte]ectua], protegendo-a da poeim dos
tempos. Freqüentemente se atribui aos intelectuais uma importância excessiva em relação
ao seu valor real, e isso em parte se explica pelo fato de que na Fmnça a burguesia os
transforma numa verdadeira casta.

Mas tal espírito de casta não 6om dissolvido pelo 6emtento jacobino, tão prezado por
Gramsci quanto lastimava sua ausência na ltália? Não nos enganámos quanto à proflm-
didade do mecanismo em questão: mesmo depois de 1848, e mais particularmente com
o golpe de Estado na origem do Segundo Império, quando o novo curso da ordem
burguesa, modificando a composição do público, empurrou o melhor da fn/e/#genísia
no rumo da secessão, nem por isso 6oi abalado o edifício da.hegemonia que estamos
evocando. Sabe-se que o divórcio aprofimdou-se neste século conforme foi avançando
o modemismo cultural francês: mesmo assim seria difícil deixar de reconhecer o triun-
fo da hegemonia burguesa na constante ascendência social dos grandes intelectuais
âanceses, alinhem ou não na cultura de oposição. Ontem como hde, ''on n 'an'ê/e pas
Ho/cafre". Salvo que, à exceção do breve espasmo de 68, nenhuma reforma intelectual e
moral está em curso

Ora, notemos, para encerrar, que a ausência desta consagmção de corte jacobino
também não deixa de ter suas vantagens. Se Althusser tem lazão, Gramsci e a forte
tradição do marxismo italiano foram os principais beneficiários da debilidade da bur-
guesia nacional -- um argumento que vale também para o marxismo alemão e russo e
demais paragens em que o "acaso'' local nã corrida modemizante aproximou a fnfe/#-
genís/a da única classe nvolucionária no país, o proletaHado. Em contrapartida, procuran-
do uma explicação pam a miséria teórica da cultura marxista francesa, Althusser acaba
reativando o principal argumento de Giamsci acerca da Êorta]eza inte]ecüia] francesa.
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Na Fiança a burguesia foi nvolucionária, ela soube e pede, desde a origem, associar os
intelectuais à íwolução que ela üuera, e consen'á-los no seu conjunb ao seu lado após.a
tomada e conso]idação do poder. [-.] Ela soube ao mesmo tempo utilizar suas posições de
fotçal todos os títulos adquüidos no passado oam ofencer aos intelectuais espaço e
üituro suficientes, funções razoavelmente honrosas, margens de liberdade e ilusões sufi-
cientes pala retê-los sob sua lei e conserva-los sob o coiürole da sua ideologia

27. CC ib
28. CÍ jZ
29. Ct fb

30. Cf fb

31. CC lb
32. CÍ fb
33. Ct fb
34. CÍ fbDiâcultando a integração, o "atraso" acaba punindo as condições pam a perwp

ção do fenómeno e seu momenb histórico, mas sobretudo pam afirmação de um outro
bloco nacional-popular, enüun uma verdadeira nforma intelectual e moral .

(1981)

Notas

1. Cf. Antõnio Gíamsci, Quademi de/ Cabem, V. Genatana(ed.), Turiin, Einaudi, 1 975, p. 1293

2. Cf. fbld.,PP 1862, 424-5.

3. Ct ibid, P. 1 959.
4. CC Íbfd, P. 1987.

5. Ct Ibid, P . 1985.
6. Cf ibid, P. 198S.

7. Cf. Ibid, P. 1560.
8. Cf. ibid, P. 1858-9.
9. Cf. jbfd, P. 906.
10. Cf. ibid., P. 648, 651.

11. Cf lbü, P. 2117.
12. Cf. ibid., P. 653.

13. Cf. ibid., P. 64S.

14. Ct lbÜ., P. 1910.
15. Ct ibid, P. 2117.

16. Cf. Íbfd., P. 652.
17. Cf. ibid., P. 2116.

18. Cf. ibid., P. 2112.
19. CÍ fbfd. , P. 2112.
20. Cf. ibid, P. 2145.
21. Cf. fbfd. P. 1914-5.

22. Cf. fbÜ, P. 2118-9.

23. Cf. fbü, P. 1515.
24. Cf. ibid., P. 133.

25. Cf. lbfd., P. 9:

26. Cf. Ibid., P. 1 9 14.
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Por Que Pemlanecemos na Província?

Hegel não precisou aguardar o chamado de Berlim pam se reconciliar com o
prussianismo; quando aânal fomtalizou-se o convite, aceitou-o de bom grado, e pronta-
mente, pois jamais cogitar pemlanecer na província. Ao contrário de Heidegger, que
em 1934 recusará um posto em Berlim. Se procurássemos um evento polêmico que
espelhasse num único ponto a linha de clivagem na evolução de conjunto da fnfe/Ztgenzsia
filosófica alemã não encontraríamos nada mais emblemático do que o cruzamento des-
ses gestos de dinções opostas -- com um intervalo de mais de um século, em dois
momentos decisivos da história nacional, a filosofia viu-se a braços com um dilema
muito pouco filosófico: permanecer ou não na província. Em carta a Niethammer. es-
crita em Berlim em 9 de junho de 1821, Hegel deixa claro mais uma vez os tempos de
sua escolha: "você sabe que vim pam cá pam estar num centro e não numa província".i
Basta reler dessa perspectiva o panfleto de 1817 sobre os debates nos Z.a/ldx/d?zde no
reino.de WürttembeiB, lembra J. Ritter, para que se faça uma idéia não só do juízo de
Hegel sobre a "nulidade'' e o "estado de morte'' que imperavam na Alemanha do Sul.
mas também de sua particular aversão pela funesta convergência de Restauração e es-
treiteza provinciana. '

Heidegger, por seu tumo, justiHlcará a recusa num amigo intitulado "Por Que Per-
manecemos na Província?". Seus motivos são expostos com perícia, pelo menos suâ-
ciente pam converter a pecha de provinciano em tirocínio espiritual:

Recebi há pouco o segundo chamado pam a Universidade de Berlim. Em tais ocasiões
escapo da cidade e átomo à cabana Escuto o que dizem as montanhas, os bosques e as
abegoárias. \bu visitar meu velho amigo, um camponês de 75 anos. Já está a pac pelos
jornais, do chamado a Berlim. O que dirá? Introduz lentamente o olhar seguro de seus
olhos claros no meu, mantém a boca rigidamente fechada, põe-me sobre o ombro sua âel
e circunspecta mão e move a cabeça de um modo quase imperceptível. Isto quer dizer,
inexoravelmente: nãos

Em suma, pnferünos a província pois, como pensa o velho camponês, em Berlim não
acontece nada; pelo contrário, "quando na profunda noite de invemo uma violenta
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M
metafísico-pastoral. . . - . . ,. ... :-l--:+.
- ' Não é de ontem, por certo, que as classes cultivadas pouco à vontade na inóspita
civilização capitalista não só se entregam complacentemente ao contraponto nem sem-
pre isento de demagogia entre a cidade e a serm, como alardeiam um gosto equívoco
pelo aKaico, devidamente estilizado -- que se pense, por exeTpio' no iaeano pw'iw
faelita dos intelectuais vitorianos. Não custa imaginar a intensidade especi.al desse vazo
do homem culto na Alemanha. Acresce que na convulsionada atmos6em ideológica do

:glâãiiliw: ::=,:===n g : : w

to, maginar uma sorte de empatia relativa com esses "nsíduos ideológicos e económi-
cos de épocas mais antigas", via de regra desprezados pela politica de esquerda, aG
molde a esboçar uma estratégia altemativa em condições de rivalizar çom a digita num
campo em que esta &iunfàva sem esforço, pois encontrava ali seu nfügio e seu arsenal
Assim , enquanü Heidegger, no artigo em questão, invocava um multissecular e
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de sua vida segundo o almanaque no ciclo de uma natunza imutável, tudo isso se opõe à
urbanização e os alia à reação, que é perita em matéria de não-contemporaneidade.

Intenssava então, à fraseologia heideggeriana, dar a entender que a aura de autenticida-
de supostamente entranhada nas perguntas simples e essenciais da filosofia que eleva a
província -- e o seu estilo -- à condição de morada do Set, brobva da mesma fonte de
prístina pureza daquelas "frases tecidas à mão" empregadas pelos camponeses, de que
filou Bloco, aliás, sem intenção apologética, antes enquadrando tal amplitude rústica
no horizonte raso em que ''reinam o silêncio e o embotamento

Diante da evocação heideggeriana do velho camponês, cujo olhar saturado de
sabedoria confirmou o filósofo najusteza de seu apego à província, descrição que lem-
br% segundo Adomo, "os mais surrados cliçhês das novelas do fer/oír da região de
Fnnssen", o mesmo Adomo pronuncia sem rodeios a palavra fatídica: hísçA, mais
precisamente "as bolorentas inclinações do h/scA alemão pequeno-burguês".s Tã é a
aünosÊera cediça que impregna a simplicidade camponesa das perguntas flmdamentais.
Ao entionizar a magniâcência do simples, continua Adomo,
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Heidegger estende a esfarmpada ideologia das matérias putas do artesanato ao espírito,
como se as paJavias fossem de um material puro, como cardada. Porém, assim como tais
tecidos hoje em dia são geridos com um planificado contmste fome à produção em série,
do mesmo modo pntende Heidegger outorgar sinteticamente às palavras puras um sentido
primevo. No interior da categoria do simples vigora também algo especificamente social:
a elevação do barato segundo os desejos da elite.

Vigom igualmente a identificação -- sobre o fluido de uma paciâcada paisagem cam-
pestre -- enfie o autêntico e o arcaico, isto é, a cifra mesma da não-contemporaneida-
de, pam voltamios à conwituação de Bloch. Decididamente, Heidegger também se
apoia findo no Boiado da não-contemporaneidade, porém à mercê dos e&itos ideológi-
cos mais notáveis de um armnJO singular de sociedade rural e capitalismo avançado --
a começar pelo contra.ste reRrido acima entre o objeto feito à mão e o produto indus-
trializado, cujo confronto estilizado está na origem desse ideário do artesanato espiri-
tual. Nouüas palavras, o "lapão da autenticidade'' vem arrematar a evolução de con-
junto da ideologia alemã, tomada em sua acepção mais ampla de representação e
Êomla[ização conceitua] das vantagens e desvantagens da transição tardia para o capita-
lismo. Neste sentido, nos idos de trinta, o provincianismo militante da antologia funda-
mental oferecia uma imagem compensatória, elevada e etérea do "país clássico da não-
contempoianeidade", como designava Bloch a Alemanha, incapaz de dar uma forma
homogénea e unívoca à lazão capitalista, ao contrário da Inglaterm e da Fiança, em que
a Revolução Burguesa vingará à sua hom e vez.

Àquela altum da vida ideológica nacional o arcaísmo solene da fraseologia exist-
encial vibrava em uníssono com os elementos intempestivos que conspimvam contra a
civilização; ou ainda, na fomiulação de Adomo; o nimbo que a circundava e Ihe dava
atualidade devia-se em grande parte ao engenho com que descrevera, colocando-o
diante dos olhos, até onde ia o obscuro impulso da fn/e//fge/z/sía antes de 1933. Sua
sobrevida no pós-guena, revelando-lhe subitamente a vacuidade(patente no jalgão pré-

Hwieina imediata
nto unicamente a

n protegidos pela
os. Sua existência
õe seus costumes

349



socrático do aubctonismo), propõe um novo enigma que não nos cabe esmiuçar(aliás
um segredo de Polichinelo, a nos fíamios nas análises de Adomo) -- pois aânal a
Alemanha, durante o período de reconstrução,
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ieduzim a dehsagem histórica de seu desenvolvimento, pam o que contribuíra - ironia
do destino -- a subversão das estruturas sociais sob o ngime nazista; nas condições do
capitalismo administrativameNe controlado, a Alemanha, pela primeüa vez depois de sé-
culos, tornam-se contemporânea da Eumpa ocidental.

Voltemos às lazões que enraizam a especulação fílosóãca no tonto natal. Segun-
do Adomo, elas dão forma ao mssenümen/o a/ezizâo -- exprimem por assim dizer a
face aoun/}7 made do ':gabão da autenticidade". Se quisemios: a Província(ou o mun-
do rural carregado de reminiscências pré-capitalistas) e a Alemanha são uma só e mes-
ma entidade espiritual superior. Sabe-se que Heidegger, que nisto não discrepava da
tradição clássica, pelo contrário, antes agradava-lhe sua dimensão menos cosmopolita,
nunca deixou de elevar ao plano imponderável de uma revelação ontológica a suposta
missão espiritual do povo alemão, ancorada em sua não menos bizarra condição de
povo metaãsico.

E sempre bom lembrar a propósito desse cacoete do homem culto alemão que ele
não é apanágio de um tipo de pensamento manifestamente reativo e aKaizante, do qual
o heideggerianismo é a condensação anal; trata-se, como vimos mais de uma vez, de
um ideário compensatório rodado ao longo da tidetória infeliz da inre//fgen/sia alemã.
Encontiamo-lo, assim, florescente no seio da esquerda hegeliana. Ainda em 1844, rom
penda com Ruge, Marx pagava tributo à imagem contagiada do "povo de pensadores e
poetas", sem dúvida com o propósito de tinge-la de vermelho. Isto é, repisava, variam
do-o uma vez mais, o tema obrigatório de todo inte]ectua] alemão: a ''desproporção
entre o desenvolvimento político e o desenvolvimento ãlosófico da Alemanha". Co-
nhecemos a altemativa de Maa naquela quadra do Hormdrz, ziguezagueando a meia
distância do intelectual ora deprimido pelo triste espetáculo ofendido pelo anacronismo
do país, ora tomado pela exaltação da idiossincrasia nacional, ou melhor, fazendo uma
atitude voltar-se contra outra, temperando a sublimação própria da segunda com o rea-
lismo que por vezes se despende da inteligência acabrunhada; em suma, de tal combi-
nação resultava a transformação -- que seria arriscado por ora chamar sem mais de
''diabética" -- do conjunto das desvantagens do atraso numa apreciável vantagem, con-
siderada tal, está claro, do ângulo do socialismo, inesperadamente ao alcance da mão
num país atrasado de uma Revolução. A nulidade política da Alemanha admitia na
verdade uma interpretação que não deixava de alinhar o país entre os primeiros na
corrida da História: cabia, com efeito, decifH-la como a marca de sua ''vocação c/ássf-
ca para a revolução sacia/". A mesma lógica demonstrava então a indisfarçável supre-
macia do proletariado alemão, na qualidade de teórico do movimento operário europeu;
numa palavra, somente no socialismo podia um "povo filosófico" como o alemão reen-
contrar-se afinal com o seu destino. 7 Não cabe avaliar agora o real alcance dessas
tiradas; o fato é que um raciocínio político-âlosófíco original desdobrava-se, e não por
descuido ou demasia retórica, na franja de um lugar-comum que vinha a ser o lugar
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esmiuçar (aliás
-- pois afinal a

imaginário ocupado pelos intelectuais alemães à procura de um censo de gmvidade: o
do "povo âlosófíco". Não surpreende então a notável analogia R)miai ente os cami-
nhos de salvação da miséria nacional divisados pelo primeiro Man e pelo Heidegger
dos anos trinta: num e noutro caso a malÊomiação do país servia de caução a uma
tiansfíguiação anal, por certo incompatíveis, de um lado o socialismo, de outro o na-
cional-socialismo, de cuja "verdade intima" e "grandeza" se ocupa sem rodeios a
Znrrodução àÀáe/c{/Zfica de 1935. Sabemos onde procura as lazões -- pelo menos uma
e a mais forte -- dessa simetria dos extremos opostos, por um momento de acordo na
repulsa ao./mre mí/iezi. Tomamos a lembra que o radica/limo (ü /poria a/emã(outra
expressão empregada pelo jovem Maix e corrente nos meios hegelianos de esquerda)
não se imporia com a ênüse que se conhece caso não fosse alimentado por uma secular
Juz/sse .fmsf/fon diante do processo de socialização capiatalista -- que Bloco denominou
justamente "não-contemporânea". Pois é a essa defasagem que Adomo atribui, como
se há de recordar, respondendo à pergunta "0 que é alemão?", a ambivalência da
sensibilidade filosófica alemã, permeável às duas situações limites que acabamos de
referir personificadas por Marx e Heidegger:
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Na medida em que as malhas darede civilizadora, do abuiguesamento, não foram twidas
tão estreitamente na Alemanha, duiaNe todo o longo período da pré-história burguesa
(quanto na Inglaterm e na Fiança), uma reserva de forças naturais incontroladas conser-
vou-se nesse país(como as pulmões anticapitalistas de que fiava Bloch). Pois essa nserva
suscitou tanto o radicalismo inflexível do espírito, quanto a possibilidade permanente de
Um8 agressão.'

Mas fechemos o parêntese e voltemos aos motivos alegados por Heidegger pam não
dar ouvidos ao chamado da capital.

Como lembrado há pouco, toda a fraseologia heideggeriana acerca do povo meta-
físico desagua no ideário clássico da KÜ/ürnafion, ponto de honra que ressarcia ampla-
mente dos danos que a miséria alemã infligia à auto-estima da fn/e//ige/zrsia burguesa.
Adomo acrescentaria também que a mola secnta de tal sucedâneo, a redenção pela
cultura superior, bem podia ser o multifacetado ressentimento alemão que nas mãos de
Heidegger conhecia um estreitamento notável. Seria então o caso de observar nos ter-
mos de nossas análises anteriores que o ressentimento burguês ante o rude e medíocre
exclusivismo da sociedade aristocrática, e que se expressada na oposição da Cultura
(alemã) à Civilização(francesa, ocidental), afiinilava-se agora concentrando-se num
único ponto doloroso e privilegiado, a província subitamente ncoberta pelo manto sa-
grado da KÜ//ur. SÓ o camponês, diz Heidegger a celta altura do artigo em questão, do
findo da sua "autêntica" solidão, destas que engdam todo o Z)asein, como se dizia,
tem acesso à ''essência de todas as coisas". Salta aos olhos a inconsistência dessa frágil
etemização do passado agrário do país; o que empresta ainda maior verossimilhança às
análises de Adomo, cujo alvo, tomamos a insistir, também era a falsa evidência, tão
alemã, de que o atraso histórico era a cifra de algo superior, uma espécie de sentimento
trágico do destino. Tã é o pano de fundo da identificação provinciana do arcaico e do
autêntico; à boca de cena a operação pode tomar o seguinte nado: o jagão heideggeria-
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no, diz mais ou menos Adomo, especula com a maZafse da vida deteriorada, conüapos-
ta a uma outm vida, pretensamente redimida e conflindida sem mais com "as condições
agrárias, ou pelo menos com as de uma economia comercial simples, como algo indivi-
sível, preventivamente fechado, que dum segundo um ritmo âxo e com inquebrantável
continuidade".

Como deixar de reconhecer, mesmo nesta breve caracterização, a âsionomia fa-
miliar da coma/cidade reconstruída pela sociologia de 'l\innies? E se esta impressão é
verdadeira, fica difícil nsistir à tentação de seguir a trilha desta outra 61iação, que sem
dúvida nos devolveria ao âmago da Ideologia Alemã -- pois afinal o que é essa Ge-
meímc/]aW, tão 'enfãticamente voltada contra os malefícios da "sociedade", senão o
fruto idealizado de uma pulsão anticapitalista e "não-contemporânea"?

Voltemos, por enquanto, aos argumentos de Adomo, e em especial ao mais pro-
saico deles: deixando-se levar por um mecanismo elementar de racionalização, que
transfígum necessidade em virtude, Heidegger tratou de aliviar o fardo da vida sedentá-
ria (na verdade, o tudo do homem culto alemão), procurando convencer (e convences-
se) aqueles cujo tipo de trabalho condena à permanência local, sobretudo os que se
encontram atrelados a uma ocupação estável, reminiscência de uma fase pretérita da
evolução social, de que sua vinculação se dá nas mais altas esferas. Daí a inamovibili-
dade -- prerrogativa ontológica -- de que faz praça no artigo em que toma o partido do
provincianismo alemão, evidentemente muito mais "autêntico'' do que a recente civili-
zação da metrópole, onde, com efeito, a mobilidade das pessoas e do espírito é a regra.
Ao rancor do sedentário vem juntar-se o ressentimento do tacitumo, também fomializa-
do pelo jaigão do Messkirch. Como se há de acordar, o velho camponês, cuja ascen-
dência o filósofo procum com indisfarçável cogz/efferie, "mantém a boca rigidamente
Êeçhada". É preciso portanto mira.r-se no exemplo do camponês, cuja sociedade procu-
ramos como quem procura um antídoto contra os fusos prestígios da ''sociedade" (ur-
bana, por certo), e tal um tónico para a vida intelectual (''autêntica", bem entendido), é
preciso tomar lugar ao seu lado "quando o dia declina, à hora do descanso [...] diante
da [areira [...] ou à mesa do átrio; e então, conclui Heidegger, ainda no mesmo artigo,
não fHamos de nada; fumamos em silêncio nossos cachimbos". Ao lado dos hábitos
sedentários de um autóctone bem enraizado, o mutismo 6gura entre as virtudes pré-so-
crádcas do camponês da Floresta Negra. Não supreende então que o elogio do laconis-
mo acompanhe a prolixa demasia tenninológica da fHa existencial. Segundo Adomo, o
rancor do tmitumo(que em parte é o do pequeno-burguês acanhado, que tem poucos
conhecidos) é apresentado sob a forma de um aniquiladorjuízo metafísico-moral contra
aquele que pode ídar.

Conhecemos o alvo desse anátema: o fn/e/ecoa/, e sabemos que ele vem de lon-
ge. Com algum alarde, e muita consequência, a fraseologia existencial vinha enfim
engrossar o coro dos in/e//ekrzze//ez!#esser, que a partir de 1 933 a demagogia nacional-
socialista passou a reger oâcialmente. Basta lembrar o sinistro refrão: efn mcÀ/er deu/s-
c/zer.AZann #ann níe eín /n/e//eüz/e//er se/n. Àquela altura Heidegger sancionava com o
prestígio da meditação metafísica a desgraça em que caíra de vez a condição intelec-
tual. Nos termos de sua profissão de fé provinciana (ela mesma um gesto anta-intelec-
tual), consagrava tal desfecho alegando a condição camponesa do âlósofo, realçada
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pela reabilitação polêmica do trabalho manual. Já nos nferimos à aliança celebrada por
Heidegger entre tensão espiritual máxima e o prestigio de um savoirlnfm imemorial
encamado pelo artesanato pré-capitalista -- explícita e literal, por exemplo, para citar
uma passagem de outro período, na identiãcação, sugerida nos cursos de 1951-1952,
entre o pensamento que se avizinha das questões essenciais e o trabalho deito à mão, no
caso, o de um marceneiro.P A mesma mão saturada de espírito que trabalha a madeira
vai tecendo uma a uma as bases arcaizantes de uma sabedoria remota, mas sobretudo
vai apagando qualquer vestígio que permita reconhecer no âlósofo a fisionomia proble-
mática do intelectual. "A atividade fílosóãica não se exerce como uma ocupação à parte
por obra de um tipo estranho, mas está no antro do üabalho dos camponeses", pode-
mos ler no artigo de 34 -- "gostaríamos pelo menos de conhewr", comenta Adomo,
''a opinião dos camponeses. Heidegger não precisa dela". Em sum% esse Uavestimento
camponês vinha a calhar: não se poderia afastar com menos naturalidade, porém com
maior verossimihança pam o gosto alemão ressentido, a suspeita pouco lisonjeira de
que o filósofo pudesse ser apenas um intelectual. Ou melhor, já os ouvidos moucos ao
apelo da metrópole -- e a consequente "escuta'' do bucólico silêncio do Ser -- deviam
sugerir, sem maiores aplicações, a mais eloqüente desqualificação do ''pretenso traba-
lho intelectual'', como se lê num Apelo do feitor Heidegger em prol do ''serviço do
trabalho

IJm parêntese: o gesto de Heidegger na verdade cristaliza antigos preconceitos,
porém não é menos verdade que, ao recusar um posto em Berlim, voltava as costas não
à capital dos naug&p n'andes, ao paraíso do intelectual de vanguarda, cujo clima dúbio
parecia ser muito mais favorável, sem dúvida, à desmesura da mcionação sofística(tão
pouco alemã), do que ao;m/Aos da antologia fiindamental, mas ao que já era, há pouco
mais de um ano, o cemitério da fnfe///genes/a.

A menção, feita acima, de um dos pronzznciamen/oi de Heidegger, que datajusta-
mente do período mais controverso de sua carreira, traz problemas, inclusive de exposi-
ção, pois obriga a considerar de re]ance, no seu desfecho, atalhando a ordem natural de
nosso argumento, a ''fimesta evolução de conjunto da ideologia alemã'', de que falava
Lukács. Assim, a propósito daquele Apelo, nem mesmo um irredutível advogado da
causa heideggeriana, como Jean-Michel Palmier, ousou negar-lhe a indisfarçável colo-
ração fascista.io Simples lapso, cegueira momentânea, como pretende singelamente
Pa[mier? Já a pub]icação do curso de 1935, ]nrroã/ção à .A4efa@sica, ta] qua], sem o
menor comentário, fala por si só: decididamente, em 1933, Heidegger uniâcara, sem
precisar atentar sequer contra sua própria língua âlosófica, o retomo às origens gregas
do pensamento ocidental e a ditadura carismática de Hitler enquanto ''lei" da ''atual e
futura realidade alemã".il E no entanto, não se pode asseverar sem tropeço que esse
passo em falso -- para dizer o menos -- vinha cumprir um destino; muito menos
nega-lo: sem ser uma fatalidade, não foi por acaso que o mandarim alemão deixou-se
seduzir pela barbárie fascista.

Bastou, assim, acompanhar um pouco Hegel e Heidegger no caminho de Berlim,
pam deparamlos na primeira encruzilhada o nó górdio da Ideologia Alemã -- pelo
menos o mais notório. Não podemos corta-lo aqui. Ou melhor, nconamos à formula-
ção de Habemias, pam o qual não era bem um acidente de percurso o rebaixamento do
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autor de .9r e Ze/npo ao plano "tão evidentemente primário" que se revela no '»arcos
sem estilo" do Z)fscz/rso de Refforndo de 1933: "o problema de uma in/e//fgenfsfa
Eucista", afírmaHabermas,
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parece tanto mais agudo e premente quando nos damos conta de que não existiu uma
in/e//fgenrs/a fascista enquanto tal pela simples razão de que a mediocridade dos funcio-
nários nazi não lhes pemlitia responder à algum aos oferecimentos de serviço feitos pelos
intelectuais. E no entanto os pensadores cubos temas e mentalidade afinavam com a ten-
dência dos ideais do fascismo estavam todos presentes [-.]. Somente a luta de envergadu-
m dos políticos empunou-os para a oposição, de sorte que o Movimento, dispensando
aqueles que tinham a nsponsabilidade da herança cultural, deu a impressão de que o
nacional-socialismo em um encalhe arrojado à praia pelas grandes conentes do século, de
que era algo sem mízes, estranho à cultura alemã e enxertado do exterior. Sem sombra de
dúvida, também não se trata de uma conseqüênçia propriamente necessária da evolução
dessa tmdiçãa alemã. Mas daí não se deve concluir que são rasas e condenáveis todas as
tentativas que, no espírito do romance de Thomas Mana, Z)ou/or maus/us, procuram dotei'
minar o enraizamento dos temas do nazismo na tradição cultural alemã e põr em evidência
as pndisposições que podiam, numa fase de declínio, conduzir ao fascismo. f? problema
da/nfe//fgenfs/a nazi apresenta-se como problema da pré-história do nazismo. ''

Tã foi o caso de Heidegger. Menos a miopia de autoridades políticas sectárias do que
as idas e vindas das alianças ao longo da implantação do Terceiro Reich nJeitaram-no
na oposição, juntamente com Jünger e outros intelectuais da ala ':jacobina'' da extrema
direita alemãi3 Por outro lado, não há como deixar de sublinhar a desenvoltura com
que Heidegger acolhia então dois "ideais" do nacional-socialismo: a exaltação do .tra-
balho manual e a difamação dos intelectuais. Um dos tópicos da propaganda nazista,
dirigido à classe operária, concemia justamente à supressão do preconceito contra o
trabalho manual, façanha de que a Alemanha hitleriana, instituindo o ''serviço do traba-
lho'', em favor do qual apelava Heidegger, podia se vangloriar.'' Inútil chamar a aten-
ção pam o que havia de sinistro nesta mistificação que anunciava a aproximação do
universo concentracionária, e que pam Heidegger representava uma refutação do mar-
xismo. Num discurso pronunciado em 30 de outubro de 1933, dizia :

O "trabalhador" não é, como quer o manismo, apenas um objeto de exploração. O estamento
dos tizlbalhadons [der.4rbei/ersfmc/] não é a classe dos deserdados que se mobilizam pam a

[uta universal das c]asses. Além disso, o tnlbalho não é cenas pioduçã) de benzi!)am outnm.
O tnü)aho também não é simplesnnnte a ocasião e o meio de ganhar um salário.''
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Não sendo mais apanágio das. classes subaltemas -- que aliás estavam muito longe de
imaginar que a venda de sua força de trabalho fosse um meio de vida beata -- o
trabalho tomava-se "espiritual" na exata medida em que o "pretenso trabalho intelec-
tual'' era denegrido; não admira então que a filosofia fizesse praça de seu enraizamento
no "centro do trabaho dos camponeses''. Um travestimento que afinal caía bem: fazen-
do seus os imperativos nacionais do "serviço do trabalho'', e com isso perdendo as
mias prerrogativas de um8 existência separada, em ''relação com as altas esferas inte-
lectuais", agora muito mal-vistas, a vida do espírito julgava atender às exigências do
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l)esrmíçâo cü Razão: com efeito, ninguém mais impermeável ao prestígio de que a
referida demagogia sempre gozou junto aos intelectuais alemães do .que um repre-
sentante acabado da idade burguesa como Hegel, à maneira alemã, bem entendido.
Vela-se, por exemplo, o conhecido episódio Frios -- e só insistimos pam ilustrar o
contaste entre esses dois extremos da tidetória da inteligência burguesa alemã. A bem
dizer, o alvo do ataque de Hegel vem a ser um dos elos na cadeia de.precursores do
Movimento nacional-socialista, mais precisamente o antepassado muito próximo do
público ':juvenil" a que se destinavam os discursos e proclamações de Heidegger. Mar-
cuse lembra, a propósito, que, logo após a decepção coletiva que se seguiu às Guenas
de Libertação, as Burgo/iensc;za@en, e demais associações congênens, encamavam
exemplarmente as novas figuras do ressentimenb alemão; desh último, o Baço menos
importante não em por certo o desprezo pela cultura, increpada de "amolecer o povo.',
mormente quando estrangeira; soma-se a isso, entre outros ingndientes da demagogia
populista e "teutónica",'a vindicação de um "chefe" nacional -- enfim, a aversão
muito pouco democrática de Hegel, responsável, como se sabe, por alguns.gestos im-
perdoáveis, imunizava-o contra o incipiente ideário da Ho/bgemeínsclz(!#f' esse mes-
mo germe anta-intelectualista de massa continuou a prosperar através do auge/zdbewe-
gung da Alemanha guilhermina, francamente hostil, depois da guerra, à República de
Weãlnar. recrutando exclusivamente na classe média uma jovem elite ativista enredada
em vagas idéias patrióticas de um novo RefcA sob a égide de um novo /a/crer, vale
dizer um privilegiado caldo de cultura nazi.20 Mas tudo isso só vinha ao caso para
sugerirque, acompanhando a curva sombria descrita pela burguesia alemã, a ética do
trabalho de que falam Hegel e Heidegger já não é a mesma .-- aliás Hegel: como
Goethe e 'lbomas Mann, segundo Lukács, ainda estava à "procura do burguês", pes'
quina atribulada na Alemanha, enquanto Heideggerjá se desfizera desse fantasma inco-
modo desde o célebre capítulo sobre a "quotidianeidade inautêntica" dg.Àáant que
Lukács tinha na conta de uma "prova ontológica do antidemocratismo".'' Qualquer
leitor daquelas descrições famosas do processo de desintegração da fn/e//fgen/sia bur-
guesa de entreguerms nconhecerá no ímpeto antifílistino que sustenta a nota elevada e
abstrusa de tais análises da cinzenta mediania burguesa(e o âlistino, notadamente o da
cultura, é o inimigo jurado dos ''autênticos") o preâmbulo "fenomenológico"(e uni-
versitário) tanto das tiradas acerca da coragem e da violência que caracterizam a exis-
tência heróica e aristocrática, quanto dos apelos em favor do "serviço do trabalho", que
pontuam os vários escritos de 1933-35. Em suma, o "pensador'' e o "üabalhador" à
moda de Jtlnger convergem na mesma exortação à autenticidade. O que é mconhecer,
também, que Êmalmente a fn/e//fge/z/sia deixam de procura' seu centro de gravidade na
velha burguesia patrícia -- ou então, que estajá não era mais a mesma.

Sem dúvida, formalização de um efeito do atraso histórico. Era esse o caminho
trilhado pela declaração de Spengler, segundo a qual o alemão é antes de tudo um
''trabalhador" e não um burguês, e na esteira da qual Jünger edificou o seu mito -- que
também é o das vantagens de uma revolução burguesa ''recolhida". No livro de 1932,
Z)er ,4róef/er, sobre cujos materiais mais aparentes Heidegger edificou seu castelo ideo-
lógico -- o pensamento filosófico no "centro do trabalho dos camponeses" -- Jilnger
dá fomta a um tema predileto da direita alemã: o malogro da burguesia alemã na guerra
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imperialista modema, que atribui à sua incapacidade de instiüiir uma verdadeira doma
nação. "Na Alemanha", escreve,

a dominação do peneiro estado jamais alcançou esse núcleo mais profundo que detemlina
a riqueza, a potência e a plenitude de uma vida Lançámos um olhar ntrospectivo soba
um século de história alemã, podemos confessar com orgulho que fomos maus burguesa:
[-.]. Não, o alemão não é um bom burguês, e ele o é ainda menos ali onde é o mais forte.'

Essa mesma carência burguesa, que vem a ser uma virtude do caráter nacional, explica
(e dá ên&se) a solidão dos grandes intelectuais, ampliando-lhes .a envergadura heróica
das façanhas espirituais: "jamais os portadores dessa responsabilidade dieta que cha-
mamos gênios estiveram tão isolados, jamais tão exposto? ao perigo em suas obras e
anões".gera natural que procurassem então a companhia do "trabalhador", ou o silên-
cio arcaico que reina na província. De qualquer modo uma idealização do "trabalho",
ditada pelo desenvolvimento desigual, que só encontra paralelo,justamente, na maneja
hegeliana de fazer evaporar o trabalho, convertido em momento do Espírito -- pois .é
essa defasagem histórica partilhada, embora diversamente refutada, que toma a reunir
os dois extnmos da ideologia alemã: de um lado, a estilização hegeliana do "trabalha-
dor" antiburguês, da qual'é decalque a colaboração heideggeriana na campanha de
abolição dos preconceitos que cercam o "trabalho manual". Em que medida tal decal-

é comandado pela doutrina anterior do Zzzbandemein, é assunto para outra ocasião.
Voltemos então ao ponto sensível desta digressão, ao enraizamento provinciano

da vida intelectual, condição de excelência, como estamos vendo. "Por que permanece-
mos na província?" É que o culto da existência floresce de preferência na província. A
fórmula'é de Adomo e podemos toma-la como uma resposta, que por sua vez pede
explicação, mais ou menos a seguinte: esse acanhado refúgio da âlosofia alemã é a um
tempo consequência social e horizonte histórico de um tipo de pensamento que procla-
ma a estreiteza de espírito como via de acesso à verdade." Continuemos, sempn na
companhia de Adomo: o que mais contribui para a popularidade do heideggerianismo
na Alemanha é o fato de que nele

o gesto radical e o tom pastoral se juntam a uma ideologia que se dirige à pessoa, ideolo-
gia da firmeza e da autenticidade, qualidade que os indivíduos, segundo o espírito do
privilégio, Kservam pam si com uma candura matreira.

Isto não é tudo: a apoteose da pobreza de espírito deve-se em última instância ao cará-
ter autoritário da existência -- responsável, como vimos, pela coloração fucista do
jaigão existencial, que o tingiu sem Ihe fazer violência nos idos de 30. A autenticidade
é indiscemível; alguém insuspeito como Jaspers é o primeiro a reconhewr, num trecho
citado por Adomo: com efeito, como distinguir de uma fãa vazia o discurso autêntico

que desperta um interesse existencial'', sem recorrer ao "critério subjetivo do seu ser
próprio?'' Noutras palavras(agora de Adomo), o conwito existencial da verdade impli-
ca finalmente em tomar como paradigma impenetrável "o puro ser-assim e o se com-
portar-assim" da subjetividade no seu grau zero; or% "a existência que desse modo se
declara critério do pensamento'', arremata Adomo, "garante autoritariamente validade
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aos seus simples decretos, como o faz sempn, na prática política, o ditador em pml de
uma concepção do mundo". Pois são esses Z)ikfafs da existência autêntica que encon-
tram abrigo e nssonância no pequeno mundo fechado dos "não-contemporâneos" de
aue falava Bloch. . . . .

' Hera Ze cona r: esta palavra de ordem que, segundo Sartn, mnstttuiu a platafor-
ma de uma geração, na Alemanha soava de outro modo: api (ün .SacÀen seZbsf/, por
alto, mas atalhando pelo caminho do campo, que aliás.não leva a parte algumas u
Simples, o Mesmo a Origem, a Serenidade-que-sabe etc.2s são outros tantos recados do
Ser que só se deixam decifrar pela alma singela que soube anunciar à 'dispersão '
intelectual da vida citadina. Já nos referimos mais de uma vez ao segredo dessa pseudo-
concnção, dessa exortação à autenticidade da vida rústica, ao duque evidente que con-
siste em ignora' a subordinação real do aKaísmo às condições da produção industrial

italismo avançado. A apologia da indigência é efeito desse mecanismo:

9. Cf. Heidegl
[O. Cf J.-M. ]

1 1. Cf Karl L

12. Cf PptWh
13. Cf. Y lsha
PP. 'H-5.
14. Cf. J.-M P;

15. HP@ J.-M
16. Ce G17pzà
Bücherei, 1961
17. Cf Adomc

18. Z%éon'e d#

19. Cf H. MÚ
20. Ct Wãltn
21. CÍ E/.4sa/

22. ]PM Y lü
23. ibid.

24. Adomo,l)í
25. Ct l)erre/

A afetação de uma nobre simplicidade que nanima a dignidade da pobreza e da vida

ngenuidade, passa

ao largo dessa questão: na sua história do Ser, a carência brilha como o que há de mais
elevado, no absoluto ou pelo menos nas calendas gregas.

Diante destas linhas de Adomo, logo dá na vista a fãácia análoga cometida pelo
verso de Rilke -- "a pobreza é um brilho entranhado" --, cifra do fascínio exercido
.elo despe"""t' "iu«tádo (" "nüá'i' do «-tro, nd,. ?fll"?«isóno q«e co«he'e
muito bem o trabalhador do campo) sobre a infe//igen/sia burguesa -- como foi muito
bem observado certa vez por um cntico familiarizado com as manhas ideológicas da
Mitteleuropa.

(1981)
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Apêndice

Quatro Ensaios de .,4/mcznagzze sobre a Ideologia
Alemã



Idéia e Ideologia

A Propósito da Crítica FilosóÜca nos Anos 1840
(.Alguns Esquemas)

1. Em 1843, Marx fonnulava mais ou menos nos seguintes tempos o desengano
experimentado pela nova teoria a]emã quando da sucessão do trono prussiano: aâna],
num país como o nosso, como poderia um rei ser idem/is/a? Não é que o exercício do
poder tenha estancado as efusões liberais do pretendente, o que seria um logro corri-
queiro; são bem mais enredadas as raízes desse equívoco que abre a comédia de erros
do liberalismo alemão e já se vê que, de algum modo, o idealismo fama um capítulo
dela. Diante do prosaísmo singular da vida alemã (variando ainda o motivo de Maix;
cf. carta a Ruge, maio), o ideário liberal toma o aspecto de uma extravagância, quase
um capricho real. Idealismo vem a ser, no caso, a glosa filosófica dos supostos princí-
pios da Revolução Francesa, e também a primeira vítima desse qtiiproquó cqa intriga
se esboça(na fórmula de Marx: enquanto o rei fantasiava em alemão arcaico, os "idea-
listas", tomando-o ao pé da letra, pensavam poder filosoÊm em alemão modems). Dito
de outro modo, a inteligência do teor ''ideológico" das idéias (tão pum quanto libe-
rais) coincide com a da regra desse malentendido, que é o seguinte, aproximadamente:
o.po/f#scAe Ze/'we/r que é o pequeno mundo alemão, não sendo compatível sequer com
a verossimilhança do ideário liberal, não obstante imprime-lhe uma segunda e superla-
tiva vida. Caberia talvez relembrar uma das conseqüências que Marx principia a extrair
deste quadro apenas entrevisto: a primeira frustração da via liberal não teria sido um
mero contratempo, retardando o ingresso da Alemanha, unificada, na modemidade eu-
ropéia; bem compreendido, mostra, pelo contrário que o caminho passais doravante por
uma crítica inédita desta mesma modemidade; sabe-se, enUetanto, que a vitóiía da
Contra-Revolução em 49 traçara uma terceira via, a prussiana.

2. O próximo passo nesta direção, conãmlando-a, dá-se com a introdução do
tema geral da mfsérfa a/emã. Pelo que se acaba de sugerir será pennitido adiantar que
as questões enfeixadas por esta expressão famosa dizem respeito antes de mais nada ao
esclarecimento da natureza desse desencontro enfie as idéias e os seus destinatários
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O tema, a bem dizer, vem de longe. Marx o renovara, colocando-o no seu devido

idealização" que derme o classicismo alemão .espeliãca-se neste confronto metódico.
Nouüas palavras, o descompasso da "miséria alemã" condena igualmene o pensamen-
to. nisto 6el ao duplo presente que a camcteriza, à Diabética, ou soja à árdua tarefa de

' 3. O divórcio entre a âlosoâa alemã e a sua circunstância próxima, que ela excede

das repnsentações aderentes à prática imediata dos diversos agentes sociais. Mas é s6
assim, fora de contexb, que se suspende este dogmatismo espontâneo, a bem :fizer
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tuais putas -- que passam a demandar agora uma fundamentação própria, sem dúvida
desmesurada por força daquela separação. Multiplica-se deste modo o efeito ideológico
das idéias; mas esta amplificação envolve também um efeito antagónico, pois as idéias,
examinadas agora como tais, ou wla confrontadas com o momento de verdade que
pretendem exprimir, põem a descoberto os primeiros materiais da crítica. Nisto talvez
consista parte da game que a idéia sempre comete quando separada do interesse, da qual
fala a passagem célebre da .&zgrada .lümí/la. Desta abstração encarrega-se o piosaismo
da vida alemã, reproduzindo em escala nacional um dos mecanismos da ideologia. A
propósito desse movimento de transposição(que Man denominava "traduzir pam o
alemão") seria o caso de se assinalar uma Hera/e//zzng às avessas(e quase na mesma
direção em que Hegel empregou o temia), um deslocamento que ao dissimular, revela,
como se as idéias fora de foco ganhassem em nitidez, deixando transparecer sua fragili-
dade ideológica.' E que o duplo presente em que se comprime o anacronismo alemão
íàz as vezes de filtro: destacada do seu contexto imediato, que Ihe empresta consistên-
cia, a aparência, socialmente produzida, manifesta-se como tal, por pouco que se adote
uma perspectiva excêntrica. Em larga medida, o Idealismo, sobretudo na sua versão
especulativa, será uma elaboração dessa aparência redobrada, isto é, uma Diabética.

A lembrança de duu questões talvez possa esclarecer melhor o que se acaba de
indicar. A primeira diz respeito à fonnação da tradição idealista; a segunda, uma vez
mais, aos desencontros do liberalismo alemão.

Quando se tem em vista a gênese política do Idealismo e, mais precisamente,
revolucionária(patente no caso de Fichte, por exemplo), não se pode desalentar para a
propriedade temlinológica com que Marx caiacteiiza o desempenho das classes sociais
âancesas nos períodos de crise: elas seriam "politicamente idealistas". Na Alemanha,
pelo contrário, nenhuma classe pode, no entanto, alimentar a ilusão -- contudo neces-
sária -- de representar a sociedade civil no seu todo; nem por isso a filosofia alemã
deixará de edificar uma diabética da mediação do particular pelo universal, reduplican-
do a ilusão, que ganha assim em densidade teórica o que perde em verossimilhança.
Também o excesso de que há pouco fHávamos tem que ver com esse deslocamento
produtor de ilusões de segunda potência(cf. Lukács). Uma mobilização social desse
teor seria inviável sem a representação da universalidade dos interesses em jogo: ora,
somente na idéia podem ser transpostos os limites reais dos interesses de classe, dividi-
dos e antagónicos, que passa, então, a imantar o entusiasmo revolucionário tomado
coletivo; sobrevindo o refluxo, o "excesso de entusiasmo" (ainda nos temos da análise
da Revolução Francesa na 9zgradn .lümí/ia) é reabsorvida pela realização prosaica da
sociedade burguesa. Na Alemanha, repetindo -- de cuja prosa será quase impossível
desentranhar alguma poesia -- restará à fílosoâa o que âcou às demais classes por um
momento aglutinadas em tomo da buguesia revolucionária, a saber apenas "uma idéia,
simplesmente um objeto de enf pasmo momentâneo e de exa/raçâó puramente aparen-
te". Entusiasmo cujo excesso se refügiaiá., por exemplo, no desinteressado interesse
estético pelo Sublime, ou então, no ''filosofema'' especulativo, isto é nalruse idealista.

Sob a pressão do movimento geral de opinião desencadeado com a Revolução de
Julho, a Alemanha ver-se-á na contingência de adorar, por mimetismo, as instituições
políticas correspondentes ao novo avanço da sociedade burguesa modema. Ela o fará
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ao seu modo característico, de sorte que '>arü/Ãard /o(ãm as i/z/sõex do Estado cons#-
ücio/za/ sem co/nparü/bar suas wa/idades'' -- não haveria campo mais propício, tor-
namos a insistir, ao nascimento da crítica, à sombra precisamente desse sul generfs
entumescimento do ideário liberal. Noutras palavras (de MaH): postiço, o liberalismo
alemão será "fdeo/agia sopre o/íóera/esmo rea/", restituindo-o assim, menos pela for-
ça do que pela inércia das coisas, à sua verdade; do mesmo modo, a imagem especulati-
va do Estado, tão fomla] quanto entusiasta, irá figurar a abstração real do Estado mo-
demo. Marx falará de gourmaldfse estético-política a propósito desse intrincado
amálgama -- que a especulação, se possível, complicaíá ainda mais -- de feudalismo e
burocrmia, absolutismo e constitucionalismo (denominado pelos autores alemães pos-
teriores Sabei/üonsd/zzrio/za/fsmzzs), autocracia e democracia. Amálgama também da
frase liberal e da proposição idealista: a retórica, cada vez mais balofa à medida que
cresce sua incongruência, com que o liberalismo põe em circulação as noções de Ra-
zão, Vontade, Liberdade etc., é fomlalizada pela proposição idealista, forma de uma
forma, onde se fiindem ''votos piedosos" e "frases''.2 Daí a ênfase apenas moral e
mesmo uma certa indiferença (Marx fda de desinteresse) na acolhida reservada a um
corpo de idéias da parte daqueles que se sentem -- pouco importa com que grau de
clareza -- longinquamente concemidos por ele. Situação singular, que convida ao co-
nhecimento dos limites das idéias, dos conflitos que as atravessam, e mesmo a liberar a
energia negativa que nelas se acumulou. Outra vez: o que no liberalismo alemão é equívo-
co e supeúetação, converte-se, no âmbito da sua ntomada idealista, em Dialética.

4. Se observamios que essa constelação original de acertos e desacertos também
induz um certo descrédito (pam dizer o menos) das idéias em geral, teremos completa-
do pelo menos o esboço do quadro em que toma pe a crítica stimeriana.' E, no outro
extnmo, a observação global de Marx a propósito da crítica anta-idealista dos "ideólo-
gos alemães": jamais lhes ocorreu investigar a natureza da vinculação entre o Idealis-
mo e a realidade alemã -- a um tempo ítouxa e complexa, como se viu -- e mais
precisamente, entre a sua própria crítica e o contexto material que a viu nascer. Nisto
nsidiria sua deficiência maior, que se resume, como é sabido, na repetição do gesto
ideológico por excelência, a inversão idealizante. Nem lhes seria possível sequer for-
mular a questão, pois o estilo do mciocínio crítico que exercem prolonga o da vida
ideológica alemã -- vale dizer, pela enésima vez: ambos ''refletem (vida/=çpíege/n) a
miséria das reais circunstâncias alemãs". (Depreende-se do que precede que este "re-
flexo" seria injustamente compreendido se o fosse à margem do fenómeno histórico-
soçial que se tentou descrever abstratamente como uma nWexâo da aparê/zela). Ora,
viu-se que, dentre outras fomlulações, a questão admite a seguinte: a chave da crítica
alemã do liberalismo deve ser procurada, digamos, na indeterminação do liberalismo
alemão. Onde encontraremos também a da obm de Stimer, que conduzirá a crítica à sua
forma mais ''radical", permitida e explicável à luz das ''reais circunstâncias alemãs": o
suada de que fda a proposição fundamental do Uníco -- lc& /mó ' À4efn ' 5ac/z' aud
/Vlc/z/s gaffe//r -- possui na verdade um conteúdo, cujo movimento estiliza a nulidade
política alemã.

A considerável irrealidade social das "idéias modemas''+ no cenário alemão dá
lugar a uma realidade redobrada no plano do ideal. A lógica deste movimento encontra-
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fanatismo, agora, é próprio dos indivíduos cultivados), vem a ser a de um inspirado, a
ae um "possesso", no caso, a de um possuído do Espírito. Vê-se que uma tal canoniza.

nascemos um pouco os tempos em que procurávamos expor o problema, faríamos lusd-
Çd a rãn13sla terminoiógtca de Stimer, nisto sempre exata: pois ao serem refutadas, as
''idéias modemas'' como que se liberam da aparência em que assentavam, o que as
converte em aparições, isto é, em "espectros'' e ''fantasmas': que vem a ser a maneira
stimenana de entrever, pela .exígua porém decisiva brecha que Ihe faculta o «acaso''
H.e ao, o laeoiogico, a dominação do ]dea], responsável em última instância pela pro-
dução do social;.: ' ""'''- r-'' r

+a.5. Não se podena .divergir com maior veemência da crítica "materialista" que
então se esboçava, nem ilustrar melhor a conjuntura de que esta partia: -"'' 'i
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I' as noções stimerianas fundamentais derivam da esüra do consumo(Se/ósfge-
nz/ss e geníessen, verde/zmn, geórmc/zen etc.); a crítica do "sagrado", do "ideal" é
concebida em conseqüência nos moldes do consumo improdutivo, como apropriação e
devomção, ou soja como aniquilação; assim apartada e contraposta à esfera da produ-
ção material, a crítica stimeriana reitera a separação entre trabalho e consumo imediato
na forma, por exemplo, do antagonismo entre a ascese inspirada pelo Ideal e a consu-
mação do egoísmo :- escapando-lhe as lazões da primeira oposição, a segunda toma o
aspecto de um conflito do indivíduo com a sua própria representação, com uma entida-
de autónoma, separada e portanto "saciada";

2' como se sabe, na .Zaeo/agia .Á/emã, Marx reportava este conflito à divisão do
trabalho material e intelectual e assinalava, por outro lado, a forma específica que assu-
mia na Alemanha a contradição entre a sociedade e os seus ideais em virtude, no caso,
da discrepância entre consciência nacional e consciência universal;

3' sobre esta incongruência -- nos termos em que a temos encontrado: ente o
modems e, digamos, o arcaizante, conquanto integrado -- repousa a crítica de Stimer:
sua concepção do ideológico como "sagrado", da idéia como objeto de um "respeito"
cultua], procede, como se viu, da redução do ideário modems à lateralidade material de
um mero fraseado; dito de outro modo, Stimer generaliza o que é próprio das formas
tradicionais de legitimação do domínio, relativizando-o contudo e invertendo-lhe o si-
nal graças à experiência da impropriedade ]oca] do progressismo liberal: de fato, o
Ideal, instância separada e independente, assegura a coesão social regulando-lhe a re-
produção e orientando a compreensão da sua origem, domina, e no entanto é vazio
como o são as novas idéias, e portanto as idéias em gemi; o passo que marcara a
novidade da vida ideológica modema resolve-se aqui num arranjo singular: o tradicio-
nal é interpretado em termos ideológicos, necessariamente modemos, concebidos por
sua vez como a cifm de uma esfera transcendente de legitimação;

4' o conjunto destes desencontros e omissões define a originalidade, e os limites?
da crítica stimeriana das idéias, que vem a ser uma crítica dos ideais civilizatórios; é
que a percepção dos efeitos sociais e anímicos (nefastos por certo) dos ideais inte-
riorizados e convertidos em Àaóífm dá-se à vista do espetáculo -- que frisa o patológi-
co -- do entusiasmo investido em idéias sem substância.

6. Em resumo: as idéias descentradas por essa Hera/e//uzP2g singular aparecem en-
tão como fraseologia(P/zraseo/og/e, P/zrnsenmac/zemf), fazendo-se nesta a experiência
do teor ideológico daquelas. Tãs formações ideológicas não são, contudo, diretamente
fraseologia; caberá à tensão gerada pelo descompasso ente o presente da teoria e o sw
presente político, precipitar o recobrimento destes dois momentos. Na experiência da
:'fla.se idealizante;'(Marx), os dois estilos de crítica encontra.rão a matéria que lhes é
comum e, portanto, o princípio da sua contraposição. Poder-se-ía dizer, de modo abs-
trato, que a crítica de Marx comportava então os seguintes passos: tratava-se de resol-
ver praticamente essa fraseologia devolvendo ao seu lugar de origem as idéias que, 6om
do seu contexto, dele fiavam de maneira inadequada, isto é, fraseológica; mas retor-
nam agora acompanhadas do conhecimento da sua relatividade, da sua impropríedade
real mas não absoluta; em contrapartida, a fta.seologia especulativa ganha em foro.
explicativa e, pelo menos no âmbito do cenário político alemão compreendido ente os
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presentes já mencionados, a sua supressão equivale à sua realização. Não seria
descabido falar de negação de/ermfnada a propósito do andamento geia] desta crítica
da ideologia, cÜo materialismo, vê-se logo, não se detém na redução das idéias à maté-
ria literal que as suporta. É o caso da crítica stimeriana, que combina Domina/esmo e
negação ande/erma?zaü': Dinito, Razão, Liberdade etc. são apenas palavras, cÜo poder,
segundo Stimer, sucede ao das coisas, assim como este Quão, desmesurado, o de uma
convicção, na verdade é o de uma palavra; e critica-las é demonstra.r-lhes a nulidade.
dissolvendo-as no nada em que se resolve o consumo generalizado. -- Não simpliâca-
ríamos mais do que o necessário se disséssemos que a "miséria alemã'', onde as idéias
modemas perdiam pé, comportava por isso mesmo o nascimento de dois "radicalis-
mos'' antagónicos. Como é sabido, o primeiro tipo de crítica das idéias tomava corpo
num programa político nvolucionário, que o segundo tmtava de desamlar por conside-
ra-lo apenas mais uma expressão da ''revolta sagrada". A Revoluão de 1848 porá um
tempo no período em questão. Os novos problemas propostos pela derrota da Revolu-
ção ampliado o sistema de referências que comandava a crítica materialista das idéias.
Em 1852, Stimer publica uma /7}s/órfã da Reaçao, cujo triunfo não Ihe parece apresen-
tar razões suficientes para um remanqjamento conceitual, antes confirma sua crítica da
Revolução Francesa e da Revolução em geral, pois na sua origem vê, de novo, o predo-
mínio do "sagrado" sobre o "egoísmo''. No que a bem dizer tem razão, visto que o seu
radicalismo vive, entre outras coisas, do desentendimento das variações da conjuntura
histórica e da intenção de conhecimento que orienta, bem ou ma] (só a análise particu-
lar pode decidir), o uso das idéias,justamente na direção destas mudanças.
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Notas

1. Pam a análise -- exemplar -- de um caso especial do comportanento excêntrico das "idéias 6om de
lugar", veja os ensaios de Roberto Schwarz, autor da expressq$."Dépendance Nationale, Déplacement
d'ldéologies, Littérature -- sur la Cultura Brésilienne au XIX&'c Siêcle", 1,77cvn#ze ef Za Socféz#. 26
Paras, 1972; e "Criando o Romance Brasileiro", .4Pgumenro, 4, São Paulo, 1 974. Pam a exploração síste
mítica dm vantagens e desvantagens da "miséria alemã" na interpretação da 6Hosofía e litemtum alemãs.
ver, de modo geral, a obra de Georg Lukács.

2. Rugejá regisüwa a pnuliari(:dado do gosto alemão pela frase, observando an carta a Bakunin(junho de 43)
que a regauiução do cristianismo integrista pela nova monarquia pnusiala permitirá o exacício an larga escala
dnsa prodileção pela "üaw biílhante", pelo achado "gimioso" e a "locução genial". No outro extremo. Maa
insistirá na fUção "pummente literária" do "socialismo verdadeiro", pelo menos no sw início.

3. Por ter mobilizado de começo certos temas feuerbachianos, deu-se atenção exclusiva ao esclarnimento
das lazões que levaram Man a abandona-los ein seguida, relegando-se a um plano subaltemo seu exame
paciente(conquanto saKástico, e talvez por isso mesmo) da obra de Stimer, cuja "anticrítica", já pela
liquidação nivelados que promove, destoa do classicismo passado a limpo de Marx. E menos na rupMa
de hün com Feuerbach do que no seu confronto com Stimer que meUlor se pode suQreender o momento
de cristalização de dois estilos antagónicos da crítica das idéias "dominantes". As observações que com-
põem o presente texto pretendem apenas introduzir ao estudo de um aspecto dessa divergência
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4. A expressão será frequente na prosa 6Hosóüica alemã posterior. E sempre entre aspas, cuBO emprego, de
resto, simboliza com precisão o efeito redutor da idiossincruia alemã -- visto que o mérito de põr entre
parêntese o dogmatismo natwal das idéias, as modemas de pre6aência, não reverte exclusivamente m
esforço crítico mas antes ao anacronismo em que radica esta mesma idiossincrasia.
5. O Uníco apresenta inúmeras variações sobre o tema; por exemplo: ''basta ler osjomais atuais pua logo
se ter a desoladora convicção de estar encerrado com loucos numa casa de saúde". Decerto, a imprnsão é
mais Forte à leitura da ünprensa liberal e socializante(tendência "verdadeira").

6. Ampliado por Stimer a ponto de abarcar toda a Idade Modems, e subdividido em político, social e
humano. As duas últimas designações podem suipKender, por abranger o socialismo ainda que ein suas
fomiulações incipientes. Na verdade, o próprio cenário alemão propunha o amálgama, que convertido ein
argumento íàrá escola. A inadequação das idéias libemis puecia mconstituir-se com maior corça na sua
subversão modema que em o socialismo, contra o qual Stimer investirá com energia redobrada
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A Filosofia da História passa hoje por um género obsoleto. Via de regra tido na
conta de repositório das fanadas ilusões do século passado, já a simples sobrevivência
rotineira desse resíduo arcaizante facilita, ao que parece, o argumento, que se impõe
então sem muito esforço. Não abusaríamos do raciocínio histórico -- pelo menos não
mais do que o necessário -- se observássemos que as mzões desse descrédito, sem
pmluízo da sua forma atual, remontam à pré-história ideológica da nossa modemidade.
A rigor, a suspeição de anacronismo, que desde então paira sobre o conjunto do ideário
histórico-transcendental (do qual a Filosofia da História, a ''história mundial filosófi-
ca" dos clássicos, foi, sem dúvida, a expressão mais característica) data de meados do
século XIX. Como dá a entender, por exemplo, o sarcasmo de Haym, que só se aplica-
ria a uma gemção de epígonos a reboque de um gênero íilosóHico inviável (já pela
própria exorbitância das suas intenções explicativas), referindo a "enfática convicção
dos hegelianos de 1 830, que debatiam, com a mais gmve e peúeita seriedade, acerca do
que poderia vir a ser o fiituro conteúdo da História Universal, agora que, graças à
filosofia hegeliana, o Espírito do Mundo consumara os seus desígnios, chegara ao co-
nhecimento de si mesmo''.' Os tempos mudaram, é inegável, e também, presume-se, os
tennos dessa nova liquidação; mas nem tanto, se é fato que não se está a arrombar uma
porta aberta, e que portanto não tenha sido irreversível a ''fãência'' dessa ''grande
firma'' de que fala Haym na sua língua comercial -- cujo primarismo, tudo indica, não
teria mais cabimento, embora o sarcasmo permaneça atua], além de ser de bom-tom.

Esquematizando ao extremo: um género não cai em desuso sem que entre em
declínio a constelação histórico-social que Ihe serve de pressuposto e atinosfem. Ora,
na sua versão contemporânea (cuja temática não nos cabe aqui, repertoriar), a crítica da
Filosofia da História omite esse movimento relativo e solidário, isto é, prolonga o mo-
mento da análise conceitual sem reconstituir a tendência social que o induz e que, de
algum modo, Ihe empresta profiindidade, a bem dizer, involuntária. Em contrapartida,
tal configuração subordina, quando não reduz, a reflexão sobre um gênero que o "curso
do mundo'' tomou problemático à investigação das suas condições (históricas e lógi-
cas) de impossibilidade.

As observações reunidas na presente Nota concemem, nas suas implicações filo-
sóficas mais aparentes, a um momento político do deslocamento daquele pressuposto.
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Principiemos atalhando, portanto pelo âm, pelo ''âm do período artístico'', con-
temporâneo da Revolução de Julho, segundo Heine, autor da expressão. O caráter anti-
nâmico do programa jovem-hegeliano ressalta à primeira vista: pata esses herdeiros,
tratava-se de reconstituir o hegelianismo fora do hegelianismo. Hegel pertencia ao pas-
sado,: ao objeto da Crítica portanto, e, não obstante, dominava o horizonte de uma
nova era, em que ''os homens determinariam a marcha racional da História".3 Imitando
à distância o prometo especulativo (''o filosofar ... na História''4), pensava-se poder en-
raizar de vez a operação filosófica no campo da História, cujo esforço de conceptuali-
zação apresentava-se assim como algo de cunho propriamente filosófico(vda nota
suplementar 1). E mais, lá onde claudicam a reconstrução âlosófíca da História, dever-
se-ia discemir a inovação em que tomaria pé a sua reconversão jovem-hegeliana. Com
efeito, escapam-lhe, na sua "necessidade histórico-mundial'', o significado da Revolu-
ção de 1 830.s Que um acontecimento da história imediata figure, todavia, no fecho de
uma exposição sistemática, descentrando-lhe o foco -- isto é, a idéia ''histórico-filosó-
fica'' da Revolução Burguesa como um processo consumado e, por isso mesmo, objeto
da retrospecção da Teoria --, é indício seguro de que a ''história mundial fílosóâca'' só
está à altura do seu conceito quando submetida à prova da experiência (entendida,
principalmente, na sua acepção especulativa) .

Conhece-se a sequência do programa: passagem da anamnésia (ZIMnnemng) à
prognose; realização da filosofia mediante a sua crítica, introduzindo o ponto de vista
da [»ip/zí/osop/zie; compreensão da Fi]osofia da História como f]]osoâa da ação etc. O
que uma fórmula de Ruge condensa, mais ou menos nos seguintes termos: doravante a
filosofia ''apostará" unicamente na História. Pelo menos na ambição, quase uma filoso-
fia da história experimental e seh dogmas. Dito de outro modo, crítica e crise conver-
gem. A fomta da crítica é a exposição filosófica da crise,ó sua operação conceitual está
implicada na objetividade da crise, cujo processo de decisão acelera,' e seu conteúdo,
no caso, a ''proximidade de uma crise real",8 isto é, a Revolução que, efetivamente, em
48-49, fará a volta da Europa. Filtrada pela Crítica, deslocava-se assim a recente tradi-
ção do pensamento clássico na direção do compósito corpo doutrinário do Hormdrz,
associando-se a fortuna teórica do primeiro ao destino da Revolução, a um só tempo
pressuposto real e ''fio condutor a priori" (para falar como Kant) da "história filosóâ-
ca"; vale dizer, especificando os tempos do nosso assunto: o fím da filosofa clássica
alemã -- e a conseqíiente eliminação da üilosofía do campo da História -- data menos de
Feueóach do que da Revolução de 1848(vdanota suplementar 2).
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De outro modo, ma] se compreenderia o súbito e fiilminante eclipse de um corpo
fílosóãco que durante várias décadas regem a vida ideológica de uma geração. Repenti-
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do mundo" que, por seu tumo, toma progressivamente a feição de um processo unifica-
do sob a égide da "lazão".) Os que "apostaram" nas promessas ''âlosóâcas« da Histó-
na viram-se, portanto, ultmpassados pelos acontecimentos(confronto inverificável sem
a pressuposição da orientação prática da crítica histórico-filosófica). E desarmados.
como Feueõach, pam o qual a Revolução teria malogrado por ser prematum, dupla-
mente prematura, dado o atraso secular da Alemanha

Coube a Bruno Bauer reconhecer explicitamente o caiáter global do desmentido
que se acabam de provar: "a catástrofe que se abateu simultaneamente soba todo o
sistema europeu, tanto sobre o constitucionaJismo como sobre a metafísica, é um acon-
tecimento que comporta uma coesão intema''.9 0 teor do juízo, entretanto, é histórico-
âlosófico, e é neste registro que tratará de identificar as novas forças que deram cabo
das ilusões (histórico-âlosófícas) de 48.Z

A Rwolução de 1848 alimentava uma ilusão, ela acreditava que havia chegado o tempo
em que os membros da família histórica das nações[...] formariam Estados independentes
e colabor:ajam pacificamente[...] sucede com esta i]usão o que se dá com as demais. ao
imaginar que a queda das antigas baneims que enüavavam a atividade pessoal inaugumria
uma era de nova liberdade, ilusões que cederam diante do fato incontestável de uma auto-
ridade ainda mais rígida; ocorn com estas ilusões o que se verifica com a ilusão que vê no
individualismo, resultante dos Últimos sessenta anos levo/ucioná/íos, a solução e a hí
suprema, quedo m beldade devemos constatam a cada dia, que o indfvíduallsmo é algo

provisório, constitui apenas um lado du coisas e se encontm atado ao seu contrário. ao
imperialismo e à ditadura. '"

-. . EJnbora red. a reütaçqg coiMmia, íal é o argumento desta crí#aa da /7Zoio#a üz
Hls/ó/fa demom#tzü; ia capiliã:.revoZuçâo(paiaflaseando não só o título contempo-
râneo de Proudhon). A combinação antinâmica de negação e realização ajustava-se
assim à reviravolta inesperada, pemlitindo concluir que, lido bem pesado, "a Europa
tinha lazão, ela apenas. exprimiu o que a Crítica alemã declarara e começara a põr em
prática dez anos antes'' (vda nota suplementar 3).'' Nem mesmo esta tentativa fn erre.
mis de imprimir um novo alento à crítica histórico-fílosóâca, infletindo-lhe o rumo na
direção da nova ordem de coisas, logrou, no entanto, conüariar a evidência da sua
brusca e definitiva inatualidade; assim diretamente gelada pela crise, essa autocrítica
szzí generis, contudo atual e, ao seu modo, precisa, não encontrou mais no seu lugar o
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destinatário natural que ainda há pouco parecia conferir ao derradeiro sobressalto da
fílosoâa clássica um inegável peso histórico.

3

Pam que a crítica vingasse, era preciso que fosse indireta, isto é, extemporânea A
situação anómala de Schopenhauer permitirá que atenda à exigência. A modemidade ü.
sua polêmica com os "âlósofos historiadores", que haviam assimilado a fílosoãa à
Filosofia da História, deriva do seu anacronismo. O fato é notório, e quase sempn
registrado: a doutrinajá estava completa desde 18 18, quando apareceu o primeiro volu-
me, porém sua vida culüiral principia em 1848. O desencontro da autociíticajovem-begü-
liana com o seu público é o avesso do nencontro tadio da obra de Schopenhauer com esse
mesmo público, embora transformado, ou melhor, reconciliado com o seu,5lestino: apü
o malogro da Revolução, a frz/e#fgenísfa alemã estava madura pam recebê-la.''

Noutms palavras, a filosofia de Schopenhauer antecipara-se à produção social d)
seu público (veja nota suplementar 4). Seu efeito sobre ele podia apancer como o
resultado da anão lenta e paciente da obra, o que multiplicava a sua eficácia e vero«-
milhança. Necessitava-se dessa aparência (que o ziguezague da conjuntura história
finalmente engendrara) para que se experimentasse como algo universal a paRicul:.+
dado da reviravolta recente -- que repontava, por exemplo, na indisfarçável atualidad:
do lema schopenhaueriano: "dar graças a Deus todas as manhãs por não ter que vela
pelo Sacro Império Romano,'' desafogada profissão de fé bonapartista que vinha aíü-
cular o ''estado de sítio moral'' (MaH) da sociedade burguesa que recém se desemb::a-
çara por completo (da maneira que se sabe) da preocupação de.govemar-se a si mes::x
A vitória européia da Contra-Revolução acarretará a generalização de alguns traça
constitutivos da formação singular da burguesia alemã, de sorte que a âlosofia qz
pudera reoiganizá-los conceitualmente tomava-se, daí por diante, paradgmática.

Fora de tempo (desde o início, excêntrico e intempestivo, tomara corpo num p'
Fiado de entusiasmo cívico nacional, durante as guena.s de liberação do jugo napole'õd'-
co), o pessimismo schopenhaueriano -- registro geral de sua aversão pelos íilósoft»
"gloriãcadores da História" -- impunha-se como algo intemporal, metafísico, port3a-
to. O que Ihe permitia atalhar o caminho seguido pela burguesia alemã, esperando-a =
termo da sua última peripécia, à saída da Revolução. Sua crítica prestava-se aos impe"
nativos da autocríticajustamente por não poder, de fato, apresentar-se como tal .

A retratação é parte integrante da revolução burguesa. Na sua forma clássica --
patente, por exemplo, na Revolução Francesa -- ela é a expressão adequada de u.
momento objetivo da necessidade de se retroceder, na fme final do seu curso ascu-
dente, à etapa anterior, moderada, sem b que a primeim vitória, entretanto decisiva, H=
estaria assegurada; a facção radical, liquidada, vê traição onde os vencedores din
nem, no instante em que a revolução se desmente, o reencontro com a sua verüa=.
Com a Revolução de 1848 dá-se o inverso, o seu movimento é retrógrado -- c(»
mostrou Maré no Z)ezof/o Bmmário. Ela principia pelo fím e se desdiz desde a primo:z
hom. A retratação define o caráter global da sua marcha descendente.'' levo/ziç:ão .fw-
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situ(na expressão exumada por Giamsci pam analisar o Riso/gfmen/a), a Revolução de
1848 é uma retratação.pemlanente, a ligar uma "evolução sem evolução''. Enquanto
a buiBuesia, no seu todo, ao expiar passo a passo suas veleidades revolucionárias faz a
experiência do 'nada político'' na raiz da sua dominação consolidada, a fn/e/#geníx/a,
conceptualizando-a, dá início ao processo ideológico do ideáHo guara/z/e-&zzi/anZ. no
qual se enredara, exaltada durante as jomadas "sublimes'' de fevereiro a março.'' No
foco desse ideário (na verdade amálgama de tendências díspares), dando-lhe o tom. o
o#mfsmo, o qual:por um movimento retrógrado do fuso, é tido, doravante, na conta de
algo celeiado, in&me, ímpio... e, antes de tudo, /olo (veja nota suplementar 5)

A inatualidade de Schopenhauer dispensava-o dessa retiatação;ts não sendo pos/-
Jesüm: o seu pessimismo vinha a calhar e por isso convencia. O momento imediata-
mente ideológico dessa "racionalização do estado inquietante da validade"(Hoikheimer)
será tanto mais eficaz quanto demonstre seu alheamento à crise -- em que culmina a
passagem da burguesia pala o campo da Contra-Revolução -- cujo conteúdo descreve-
tâ então com pertinência, inclusive sob a forma confortável e sedutora de uma crítica
da ideologia. Mudança de terreno, sem dúvida, sobre o qual se edificará a liquidação
metódica das "consüuções históricas guiadas por um otimismo rasteiro", da "tendên-
cia a se conceber a história do mundo como um todo metódico"(veja nota suplementar
6). Daí a Aparência(de cÚagênese piocuiamos assinalar algumas cinunstâncias) que passa a
sustentar a crítica da Filosofia da História a brusca nvelação da impropiiedade do ideário
histórico-üanscendental seita o nsultado de uma segunda crítica(en6m Hgorosa e sem
deixar resto) da razão(na História, de início), ela mesma assentada num remanqamento
epistemológico mais geral e piofilndo. Mas essa Aparência "teórica" seria duplamente
inconsistente se a derrocada de 1848 não tivesse retiâcado e por âm desmentido as pro-
messas da "história âlosóâca"; género burguês por excelência, se quisennos, contacto que
se atente pam o.hto (histórico) de que a sua desgraça, e a conseqüente glosa do seu
infortúnio, partilham da mesma condição

Notas Suplementares

1 . Nem por isso cogitava-se: então? propor a "história filosófica" como duplicata
ou,. plr, como um género rival da história positiva (empiricamente concebida, como
dizia Kart). O terreno em que terminaria a confissão estava, no enünto, preparado de
sorte que, logo adiante, parecerá natural vincular o obsoletismo da primeira à crescente
cientiãcidade da segunda. De resto, um tratamento menos sumário da questão não po-
deria desconsidere, por exemplo, o paradoxo do primeiro positivismo, pois como é
sabido, Comte esçorava-se numa Filosofa da História, positivamente concebida como
uma ''histoire sans nom''

2. Sabe-se, com efeito, que a compreensão modema da História coincide com a
tentativa de aclimatação teórica do Éenõmeno da Revolução BuiBuesa -- maneira por
certo simpli6cada e abstrata de assinalar o vínculo intricado ente um sistema concei.

Duas tendências antagónicas concordam pelo menos em sublinhar essa conexão. A
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primeira, por assim dizer negativa, é auto da reação tradicionalista diante da Revolução
Francesa, suficientemente ampla para abrigar as reflexões de Burke como a restauração
romântica da História, na origem da escola dita do "Direito histórico"; acertos e desa-
certos à parte, situa a questão no seu devido lugar, além de mostra.r como a descoberta
do novo pode ser o efeito de um movimento "retrógrado". A segunda, positiva, é a
expressão direta do ponto de vista dos vencedores,guia/isca e praglizá#co, e sua ilusüa-
ção historiográfica mais significativa, a "história ülosóâca" liberal sob a Restauração e
a Monarquia de Julho, género do qual, em wrta medida, a combinação jovem-hegelia-
na de Filosofia da História e âlosofía da ação constituiria a variante especulativa.

O propósito específico desse gênero historiogiáfíco, encontiamo-lo enunciado,
não por um "filósofo", mas por um "narrativo'' como Augustin Thierry: "fàin conná-
tre ce 'llers Eut que des gens croient sorri de dessous torre en 1789". Pois foi pesqui-
sando o passado longínquo do principal protagonista de uma revolução inédita e vib-
riosa que se engendrou um novo ''objeto'' como a História, foi recompondo as peças da
epopéia burguesa modema (às vésperas de 1830, Mignet, ao reconstituir a sua gesta,
devolve às fiações burguesas do Tiers a audácia de fazer revoluções), que se divisou,
para além dos acontecimentos visíveis, a materialidade dos seus nexos, as lentas germi-
nações na gênese das rupturas irreversíveis ("les grandes tendances soçiales qui déd-
dent des événements," Mignet), o peso dos interesses conflitantes e da positividade du
instituições, enfim a realidade ''fatal" da luta de classes -- e (ainda Mignet) o vencida
tem sempre razão, mais forte, é legítimo que se assenhore das instituições refiindindo-
as à sua imagem.

A Revolução de 1830 é por vezes designada a ''revolução dos historiadores"
Nunca se leu tanta história como por essa época, a começar pelos livros de Memórias,
quase sempre dos tempos da Grande Revolução, que precipitam e acelerada a acumule
ção primitiva da experiência modems -- ''il n'y a pas un de nos enfants du XIXn
siêcle,'' dizia A. Thieny, ''qui n'en sache paus sur les révolutions populaires, et les
réactíons, que Vãlly ou Mably ou même Voltaire.'' Maturidade precoce que prodigaliza
conselhos, experiência que circula, intercambiada, que se transmite de preferência no
''récit à la veillée", do qual o mais famoso, matéria literária privilegiada, é o "réd:
dana la giange'' no J14édecín de (h/npag72e de Balzac, ditado pela ruminação da expc'-
ciência -- histórica sem dúvida -- do deslocamento de grandes massas humanas duran-
te as guerras napoleónicas. Em 47-48, a historiografia radical-populista de Michela.
Louis Blanc, Lamaitine, ainda desdenhará, até onde isto podia ser feito, a informação
controlável de arquivo, em nome da tradição oral, quase familiar, empenhados em dar a
palavra, articulando-a, à memória, no caso, revolucionária. Claro está que essa literanl-
ra histórica, que ao mesmo tempo pressupunha e despertava a memória coletiva, log)
será refligada, como mitologia. De resto, costuma-se observar, a historiografia que a
Revolução de Julho mobilizara volta-se, impelida pela sua primitiva inspiração, coada
o regime orleanista, isto é, a História não chegara ao seu fím, como pretendiam Guiar
e os demais "douüinários'', a Revolução continuava... Daí o fundo de verdade no üigê-
nuo /leprocÀe de Burckhardt, escarmentado pelos acontecimentos de 48-5 1: "poder-n-
ia afímiar que a Fiança não levou bastante a sério esse perigo das publicações históii
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cas: o lama radical da sua historiograâa exerceu uma profilnda influência nos fatos
sucedidos desde então".' '

Em larga e determinante medida, portanto, é política e social a génese da redesco-
berta oitocentista da História, assim cristalizada ao longo do relato da formação, ascen-
são e supremacia do Terceiro Estado. (Não obstante, ao fím da era burguesa, na Teoria
desse Fim, encontra livre curso o enunciado inverso: ao contrário do que fazia supor
essa fãsa evidência ntrospectiva, política e ideológica, a invenção oitocentista da His-
tória derivaria igualmente de uma Revolução, porém de outro quilate mais radical e
impalpável, de uma Revolução Epistemológica. Tenta-se na presente Nota situar a Apa-
rência simétrica da que se acaba de evocar, e que, de fato, a precede, se não a suscita: a
de que a derrocada dessa mesma invenção teria sido desencadeada por uma segunda
revolução "epistêmica".)

A força anónima da Revolução, conceptualizada, explicava-se pelo ''poder da
História", assim como no conceito de necessidade histórica acolhia-se a experiência do
seu movimento irresistível e necessário. Em suma, a Revolução eraáu/a/, como de-
monstrava, legitimando-a em bloco, a "historiografia filosófica" na sua dêmarc/ze fina-
lista e regressiva. O mesmo percurso cumpre-se do lado da consideração ''dialética" da
Razão na História: a idéia ''histórico-filosóâça" de um sfs/ema doi acon/ea/men/os
conãgura-se pela primeira vez no corpo do hegelianismo'' por ocasião de uma medita-
ção circunstanciada sobre os problemas da Revolução Francesa; e, mais adiante, o con-
ceito abstrato de Espírito do Mundo sela menos um díspamte especulativo do que uma
acção política (como mostrou Habermasy9 destinada a resolver a "antinomia da revo-
lução buiBuesa" (Lukács) -- mais ou menos a seguinte quadratura do círculo: como
produzir a ordem burguesa pós-revo]ucionáiía sem passar por uma revolução g]oba] da
realidade. Enquanto vigorou, olu/a//smo adotado pelos ''doutrinários'' franceses admi-
tia, não sem paradoxo, uma solução pam a dificuldade (''appelés tour à tour à combat-
tre et à défendre la Révolution," confessava Guizot) -- sobre a qual se apoiará a "dia-
lética" da "esquerda hegeliana", quando chegar a sua hom. Não é portanto fortuita a
aÊmidade das duas "histórias fílosóâcas". Mignet, por exemplo, reenconüa literalmen-
te a fórmula do primeiro Hegel: "/es c/zoseslo/zí sys/ême, elles s'accomplissent dans un
ordre presque inévitable [...] il Êaut consentir aux nécessités [...] il faut voar les fãts non
dais leur succession mais dana leur dépendance, non à câté les uns des autres, mais les
uns dans les autres" -- e também a esta cláusula metodológica corresponde, entre
ousas coisas, a maneira hegeliana de mostrar que a relação temporal não é, em última
instância, uma relação constitutiva; ou ainda este outro juízo de Guizot: "les secousses
qu'on appelle les révolutions sont bien moins le symptâme de ce qui commence que la
déclamtion de ce qui s'est passé'', onde transparece (vocabulário clínico à parte, con-
quanto adequado, pois interpretava-se a revolução como a resolução "crítica" de uma
longa "crise''), precisamente em tal "déclaration'', a Z)ars/e//ung especulativa, posí-
Jesüm, do processo revolucionário "passado". Por várias razões(inclusive, organiza-
das a distância, por uma ligeira diferença de fuso histórico, o que nem sempre é uma
deficiência), o hegelianismo interditava, como é sabido (e reanalisado por Habermas), a
transição entre o discemimento da ''necessidade histórica" e qualquer imperativo práti-
co orientado pelo conhecimento dessa mesma necessidade; muito simplesmente: os que
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sabem não podem mais agir, os que agem não podem saber, a teoria é impotente e a
prática, cega; impasse não tão simplesmente desimpedido pela identificação especulaó-
va de Teoria e Prática. A conjuntura histórica diversa facultava à "história íilosóâca"
liberal encontrar no próprio enunciado politico direto da antinomia a sua "solução": "d
le flambeau de I'expérience n'a pu servir à conduire une révolution, il peut éclaiía
encore ceux qui cherchent à la tinir"(Mignet). E porque se crê -- por um instante
histórico e preciso -- na necessidade "fatal" das revoluções, que se aceita provocar a
de 1830.20 Facultava-se-lhe também assumir explicitamente a verdade própria do gêne-
ro. Com efeito, no seu contexto "iluminista'' de origem, a "história filosófica" estai-a
ajustada a uma estratégia global de tomada indireta do Poder, da qual constiüiiria a
expressão teórica mais avançada: a ''História'', ao mesmo tempo em que anuncia'ç-a a
crise, encarregava-se de desamlá-la, esquivando o confronto direto çom o Absolutisnn
e, assim, a guerra civil inevitável em que culminaria o processo de tomada do Poder-'
Depois da Revolução, a visada oblíqua desse processo tomara-se dispensável -- privi-
légio da vitória, que cumpria arrematar. Donde a pertinência do uso político da historio-
grafia, cujo alcance ultrapassava o âmbito da mera oportunidade tática das manobras ü.
Oposição. Convencidos da existência de uma lei das revoluções modemas, esses "dou--
trinários" da extmpolação histórica, detentores da ciência teórica e prática das revob-
ções, concebiam a "história filosófica" como uma propedêutica da prática política (---c
antecâmara de Ministério)."

A "esquerda hegeliana" estala igualmente imbuída do caráter fatal da Revoluçãoç
o refrão de Mignet ("les révolutions sont de toute nécessité dans I'économie de I'uiú-
vers". "cette révolution était dans la nécessité des chores''...) constitui a célula temài-
ca da certeza enunciada por Ruge, por exemplo, em 1838: ''ninguém pode projeiac
ninguém pode fazer, ninguém pode impedir uma verdadeira Revolução; ela não é fêi:a.
ela se faz, o que quer dizer que, quando ela eclode, a forma violenta que então asse.:lu
o desenvolvimento do mundo é historicamente necessária''23 -- assim a Revolução
Francesa, ''o mais importante acontecimento da história mundial".24 Fatalidade «z
não inibia, antes parecia estimular a ação política. Do lado da historiogiafía francesa.
esse arranjo singular e precário de ''ÊaMismo'' e ''ativismo" explica-se pela matiz éa
qual provinha a sua evidência: jamais, como na Revolução de 89, estiveram tão imbú-
cados uma atividade acelerada, múltipla, soberana, e o sentimento de um destino ins-
tável que se cumpria atmvés de um processo objetivo, impessoal e ingovemável. Evi-
dência que se reitera à esquerda da dialética hegeliana, e contrariando a sua leria, ao s:
combinar, num único gênero, ciência do passado e prognose, Filosofia da Histórb c
Filosofia da ação.

Duas indicações suplementares:
I' O princípio de aqumento que se esboça ao longo desta Nota poderia ser reÊ»-

to, grosso modo, no terreno especificamente historiográfico desse género compódu
que foi a ''história fílosóÊlca''. Encerradas as jomadas de julho de 1830, conâsca-se a
vitória popular; vale dizer, noutro registro, à luz deste retomo da multidão, por u=
instante soberana, à cena política(de rua, inclusive) reativa-se a inteq)rotação temib-
riana da Revolução; à historiografia caberá cada vez menos continuar a obra da Ran-p
lução do que ''critica-la" (e a acepção filológica do termo volta a ser prepondelann)- A
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usura do género principia o seu trabalho, que 48 consuma, concluindo a revisão cientí-
fica do "fatalismo". (''Naus sommes dais une situation exhaordinaire,'' escrevia Mig-
net em 1848, ':jamais I'histoire n'â rien présenté de pareil, I'esprit en est déconcerté. et
le défaut d'analogia entre ce qui est et ce qui a existé jusqu'à ce jour, ne laisse pas le
moyen de prévoir ce qui amvem"; e A. Tllieny: ''quand vint éclater sur nous la calas-
trophe de 1848, j'en ressentis le contrecoup de deux maniêres, comme citoyen et com-
me historien; par cette nouvelle Révolution, I'histoire de France me paiaissait boulever-
sée autant que la France elle-même''.) No momento em que se declara sua caducidade,
faz valer, contudo, sua ambivalência: impossível duas revoluções reais em meio século.
era ''fatal'' pois que a revolução social, que se pusera em movimento em 48, malogras-
se (sem dúvida, derradeira verificação da teoria, agora exclusivamente defensiva, que
se beneficia do tirocínio político de Mignet; uma república sem republicanos que a
conduzam, dentro de pouco tempo encarregar-se-á de desfazer o equívoco, afirmava,
entrevendo o desfecho bonapartista); e mais, num período em que a confusão circulava
sem maiores entraves, prestava-se igualmente à caução da ditadura imperial e da nova
Revolução -- prova disso, recorde-se, agravando o desconcerto político generalizado, o
paradoxo sustentado por Proudhon na Révo/ /ion Soda/e Z)émonfrée par /e Coup d:E.
faf du Z)eax Décemóre. A um só tempo, o ''fatalismo" mostrava-se politicamente ne-
fasto e cientiõcalnente obsoleto. A exposição do fato, tal ''como efetivamente aconte-
ceu", sobrepunha-se à explicação filosófica, anulando-a, e a ''história filosófica".
menos interessada em descobrir e estabelecer os fatos do que em desentranhar-lhes a
''idéia filosófica", como se dizia então, cedia o passo à história positiva. Mas a nova
positividade dos fatos a ser inventoriados. (e nesta direção o avanço metodológico é
inegável) dá-se sob a égide da dispersão. À medida que os acontecimentos se afastam
no tempo (ou se aproximam em demasia), perdem, por certo, em nitidez, e se nivelam.
isto é, deixam de ''fazer sistema'', cuja carência passa a ser suprida (outro passo à
frente teórico) pela interpretação interminável, e indeânida; no limite, o scu significado
histórico toma-se indicidível. Reconstruída a distância com a iluda dos materiais da
memória, a imagem global de 1789, antitética porém coerente, confunde-se, doravante,
com a mera figuração de um mito. Em estado permanente de fusão, o passado é politi-
camente imprestável (conquanto assegure, nesta condição, a solidez dos novos géneros
historiográficos); noutros termos, a prática que porventura venha a iluminar (quando se
libera a sua energia negativa, a promessa do Novo que parece força-lo) será, por deâni-
ção, mitológica. A imagem do passado se esgarça, como uma nuvem -- pela mesma
época, fechando o circuito, Schopenhauer verá na intenção ''construtiva'' das filosofias
da História algo equivalente à antifilosófica vontade de ''distinguir, nos contomos das
nuvens, grupos de homens e de animais", e arremata: "só os tolos pensam que alguma
coisa vai nascer, que algo de novo sobrevirá." Repetindo. Uma reconversão do saber
historiográHlco, que uma intriga político-ideológica emaranhada articula, vem sancionar
a convicção de que um ciclo da experiência da história acabara de findar; reconversão
que ganha em verossimilhança histórica o que perde em penetração crítica, por não
poder referir-se -- sem alterar a natureza das suas razões, que no entanto são fortes --
àquela ''intriga'', na verdade resumo de uma Revolução crucial e, portanto, ao teor
peculiar da experiência que a sustenta na sua aparência puramente teórica. A crise de
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48 marca um fournanf global na experiência oitocentista. Mas o seu foco é, de inicio,
singular: nele se exprime, como é sabido, a particularidade de uma classe dominanl&
cujo desenvolvimento conhece uma espécie de }melidepzi/üf. a partir do qual, a todo
aumento do seu Poder, conesponde uma diminuição de sua capacidade de dominação
política. É esta impotência politica que agrava, e por âm toma definitivo, o desduste
entre o conhecimento do passado -- cuja inteligibilidade se domina cada vez menor
embora se "saiba" cada vez mais -- e a decisão prática;(como se há de recordar,
desencontro que o desenvolvimento excêntrico da dialética hegeliana, principal vítima
desse declínio ideológico generalizado, antecipam). A situação estratégica da burgue-
sia, no entanto, e o curso peculiar da Revolução de 48 fazem com que o colapso do seu
desempenho histórico afete em profundidade a totalidade social, inaugurando um novo
ciclo (da experiência). A consideração da sobrevivência problemática de um gêneio
híbrido como a Filosofia da História não pode deixar de levar em conta a sua inserção
no detalhe desse resultado histórico, a menos que se apresente como uma altemadxa
epistemológica, o que, se as nossas observações são pertinentes, pode representar um
retrocesso.

2' Caberia assinalar, completando o quadro, um outro elemento de igual relevo. A
historiografia que se autodenominava "filosófica" fazia-o, entre outras razões, pan
melhor demarcar sua oposição à história dita "narrativa", centrada na ''ressurreição do
passado" e também, equivocando-se, na recente voga do romance histórico, pois, de
fato. considerada na sua acepção mais forte, a Narração conceme ao primeiro género
historiográâco, Pelo que se sugeriu acima, compreende-se que a "exposição épica dos
acontecimentos''(Hegel) possa exprimir adequadamente tanto a natureza da "história
filosófica", quanto a da "modems epopeia burguesa" (Hegel), o Romance. Como es:e
último, o outro género também é "misto'', conciliando (ndobrando o significado espc"
curativo da %ersdbnzz/zg) a prosa da História e o estilo elevado da Teoria; mas, inversa-
mente, enquanto o Romance, na sua origem, toma forma através da apreensão da essên-
cia problemática do "curso do mundo", este, progressivamentei se incumbe de tona
problemática a "história filosófica''. A afinidade dos dois gêneros é constitutiva a
pressuposição do primeiro é o momento agudo da crise revolucionária de um longo,
diversiãcado processo social de que o segundo constitui a figuração. Por isso o sn
deslocamento respectivo é concomitante. Ao eclipse da "história âlosófica" correspan'
de uma transformação do gênero romanesco. Depois de 1848, pelo menos uma Fome
tomou-se artisticamente impraticável, o Romance de Educação, que, se perdura, só o
pode às avessas, como a Eaucaç;ão 5e/züme/z/a/(o interdito estético traduz uma impw-
sibilidade histórica; analogamente -- repetimo-nos -- a meditação histórico-filosóãa
deve principiar pelo exame do conteúdo dessa impossibilidade histórica). O que, enfie
outras coisas, pemlite avaliar o alcance da distinção estabelecida por Lukács onde
Narração, que articula, e a Descrição, que nivela, efetivamente instruída, em
instância, pela Revolução de 1848. Onde retomamos o fío do nosso argumento, :
fado na contraprova oferecida pelo mesmo Lukács: na segunda metade do século, l
um efeito do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, o grande
épico poderá sobreviver reativado, no romana nisso, que conhewrá o seu "48" ;
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em 1905 -- mas então, os elementos necessários à recomposição do problemajá terão
avançado, e se modiâcado outro tanto, nos países capitalistas ''avançados".

3. Epílogo desabusado que, ao dar assim sequência ao andamento à doz/ó/e en/en-
te próprio do estilo jovem-hegeliano, redeãne o quadro real em que o mesmo Bruno
Bauer insere. a questão do .Pm da .»/osoHa,2s apoia, corolário do colapso da "história
âlosóíica". À luz dúbia desse desfecho, wpassemos por alguns pontos do tmyeto de
Feuerbach. Aproximando-se daquilo que Ruge entendia por "idealismo prático", decla-
m-se idealista no domínio da âlosofia prática, Ksumindo: "para mim, a idéia não é
mais do.gue a fé no futuro histórico e tem exclusivamente uma significação política e
moral''.a7 De outro modo: os limites do presente e do passado não são os limites do
futuro da humanidade, cuja libeiação passa pela negação da filosofia enquanto posição
da sua essência, confomle dá a entender, por exemplo, o que registra no seu CurHca-
/um: ''Fazer da fílosoâa assunto da humanidade 6oi minha primeira aspiração; mas
quem começa empreendendo este caminho acaba necessariamente por fazer dos ho-
mens assunto da âlosofía e por abolir a própria âlosona, pois esta só chega a ser
assunto da huntanidade quando cessa de ser âlosofia". O desenlace da crise pressupu-
nha o rebatimento da "cabeça" antifílosófica sobre o "coração'' revolucionáriozó ou
nos termos enfáticas das Z,ições de J7eíde/óerg, proferidas durante o invemo revolucio-
nário de 1848-1849:

Vivemos em um tempo em que o intensse político absorve todos os demais interesses [...]
mas na atualidade, nosso intensse principal não é a política teórica, mas a política prática,
queremos tomar parte na política de modo imediato, atuando [-.] já nos ocupamos bastan-
te tempo com o discurso e a escrita [-.] estamos fartos do idealismo po]ítico, como esta-
mos com o filosófico; Sejamos, agora, materialistas políticos.

E enâm, em carta de 1859, sem que os mesmos tempos da teoria estorvassem, pelo
contrário, reatava-se o nó górdio da política nacional que a "revolução pelo alto" bis-
marckiana cortaria: ''a Alemanha não será jamais unificada enquanto não dispuser de
uma cabeça, que não terá enquanto não encontrar um homem de colação capaz de
afimiar, espada na mão: 'Eu sou a cabeça da Alemanhal' Mas onde encontrar esta
união do coração e da cabeça? A Prússia possui, por certo, a cabeça, mas não o cora-
ção; a Áustria, o coração, mas não a cabeça".(Seria o caso de mais um parêntese. Um
passo em falso desta envergadura -- cuja regra, caso exista, demandada pesquisa à
parte -- conhecera um precedente clássico. No início do século, o hegelianismo ganha-
va feição própria enâcntando o mesmo problema, a saber o da fimdação do Estado nacio-
nal através da revolução burguesa. Pois às páginas anais do ensaio inconcluso dedicado à
Cona.ç/füfção (ü .4/íman/m, Hegel tropeça, e se reconhece que o Conceito é demasiado
débil apor enquanto] pam se importe induzir à ação -- variante ntifícada ainda no mesmo
escrito], tal a desconâança que desperta, Kconhece também que deve ncornr à corça pam
sejustiâcat, precisamente, à violência esclarecida de um c0/2dorüem.) Sucumbindo à mira-
gem das virtualidades revolucionárias da reação bonapartista generalizada, a teoriajovem-
hegeliana da História, assim à vontade num ou noutro extremo, preparava o terreno à
ulterior depmciação filosófica dos movimentos políticos históricos, indistintamente.
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4. Por pouco que se acne o ponto de vista usual acerca dos "precursores", dos
"hnâmenos de recorrência" etc., o problema, ao que lido indica, afigura-se real e d:
peso. No caso que nos ocupa(mais ou menos uma variante daquilo que Emst Bloco
poderia denominar efeito ideológico-político da [»lg/eic/zzeí#gkeif), Lukács, no capíü#-
lo dedicado a Schopenhauer, na Z)esrmíç;ão da Razão, detém-se, a bem dizer, no limo.
da questão: Schopenhauer adiantou-se aos acontecimentos de 48, ordenou, na ausêncb
do processo acabado, algo mais do que a silenciosa maturação da reação burguesa,. o
que denuncia, explica Lukács, a acuidade do seu ''ouvido especulativo", a par de u::=
"formidável capacidade de abstração e antecipação", reduzindo a questão m seu proto-
colo(sem se dar conta, talvez, de que a segunda razão evocada é quase, letra includx=.
hegeliana e pretendia, no seu contexto de origem, oferecer a chave especulativa de u::n
dificuldade similar; claro está que, se retomada desse prisma, constituiria um novo
elemento do problema, não uma solução). Sem dúvida, Lukács faz ver que motim
desta ordem só ganham em densidade quando referidos aos fenómenos locais do "d?-
senvolvimento desigual"; o que não o impede, nesta e noutras situações similans, &l
esquivar o espinhoso vaivém entre figura e fiando, passando diretamente à polar.:n
doutrinária -- mas o estudo das razões deste sobrepasso escapa ao propósito imedln
desta Nota. Em contrapartida, no .IdJO/ de /a /ümí//e, Sartre, menos conciso, predsi'
de quase três mil páginas para elaborar um problema exatamente análogo e conteiy»
râneo (formulação sobre a qual, vê-se logo, apoiamo-nos em laica medida): como tau
sido possível à neurose de Flaubert profetizar o Dezoito Brumário de Luas Bonapan-':i
os complicados meandros do cotidiano ideológico do Segundo Império. Evoluindo
órbita de uma tradição filosóãca diversa, Sartre, igualmente, discemiu, desde os
meiros escritos (não ''sistemáticos''), na Revolução de 1848, um#n/o.P/os(8co
tutivo (como os clássicos diante da Revolução Francesa). Se não cultivamos um
problema, a raridade dessas duas ocorrências, mais a sua curiosa convegência,
cem pedir consideração pormenorizada.

5. A bancarrota do ideário histórico-filosófico dá-se sob a égide do Poder.
também da Tolice -- uma não vai sem o outro. O mecanismo simples da reüatação
se precede a si mesma faculta a metamorfose da esperança reprimida em asneinau
verbetes do Dfcio/zárío de Flaubert: 'Zc/éa/. Tout à fait inutile," e este outro,
aflora a ambivalência desse Catálogo, como mostrou Sartre, pois a "idée reçue",
deixar de ser apanágio do fílistino, era largamente consumida pelo seu Crítico: "]
síans. AHecter d'en avoir eu beaucoup, se plaindre de ce qu'on les a perdues,"
gestação exemplar do nascente esnobismo burguês, indissociável deste outro feno
apontado por Lukács, o do "irracionalismo" de Schopenhauer, o primeiro,
em sólida base burguesa, o segundo, não por acaso empenhado em não transigir ca] l
integrismo e o obscurantismo, a começar pela limpeza da linguagem.) Pouco
durante e logo após a Revolução de 48, a elite pensante descobriu-se sitiada por
maré de besteim; deste período datam as grandes teorias da óêüse, cujo lugar
por definição, é a.»ase. O otimismo é a besteim suprema e a frase das frases.
palavreado, precisa Schopenhauer," suspenso no vazio de uma cabeça oca; poü
justamente no oco das ''frases pomposas'' que caem e se propagam as já comi
noções histórico-mundiais de "progresso infinito da humanidade", "fim em si"

(pol
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(por certo amesquinharíamos o problema se deixássemos o primarismo latente nestas
expressões inteiramente por conta de Schopenhauer); erigido em sistema, esse fraseado
pomposo faz da "história âlosófíca" a forma monumental da óê/ise. A fnfe//fgenísfa
despedia-se com um sorriso amarelo, entre burlesco e contrafeito, do seu passado teóri-
co recente, dando a entender que afinal se desvencilhava do fucínio exercido pelas
''grandes sínteses solenes e inúteis" (Foucault).

Flaubert irá dicionarizar esse movimento(outra vez conivente, a tolice da "opi-
nion chia" encontrando-se dos dois lados): "(1)pHmfs/e. Équivalent d'imbécile," e
"PÀilosop/zie (da história). On doit toujours en ricaner". O que fazia, em 1846, a ironia
premonitória de Kierkegaard, a propósito das "signiâcações histórico-mundiais". No
Pos/dcr»üm, por exemplo, propunha-se "tomar ridículo" o ':jogo de sombras da
história mundial," o "histórico-mundial século dezanove," o "profeta do golpe de vista
histórico-mundial'' etc.; "a contínua freqüentação da história mundial," acrescenta, pa-
ralisa o entendimento e embota a vontade, toma inepto, conquanto a patologia da tolice
possa muito bem conviver com um ''amvismo mansão e mercenário". A partir de mea-
dos do século, a crítica da Filosofia da História tratará de estilizar essa colusão do
fraseológico e do bestialógico que a crise de 48 fez vir à tona. Cultura histórica e
redingote burguês (hábitos âlistinos), pretende-se, reinam juntos, resumindo-se a críti-
ca, facilitada, à paródia do que já se tem em conta de uma SWzss-/'&i/oiopAíe, agregado
de.idéias ''bárbaras'' e ''barrocas" como "processo", "progresso'', e assim por dian-
te.29 Enfim, conforme recomenda Flaubert, sempre "tonner contra". A crítica do ;»nc f
histórico-mundial, na âgura da fra.se.gz/arar?/e-Àa//ard a um só tempo procede e consti-
tui uma óê#se de deus/ême im/anca." Assim reflexiva, como no caso de Flaubert, dava
lugar ao seu contrário, a uma iluminação. Relega-se, a propósito, a Gaita sobre o ban-
quete reformista de Rouen, de que participara, no outono de 1847:

B

Qual goíitl Quelle cuisinel Quels vinsl Et quels discoursl... Je restais fmid et avec des
nausées de dégoüt au milieu de I'enthousiasme patHotique qu'exçitaient 'le timon de I'E-
tat, I'abime oü naus counons, I'honneur de nota paviUon, I'ombn de nos étendars, la
fmtemité des peuples' et autres galettes de cette fãrine... cais d'admimtion qui partaient de
tous les cõtés de la salte aux hurlements vertueux de M. Odilon Barrot et aux éplorements
de M. Ciémieux sur I'état de nos íinances. Et aprês Gene séance de neuf heuKS passées
devant du dindon froid, du cochon de lait et dans la compagnie de mon semuier qui me
tapait sur I'épaule aux beaux endroits,je m'en suis nvenu geléjusqu'aux entmilles.

(Uma análise minuciosa talvez pudesse mostrar que a prosa política do Z)ezoi/o
Brz/márío, da Zu/a de C/esses, tem algo a ver com o estilo de construção e associação
do deta[he, o tom gqia], a verve de uma tirada como esta.) E Geoiges Duveau, de quem
tomamos a citação,'' concluindo o cromo do furor flaubertiano congelado diante do
''festival de besteira", mostra ':junto aos convivas, de pé, atentos, respeitosos, graves,
operários convencidos de que essa eloqüência denamada (brindava-se também "à I'a-
mélioration du soft des classes laborieuses") apressava a sua liberação" e, como os
seus camaradas parisienses, "s'échauHàent...". Voltando à questão do esnobismo (bem
menos frívola do que o seu nome indica): a grande "secessão da Inteligência'' princi-
piava a limiar-se e, por um minuto de verdade, cruzavam-se os caminhos, de um lado
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pequenos-burgueses provincianos e intelectuais de origem popular que vestiam o con-
teúdo de idéias novas num sistema retórico que, por seu tumo, as elites cultivadas já
depreciavam e punham fora de moda.32 Uma derradeira circunstância (e contrapeso) a
ser considerada. Do lado propriamente burguês, compreende-se que o livre trânsito da
''idée reçue" se amolde sem mais ao caráter pré-fabricado da frase feita e que o traba-
lho de ossificação ideológica que culmina na óêfíse sda, por assim dizer, nahral e
acelerado. Será preciso pensar duas vezes, talvez, para entender, do outro lado do amál-
gama gaaran/e-&uíía/d. o processo de degradação ideológica do corpo de idéias históri-
co-filosóãcas, ou pelo menos de noções que fomlavam a sua canja mais enfática e
utente. Reportemo-nos, nessa direção, às intervenções, na Assembléia de Fxankfiirt,
dos deputados Ruge, Jordan etc. Capitulava-se, e sempre "do ponto de vista da História
Universal"; um movimento espontâneo alçava-os até ao grande fílosofema que, apenas
articulado, em nada se distinguia dessas "besteiros que brotam do fundo da alma'' (a
expressão, se não nos enganamos, é de Antõnio Carlos de Brita).

6. A argumentação de Schopenhauer é variada e sugestiva. Ora recorre aos Anti-
gos, e a AHstóteles, em particular, para melhor fazer ver que a História não é suscetível
de interesse filosófico e que, por si só gênero menor, ''âlosófica'' então, seria um rema-
tado disparate; ora a Kart, bem entendido, pois essas ''filosofias em forma de história"
procedem como se inexistisse a demonstração da idealidade transcendental do tempo;
ou então, diagnosticando a anomalia, assinala a origem teológica das ''construções or-
gânicas" da História. E sobretudo -- decorrência de um desenvolvimento temático
complexo -- a título de contraprova inapelável, organiza os elementos de uma doutrina
do Re/armo, por exemplo: ''o passado, no momento em que fão, constitui uma etemi-
dade completa, um tempo infinito decorrido, onde tudo que pode e deve existir,já deve
ter encontrado seu lugar".33 De resto, insiste, só os ''fatos íntimos" contam, são os
''verdadeiros acontecimentos'', pois concemem à Vontade e derivam assim da coisa em
si; como se viu, ''só os tolos pensam que alguma coisa vai nascer, que algo de novo
sobrevirá",H invertidas as posições, a óê#se refere-se ao Novo, e a inteligência, à Re-
petição -- por essa época os acontecimentos começam a entediar. Enfim, nome/2a//smo:

os povos e sua existência são simples abstenções, a espécie humana e ''sua unidade de
marcha na existência", "pura ficção'', a realidade cabe unicamente ao indivíduo;" no-
minalismo exigindo, todavia, uma cláusula complementar que, ao cancelar a eventuali-
dade de uma âlosofía do Sujeito, traduzia, ao seu modo, a fidelidade de Schopenhauer
à experíêncfa declinante da era burguesa tardia, pois, no fundo dessa exclusiva realida-
de individual, discemia-lhe (intuitos apologéticas à parte) a condição pncária e disso-
luta, da qual assomava um ''vazio sem fundo": "somos como essa bola oca de cristal,
de cujo vazio sai uma voz, mas uma voz cÜo princípio se encontra alhures; e no mo-
mento de nos apreender apenas tocamos -- horrorl -- um fantasma sem substância".3ó
Enfdxaliüo-. "échtement" da História, dissolução do Sujeito, .Pm da Filoso$ci ousam
a gravitar na órbita definida pelo "corte'' de 48, três das constelações temáticas, desco-
bertas de véspera, supostas a balizar o avanço da nossa Modemidade.
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Entre o Nome e a Frase

Por volta de 1840, a Frase tomara-se o objeto ideológico por excelência. Daí a
levo/z/ção dlscur=fva que os ''ideólogos alemães'' supunham constituir o fulcro e a
consequência maior do combate an/i/iaseo/óg/co inaugurado pela nova Crítica. Diga-
mos, muito imprecisamente, que a tendência estava no ar. Quando solicitada pela coisa
61osóâca -- relançada agora, entre uma Revolução e outra, na ordem do dia, e lamina-
da ente as suas versões acadêmica e publicística --, a atenção dirigia-se de preferência
ao modo de dizer, detinha-se nas virtualidades explicativas da língua(assim as etimolo-
gias fantasistas de Stimer), contrapunha as modalidades discursivas -- a palavra con-
creta à abstmção da exposição especulativa. A Revolução amalgamava-se, quando não
a susüntava ou impulsionava, a revolução no domínio da frase pura; a eclosão do
imediato, suspensa ao achado do "nome milagroso, da palavra mágica que, na lingua-
gem, encetasse a morte da linguagem"; mas com a necessidade de se formalizar o
conteúdo dessa subversão discursiva, de se estilizar o movimento contrário à concep-
tualização, retomava à cena o fetiche da frase autónoma. Mal compreenderíamos' a
confiança no efeito da frase e a conseqüente procura da fra.se de efeito. se não tivésse-
mos presente o sentido que a Revolução (de 89) conferia ao ato fündante de declarar
(direitos e princípios etc.): ' sobretudo aos olhos alemães, tomar o poder e tomar a pala-
vra confundiam-se.

O estilo Manifesto impunha-se à nova prosa fílosóHica, combinando, no limite.
conãssão e redenção: "bata-se de uma confissão e de nada mais'', resumia o jovem
Marx na carta de setembro de 1843 a Ruge, "para se fazer perdoar os seus pecados,
basta à humanidade declara-los''.2 Estava no ar também, na mre6eita atmosfera alemã
do ''universo de frases ', a induzir a apreensão do assunto filosófico como simples
Discurso ou agregado fra.geológico, uma certa indecisão terminológica, uma mutação
em curso do jaigão filosófico. Esquematizando:3 a excitação política provocada pela
Revolução de 1830 ao mesmo tempo em que precipitava a emegência, na Alemanha,
em ordem dispersa, está claro, dos piímeiros proâssionais da política e da oposição,
desarticulava a prosa lítero-especulativa local; letrados e publicistas por vezes à míngua
de idéias e de espírito recornm a alusões políticas pilhadas na linguagem constitucio-
nalista daqueles mencionados especialistas incipientes que justamente a manQjavam
sem dominar muito bem o seu sentido origina], amálgama cimentado por reminiscên-
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das universitárias da linguagem abs&usa da âlosoâa clássica, para não fiar nos fe-
chos escolhidos do socialismo âancês, por si só doutrinário e disparatado, devidamente
vertidos na língua da âlosofía alemã. Tudo concorria pam o imbróglio ftaseológico e o
concomitante descrédito da âinção intelectual.

Feuerbach vai direto ao assunü quando sentencia, a propósito da diabética da
Certeza sensível: querela de palavras, "ad rem; IHorfe /zfn, IHoríe &€7''.4 Repassemos
um episódio daquela abertura clássica. Para demonstmr a incompatibilidade entre a
visaci# deste Agora e a visada deste outro Agora, Hegel apoia-se manifestamente numa
propriedade do termo "agora", ao passo que a consciência sensível referia-se apenas à
coisa, de sorte que, ao ser instada a enunciar a sua certeza, dirá exatamente o contrário
do que tem em vista. A propriedade em questão vem a ser da unicidade da referência.
Aplicando-se a um único "objeto" de cada vez, quando começa a referir-se a um novo
objeto o temia ''agora" deixa de ser aplicável ao antigo Dueto. Fica diâcíl, assim,
sustentar, à maneira especulativa, que a verdade da proposição "agora é dia" possa, a
menos de uma retrospecção ilegítima, invalidar a da proposição "agora é noite". "Jogo
de palavras às costas da consciência", como quer Fuerbach?ó Sim e não. A rigor, tanto
a exposição fenomenológica, quanto a sua contrapartida antropológica, fazem valer, ao
seu modo heterodoxo, bem entendido, certos traços característicos desses termos que os
lingüistas chamam emó/lapezzrs(Jakobson) ou indfcadoms de os/en.são(Benvenistey
-- por exemplo, ''isto'', "agora", "aqui", ''eu" etc. -- e que compõem o léxico primi-
tivo da consciência imediata; ambas, naturalmente, se equivocam a respeito da exala
natureza dos dêiücos da linguagem, embora importe menos o mal-entendido partilhado
do que a primeira figura contrastante que dele se destaca. Voltando ao que está em jogo
no exemplo citado:

Meu imião jexplica Feueibach] chama-se Jogo, Adoro; mas além dele existe uma infini-
dade de outros homens que também se chamam Jogo, Adoro. Segue-se daí que o nni
Jogo não é uma realidade? Segue-se daí que a Joanidade é uma verdade? Pam a consciên
cia sensível todas as palavras são nomes próprios, ÀXom/Pza proprla.'

Nada poderia contrastar melhor o anonimato intencional da Diabética do que esta vindi-
çação da idiossincrasia do À4ei/zen, denegada, por exemplo, na seguinte passagem da
Lógica.

Acredita-se expressar por meio do termo "isto'' algo peúeitamente detemiinado; mas ilã)
se vê que a linguagem, enquanto obra do entendimento, enuncia apenas o universal, sabe
no caso do pzome de um objeto individual; o nome individual, todavia, dance de sentida.
justamente porque não exprime um universal, e apanhe como algo meramente postole+
óbw Gesezzíes], tão âibitiário quanto o são, pelas mesmas lazões, os nomes piógru
aibitíariamente escolhidos e que se pode dar ou altemr de modo igualmente arbitrário.'

Ocorre que os emóllayeurs não são nomes próprios e Hegel tem razão contra Feuer-
bach; por outro lado, tampouco exprimem conceitos universais e Feuerbach tem razã)
contra Hegel(como poderia a consciência imediata pronunciar o contrário do que visa.
se o cimzz/zsfnncfa/ de que se serve não pode ser expressão do universal?). Mas M;
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basta discemir a marca da unicidade da referência nas palavras incipientes, conquanto
apropriadas, da consciência sensível, como o faz Feuerbach, assimilando-a, de resto, a
uma espécie de deiiglzafão de teor nomfnla/. Um outro traço, é verdade que defomtado
pela especulação, devolve-nos ao núcleo da primeira experiência que a consciência faz
de si mesma, a experiência da mediação, no caso, "discursiva'' -- ou se preferinnos,
pam facilitar, ''ftaseológica'', visto que as bases da Certeza sensível constituiriam o
grau zero da Finge. Recorrendo ao tempo "agora", a consciência sensível julga ter
apreendido o conteúdo imediato e singular da sua visada; or% as proposições "agora é
dia", "agora é noite", são instâncias de discurso, aros discretos e únicos mediante os
quais a língua é atualizada como palavra por um locutor, no caso o "eu" da consciência
sensível, em tomo do qual, do seu À4eí?zen ("minha visada do isto"), se organizam os
indicadores de ostensão mencionados; o Àáefnen deriva portanto de um ''eu'' implícito
que acompanha todas as finges da Certeza sensível. O tempo "agora'' delimita a instân-
cia temporal contemporânea da presente instância de discurso contendo ''eu"; isto não
é tudo: na verdade, o dêitico ''agora'' não remete à ''realidade", nem a posições oUeti-
vas no tempo, mas à enunciação, cada vez única, que o contém e assim reflete seu
próprio emprego, ou seja, remete à mensagem, é enâm auto-referencial ou, na língua
hegeliana, mostra-se como "simplicidade mediatizada":lo Decerto, por mais rudimentar
que seja, o "materialismo'' de Feuerbach não é bem uma filosofia da Certeza sensível e
a especulação hegeliana, muito menos, uma apologética da linguagem abstrata. Ao fi-
xar -- desamiando um aparente jogo de palavras -- a contradição entre a palavra e a
coisa, o "universal" e o "isto", interessa ao primeiro intenomper a dialética do À4e/-
pzen, desenvolvida pelo segundo sob a fonna de um método (não muito estrito, como se
viu) de eliminação dos indicadores de ostensão.

Reconsideremos o outro pólo da deüfr, o da indicação (yzeêefgen) silenciosa,
não-discursiva. Os emórayezirs que gravitam em tomo do Àáeinen da Certeza sensível
-- foco egocêntrico de perspectiva -- são símio/os-index: associam-se aos seus objetos
por uma regra convencional de representação e por uma relação "existencial" com os
duetos que devem representar.it Não surpreende que o hegelianismo tenha na conta de
uma operação extrínseca -- por carência de mediação -- essa relação existencial da
deíris, confomte sugere, por exemplo, a fiinção lógica atribuída por Hegel ao Isto, a de
distinguir e fazer sobressair Algo (amas): um "designar subjetivo'' (efn szlõye#üves
BezeicÀne/z), um "mostrar extrínseco''(disser//c;ze JMons/r/eren), gesto extemo ao pró-
prio Algo em questão.i2 Em resumo, trata-se de uma fmedfa#dade meramen/e .pos/a,
indicada por algo exterior; a designação que atravessa o ato de mostrar é, não obstante,
um movimento reflexionante(nge#/ierende .Bewegung) que se concentra em si e põe a
imediatidade enquanto.tal, mas a põe como Ihe sendo extema. Noutros ternos (ainda
mais abruptos e abstratos): conquanto contíguas e imbricadas, desig/loção e sfgn@ca-
çâo (movimento imanente do Conceito) não se recobrem exatamente, e o método de
eliminação dos emórayezzzx não se imporia sem a ambição de reduzir esse desajuste,
''resolvendo" a primeira esfera (.Bezeic/znu/zg) na segunda (Bedeufzzng). O raciocínio
"antropológico'' de Feuerbach escora-se justamente na exploração do descompasso en-
tre uma e outra, em detrimento da segunda está visto. Ele pode ser então o mais "con-
creto'' possível: ''o index (der ZejgíOnger) é o guia que conduz do nada ao ser'', por
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isso o Z)asefn é o primeiro ser, e a asserção imediata, "eu estou aqui", a primeira marca
de um ente "real e vivo'',is dai sua aversão pelo fraseado palavroso (Redereí),'' a ponto
de sustentar que a produção de conceitos por uma filosofia é uma produção ideal e que,
em última análise, toda prova âlosóâca é simplesmente um Zeigen.'' Compreende-se
que o cumprimento da intenção de introduzir no fex/o da filosofia a sua antítese, "la
part de I'homme'',i' deva passar necessariamente pelos indicadores de ostensão, in@r-
pretados por Feuerbach como #zdfces nominais responsáveis pela articulação da pala-
vra antropológica17 que institui e toma visível a oposição -- a qual, por seu temo, Ihe
serve de fiindamento -- entre Z)efxis e Dialética.

No âim das contas, é verdade, os ideólogos alemães apenas opõem à ''âaseolo-
gia" anterior uma nova ''fraseologia", reproduzindo, à sua revelia, na an/fHrase o traça-
do da frase de cunho especulativo, reiterando assim, sem todavia poder penetrar-lhe o
mistério. o fetichismo da Frase. A peripécia que culmina nessa reduplicação -- aliás
complexa e diferenciada -- da ''frase idealizante" (Man), toma corpo, como se acabou
de ver, no princípio oposto ao objeto ideológico em questão, o Nome.

Ao âuidamento inédito da "nova 6Hosofía" deve corresponder, segundo Feuerbach, o
"advento de um nome novo", designação da validade suprema: "segundo a linguagem, o
nome homem é um nome particular, mas segundo a vaidade é o nome de todos os no-
mes".i8 Nome incomum cuja ftmção antiespeculativa está calcada, por um lado, no desem-
penho dos indicadores de ostensão, por outro, numa espécie de redobro mflexivo generali-
zado que o eleva à condição de signiâcante universal: "o que quer que nomeie e enuncia, o
homem sempre exprime a sua essência"iç -- auto-mÊeKncia], enfim. Um exemplo: "o
nome de Deus nada mais é do que o nome daquilo que o homem considera ! potência
suprema, a essência suprema, o sentimento supremo e o pensamenb supremo"," que ilus-
üa a inserção do proadimento antropológico de ím'ersâo da pmüeção especulativa, espe'
Ihada pela base hegeliana, no quadro mais amplo definido pelos e/pó/lcOezizs.

Se é verossímil a análise que se acaba de esboçar, a polémica entre Stimer e
Feuerbach ganha novo censo, ou melhor, perde o seu foco corrente, o doutrülário. O
conflito entre ''antropologia" e ''anti-humanismo" passa a gravitar no segundo plano
de uma constelação mais abrangente desenhada no céu ideológico pós-clássico pelo
dispositivo da Deixas -- de um ideário a outro, dá-se menos uma ruptura do que a
confirmação de uma tendência pelo seu clímax, no caso de Stimer, antitético, como se
verá. Para Stimer o nome Homem ainda é uma nade, a derradeira frase(embora em
sentido ''impróprio", na acepção stimeriana do termo); vale dizer, a Crítica 'própria"
liu "egoísta''toma a si a tarefa. de levar a cabo o prqeto da Crítica "oficiosa"2t de
introduzir no texto algo equivalente à "part de I'homme", ''real e. individual": o que,
em definitivo, não pode ser integrado no Texto sem desintegra-lo. O "tónico" é esse
aóso/uf Z)teses explosivo que passa a ocupar o lugar do indicador de ostensão "eu'', do
locutor latente da À4efnung -- visada interpretada por Stimer como a intenção signifi-
cante de um "querer dizer"22 problemático. A primeira vista, a ''palavra única'' (regis-
trada num Livro szzi generf:) recusa a "palavra antropológica'' que não obstante, ao
retifícu. sanciona. Como esta última, assimila o dêitico ao nome próprio: assim, o
termo 'fénico''.deve ser utilizado como quem se serve de um nome de badsmo, como,
por exemplo, ''aquele que te chama Luiz, não visa ou não quer dizer (mean/) um Luiz
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em geral". O único é apenas um Nome, mas nesta restrição reside sua força crítica:
nele somos convidados a reconhecer o verdadeiro "nome novo'', o "nome de todos os
nomes'' e, por assim dizer, o emó/layeur dos emó/layeurK. Tal como Feuerbach, Stimer
concentra a operação crítica na oposição do Nome à Frase, arrematando a primeira
neura do nom/na//smo oí/oce/z#s/a. A c@marc/ze stimeriana -- Cuja ]inha geral anteci-
pemos -- ganha em força demonstrativa por reproduzir, çontrafazendo-os a título de
paradoxo, os primeiros passos da instituição especulativa da frase. Concede, por exem-
plo, o princípio do arbitrário do nome: "o nome é a palavra vazia de conteúdo, a qual
só se pode .con&rir conteúdo através do- que se pode dizer''(dure/z de .À4efnzzng) --
assim o União ("vazio e indiferente" diria Hegel, lançando mão, como os demais, já se
viu, do comportamento bizano dos dêiticos), carente de conteúdo, a própria ausência
de detenninação, pnenchido cada vez que é assumido pelo "sujeito'' da exortação
insurrecional stimeriana. Estabelecido esse ponto de partida, o recurso às "certezas" da
consciência sensível é patentemente dispensável à convicção de que o "Único visado"
(der gemefnre .Zümfge) é o essencial(de .fíaup/sacam); o que permite restituir a ''con-
tradição" inicial da Renomeno/agia, a um só tempo, já decidida em favor de um de
seus termos, e congelada enquanto tal: "o que Stimer dlz é uma palavra, um pensamen-
to, um conceito; o que ele visa não é nem uma palavra, nem um pensamento, nem um
conceito; o gz/e e/e dz nâo é a gue e/e quer cozer". Quanto à unicidade da referência,
se essa propriedade não chega a se impor apenas por lazões terminológicas, pelo menos
suscita a palavra-chave adequada -- aqui sobretudo, o desentendimento eficaz do efeito
do emórayez/r é sobredeterminado. Reitera-se, multiplicada, a incompatibilidade entre
designação e significação conceptual (lembremo-nos: ''a significação é o Conceito''.2s
imanente ao objeto que significa ao subsumir, de sorte que, ampliando o argumento
hegeliano, o que se encontra aquém ou além, isto é, fora do Conceito, é justamente o
insignificante; Stimer irá esquadrinhar os pressupostos dessa insignificância) .

O mesmo Stimer conserva entretanto a idéia de um "querer dizer", apenas ressal-
tando a sua natureza antinâmica, dada a singularidade do objeto que Ihe cabe manifes-
tar. Nesta direção, identifica a intenção significante envolvendo o que se tem em vista
(de Jüeinz/ng) e o inexpresso(ciax Unausgesproc/iene), vinculando, em contrapartida, o
expresso ao conceito, ao predicado. A universalidade da conceptualização, a generali-
dade da predicação, toda expressão enfim, segundo Stimer, implica, no mínimo, a redu-
plicação do exprimido, pois se algo pode ser inteiramente expresso, ele existirá uma
segunda vez nã ''expressão". Oia, existe um conteúdo que não pode existir uma segun-
da vez, ao qual alude a proposição "tu és -- único'', interpretada pelo seu autor do
seguinte modo: ''tens um sósia, és uma duplicara (ein Z)(!ppe/gdnger) ou és uma só
vez? Não te encontras em parte alguma fom de tilonde aponta bem mais do que o
vocabulário da alienação], como não existes uma segunda vez sobre a terra"; ou ainda
em termos estritamente temporais, vale dizer, instantaneístas: "somente no instante és o
que és, somente enquanto ser instantâneo(aZx Jugenó/fokfic/zer) és efetivo, ao passo
que, na condição de 'tu genérico', serias, ao contrário, a cada instante. um 'outro'". O
conceito identifica, refuga a diferença e anula a unicidade, que passa a demandar desig-
nação específica, portanto designação nominal, vale dizer própria, isto é, pessoal. Onde
reencontramos, na esfera do ''próprio'', a principa] ''certeza'' da consciência sensível
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(ou antropológica, no seu segundo registro), a de lidar com "coisas iqáe#vm, absoluta-
mente sznwãa/es, íoíulme/zíe pessoais, f/zdfviduafs, das quais nenhuma tem outra qual-
quer absolutamente igual a si".n Sendo um nome, o Unico nada exprimem.

contudo,

afirma mediante uma proposição que Tu és único e, não obstante, algo sem pndicado,
sem detemiinação; ou ainda, confomie se lê à última página do ünfco: "nenhum con-
.,ífo me exprune, nada do que se apresenta como minha essência me esgota(ers-
c&l:lW), são apenas nomes"(mas aqui o termo "Dome" está no lugar de ouço; devería-
mos l;';: são apenas frases). Novamente Stimer fm avançar o seu argumento(dêitico ou
ant âaseo ógico) através da contradição não desenvolvida, por assim dizer enovelado
por dentro Pois cabe ao predicado, ainda segundo o mesmo Stimer, exprimir totalmen-

ilül:li,jH':m :ã: :?: nwi l@n@
é, no caso, ''imprópria'', porém a propriedade singular do Ünico manifesta-se através
do juízo predicativo Z)u ónr -- einzige, onde o predicado é um nome vazio que designa
um sujeito simplesmente visado. Do ponto de vista lógico: a proposição indubitável l)u
üsf -- eímige articula um juízo absurdo, "visto que ele não julga /zaü', não diz nada, é
um juízo velo, enfim um juízo que não é um.juízo". Em.suma, pelo atado nominalista
a Deixis, Sümer renova o conflito especulativo entre a forma.proposicional e a unida-

de do Conceito - mas paralisa-o, contentando-se com reproduzi-lo, indeãnidamente,
um sucedâneo enfim da Dialética onde esta só pode aparecer como um simulacro. .

Uma digressão um tanto extemporânea poderá talvez esclancer um aspecto.dessa
c/éc/zéance da Dialétiça. Exumar, a proposito dessa primeira cristalização do nominalis-
mo oitocentista, a lógica própria de algumas expressões do ceticismo antigo, sempre
terá algum cabimenü), sobntudo quando se tem em mente o papel constitutivo desem-
penhado pela mação com o wticismo na ft)mlação da ãlosoãa clássica alemã(e üm-
bém no correspondente dia-a-dia ideológico da f/zfe//fgelz/sfa), a ponto de configurar --
.aso exüemo notório -- um momento do pensamento especulativo, onde justamente
toma pé a reconversão stimeriana do balanço dialético da proposição especulativa(para

positivo: os enunciados céticos característicos significam a não-asserção; não obstante
exibem a estrutura da proposição; g/osso modo, toda asserção possui um.sentido que Ihe é
inseparável e que a derme enquanto tal; se assim é, a fomlula.Gótica exprime um conteúdo
que contradiz a sua fomta, conflito que, ao .se propagar, amaina no seu todo a .orientação
cética. Algumas explicações de Sexto Empírico sugerem o way ouf do ceticismo:

O cético não estabelece essas fórmulas em nenhum sentido absoluto; pois.eje compreende
que, assim como a expnssão "tudo é fuso" afirma tanto a sua própria fãsidade quanto a
as demais coisas, como o faz a fórmula "nada é verdadeiro", a fórmula "não mais isto

do que aquilo" diz que ela mesma, como o resto, não é prefeHvel, e portanto se engloba
ela mesma no resto [...] o cético enuncia suas fórmulas de modo que elas se limitem a si
mesmasl;lz [-.]dizemos que as expressões Góticas podem se destlpir a si mesmas, pois
elas estão compnendidas nas coisas às quais a sua dúvida se aplica.

Dito de outro modo: o ceticismo não é contraditório, mas paradoxal. Por serem análo-
gas a expressões tais como "tudo é fuso'', "nada é verdadeiro", as fórmulas céticas
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possuem uma estrutura lógica similar à do enunciado clássico do Epimênides, analisa-
da, como se sabe, por Russell. Tudo bem pensado, Sexto dá conta do paradoxo da
orientação cética à maneira da explicação proposta por Russel, no início do século, dos
paradoxos lógico-matemáticos. Cada um daqueles enunciados típicos são fusos quando
os supomos verdadeiros e vice-versa; ei/a osci/anão gue se /zp/l(Mza Inc2kgnfdame/zfe

exprime a na reza d) parnc&2xo. Sabe-se também como Russell mostrou, na origem
dos paradoxos, a tmnsgressão do princípio do círculo vicioso, segundo o qual tudo o
que envolve o Todo de uma colação não pode ser membro dessa colação: se uma wrta
multiplicidade contém membros deÊmíveis somente em termos dessa multiplicidade,
então ela não é totalizável. Os enunciados paradoxais são aqueles em que se veri6ca o
Eenõmeno da auto-inclusão ou da auto-referência -- o enunciado do Epimênides, como
este outro "todas as proposições são falsas'', está incluído no seu próprio âmbito. O que
ocorre durante o funcionamento eRemero das fórmulas céticas, com uma cláusula suple-
mentar mais forte; a auto-inclusão de um enunciado cético equivale à sua autodesüui-
ção. Por outro lado, dizer que uma multiplicidade não é totalizável é afirmar que ne-
nhuma proposição provida de sentido pode ser construída a respeito de todos os
membros dessa multiplicidade, de sorte que os enunciados paradoxais, juntamente com
as fórmulas cétiças, são mea/zfng/ess .pÀrases. Voltemos ao nosso assunto, melhor deli-
mitado, se não pnsumimos demais. Há um certo nominalismo subjacente nessa nsolu-
ção do contraditório no paradoxal. À autodissolução da fómula cética custa-se a sua
sfg?zi#caçâo indo/erminada; as palavra.s que a compõem não devem ser tomadas num
sentido absoluto, de sorte que o cético delas faz um uso indiferente: no limite, carecem
de sentido; pois quando se trata apenas de fndfca/' o que se tem em vista, o que' (me)
''aparece'', pouco importa a fórmula dessa visada que o indica. Nem tanto; daí o para-
doxo: pam o cético, vê-se logo, a única dimensão pertinente da proposição é a maniÃes-
/anão,.mais precisamente, a manifestação da não-asserção, ou soja, a designação da
q#usia" mediante um dispositivo apomantico. Também neste sentido o ZI/Mica é um Ma-
nifesto, tanto mais enfático quanto confina a afuia: "o Iónico é a última, agonizante
asserção[Hz/ssage] [-.] uma asserção que se transforma em À4efnz/ng e dec]ara não ser
mais uma asserção, que se calou, emudecida". "

Vale dizer, anematando o pamdoxo, o "único'' é, a um só tempo, Nome e Frase,
''frase vazia" por certo, nominal (ou nome fmseológico); enfim, não é uma frase e
contudo é "es/a frase completa''(dose vo/Zx/dnahlge /'/frase), acabada. Mas é preciso
que o termo "único não diga nada [7V7c/zíx aussag/], pois só a partir do momento em
que Nada é dito de ti és nomeado e reconhecido". Stimer generaliza o momento da
negação f/zde/ermínada enquanto resultado da dialética bloqueada sob a forma parado-
xal da orientação cética, ampliando assim o âmbito da auto-destruição e do Nada de
que há pouco fãávamos: o singular pamdoxo da deiris manifesta o retomo do "pro-
prietário único" ao Nada criador do qual emegim, e sobre o qual repousa, "criador
eRemero e perecível que se devora a si mesmo".30 Este vaivém da negação simples
caracteriza duplamente o Livro: primeiro, enquanto Manifesto que se apresenta como
um a/en/ado em efígie, literalmente explosivo, isto é, ao pé da frase; segundo, pelo
estilo repetitivo do raciocínio que se autocancela a cada passo, seguindo o ritmo alter-
nante do paradoxo do ínomí/ü)/e/: o referente (único) é inominável (''nomes não te
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nomeiam") e o termo que o enuncia(az/sspNcÀ/) sem exprimi-lo, que o nomeia sem
nomeá-lo, é apenas um nome.si Repetição própria do paradoxo, isto é, da Dialéüca
degradada -- a adotarmos o ponto de vista especulativo. Na medida em que apre:lSnta-
;;=1';='"estado de oscilação perpétua"(z' u@ór/fc/z sc/zwankende/z ZmraMe) " en-
te a Tese e a Antítese, as antinomias cosmológicas estruturavam-se segundo a norma
do paradoxo(e, também, do seu princípio de solução); todavia, interpnta Hegel, o
paradoxo, no caso, cede o passo à diabética, ainda incipiente é verdade, pois não se tua
de um simples vaivém(/ünu/dhergeAen) entre razões contrárias, como ocorre com o
ceticismo, cuja orientação paradoxal toma a forma de um ''sistema de báscula" (%bm-
kehysfem), 33 onde o altemar-se de razões contrapostas compõe a figura de um conflito
indecidivel. Por isso, a nova Crítica, ao avançar do especulativo ao paradoxal (e ü.
significação à designação), regride, reativando(o que multiplica o paradoxo) por con'
tiafação, os dispositivos arcaicos (ou subjetivos) do diabético Convém insistir: o para'
doxo imobiliza a contradição, imobiliza-se na contmdição, nele a contradição se repete
etemizando-se. A esse nspeito, Kierkegaard completa e complica o quadro, pois dc
algum modo subordina à idéia singular de repetição a afirmação da diferença do única,
isto é, do Existente. Sob a égide do paradoxo, encontram-se lado a lado a repetição e o
irrepetível, a digunção absoluta do auf azia desdobrando-se sob a forma serial do "&l=
inâmito". A existência é a própria contradição, que importa manter firmemente, além
do que, ou por isso mesmo, merumen/e üsacü .lula desfgnmçã), é inominável -- mas ilã)
em preciso que Kieüegaard dispusesse de uma teoria explícita do Nome pam que nek
divisássemos um outro vo/ef, tão complexo como os demais, do nominalismo oitocentista-

O paradoxo em que a diabética se perde, interrompida, comanda também o ideárb
da illnsagóarkeir, sobre o qual repousa em laica medida o.nominalismo renovado à
época da dissolução da filosofia clássica. Bem compreendida (antecipando a maneio
stimeriana), a afasta integra o progmma da filosofia do futuro, que ''fda'', precisa
Feuerbach, "não pelo prazer de falar, mas para não falar";" ou a altemância enin
designação e significação, a reativação kierkegaardiana da ironia: ''há alguma coisa que
não se deixa pensar: a existência; mas então a dificuldade subsiste pois .aquele quz
pensa existe, a existência encontra-se posta juntamente com o pensamento''." Mas bá
paradoxo, sabemos, quando o que se diz, necessariamente, nunca é o que se quer dize;

interesse da existencial não se deixa exprimir pela linguagem", de sorte que,"lido o
que dela, existência, pudesse aí ser dito, ver-se-ia essencialmente revogado''; " qual)ü)
um aparente passo em fuso nos introduz no domínio do "indizível", pois a "líiBun
indigente", precisa Stimer, "não dispõe de palavras paraÀ4e dizer, e o verbo', o ü)gu,
nada mais é, quando aplicado a J147m, do que 'uma palavra vã'"; 37 enfim não há pna"
doxo que não o engendrado pelo ideário do inefável, positivamente idenüâcdo e leÕ-
timado por Feuerbach: ''se a inefabilidade é o contrário da rmionalidade [CJnvemiu#-
ngkei/], então toda a existência, que sempre foi e será eiíu]dzese] uustência, tambéaü é
não-razão]t/nvemz/rlHf]." sl Condição igualmente partilhada pelo Unico, í/nlznslisiet.
além de inominável e inatingível, palavm sem pensamento (ein gedanten/ases mora) --
e só essa ausência de pensamenü, esse não-pensar pode me salvar, acrescenta Stinn.
tal o caráter imperioso e urgente que confere a esse mandamento misológico. " Se
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filosofia fãa para não falar é para dar a palavra à vida imediata, mas só a palavra
articulada pelos dêiticos pode ''fiar" imediatamente do imediato. Apenas através do
único pode a ciência converter-se em vida -- especi6ca Stimer40 um tema que remonta
a Feuerbach: ''é preciso que as palavras [quer dizer, as ftases] cessem para que a vida
comece e se desvendo o segredo do ser''. 4i Como se está vendo, a mobilização nomina-
lista dos dêiticos no combate dos ''ideólogos alemães'' à frase especulativa, redunda no
descrédito do pensamento, como se o imaginado resgate do singular fosse indissociável
de uma censura radical da lazão. Inversamente, o ó/oss Gemem/e vem a ser o ''não-ver-
dadeiro", o "não-mcional", 4z de sorte que o "frrac/Ofm/fumo'' fica definido pela subje-
tividade da reflexão extema na origem do meramen/e poi/o, e expresso pela arbitrarie-
dade do Nome. Mas este princípio da Deixis(por abuso de interpretação e pelas razões
que vimos examinando) mal se sustentaria sem a aparente autonomia do singular ("vi-
sado"): a unicidade que Ihe assegura a inepetibilidade, sua natureza incomparável, vale
dizer, sem equivalente e portanto incomensurável, não-intercambiável, enfim insubsu-
mível. A diabética é precisamente a crítica dessa Aparência. Encontramo-la, por exem-
plo, na maneira hegeliana de conceber a reprodução antagõnica da sociedade:

&

e

A realidade efetiva é sempK unidade de universalidade e particularidade, o ser-decompos-
to da universalidade na particularidade, gz/e apamce e/7fão co»zo a/go az//ólzomo, embora
somente no todo subsista e ganhe conteúdo [...]. A necessidade consiste nisto: que a totali-
dade é dividida nas diferenças conceituais e que esta coisa dividida comece uma estável e
dumdoum determinação, que não é morta, mas que se produz sempre na dissolução [grifo
nosso]SSQ

i

Dito de modo mais prosaico (na prosa rude do interesse): o interesse particular, priva-
do, já é um interesse social detemlinado e somente pode ser alcançado no âmbito das
condições que a sociedade põe; os indivíduos encontram-se portanto iuósumidos pela
produção social que existe como um fato que lhes é estranho -- que por seu tumo
atesta, voltando à língua hegeliana, a hegemonia do universal, cqa mediação converte a
autonomia visada em heteronomia, o singular incomensurável em paúicularidade, isto
é, em categoria (vale dizer, no outro registro: a produção social não está subsumida aos
indivíduos). Variando outra vez o registro, agora mais trivial: individuação e socializa-
ção são processos cuja imbricação e concomitância são de tal ordem que o postulado
nominalista da anterioridade do individuo face à sociedade parece não resistir à mais
ligeira crítica. -- da Aparência, justamente, na qual se resolve o indivíduo instituído
pela mediação do social. O primeiro capítulo da RenomenoZogfa expõe o processo de
socialização do .À4eine/z através da experiência da significação, da subsunção pelo Con-
ceito, cujo movimento, precisamente, a Base especulativa formaliza; enquanto os ter-
mos que concluem o Prefácio anunciam o declínio da ''aura" « da vida imediata: vive-
mos em uma época em que "a sfngzziarfdade /amou-se [...] i fgn@can/e [...] É
verdade que [o indivíduo] deve tomar-se o que deve ser e fazer o que pode fazer, mas
dele deve ser tanto menos exigido quanto menos ele próprio pode esperar de si e exigir
para si''(grifo nosso). '5 De algum modo o "aurático'' confunde-se com o "próprio''
stimeriano, como o l)asein feuerbachiano, com o ''instante'' kierkegaardiano.
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E ''aurático'' tanto a distância absoluta, apenas visada, do fuso inÊmito, « quanto
o inacessível por proximidade absoluta, o inominável que reponta nessa altemância do
único que brilha om próximo, ora longínquo. Pensava-se contrariar aquela tendência
apenas emergente ninterpretando-se a "insigni6ancia" do singular, rearticulando-se,
para tanto, a experiência da ''aura" por intermédio do uso nominalista dos emónayez/rs.
O curso do mundo irá baralhar as expectativas: por um lado, quanto menos o processo
de reprodução da sociedade buguesa tolera as formas da imediação, tanto mais eníáti;
co toma-se o gesto fílosóüico que indica no Imediato o fiindamento da experiência, ''
por outra parte, quanto mais se concentram os mecanismos onipotentes de mediação e
equivalência sob a forma de um processo global unificado, tanto menos se impõe a
verossimilhança do pensamento dialético, pelo contrário, agrava-se a certeza da sua
obsolescência.

A vindicação do imediato dá-se a contrapelo do encadeamento da frase na letra da
Exposição (Z)axsre//zzng) especulativa. Voltemos à crítica feuerbachiana de 1 839 ao he-

[ianismo,no seio do qual tomar-se-á sempre o cuidado de discemir o homem (pensa-
dor imediato) do escritor, cujo Sc/zreíZlen âlosófíco será entendido como uma encena-
ção responsável pela aparência especulativa. O programa da Crítica gravita em tomo da
restituição do imediato, da reapropriação do conteúdo do Melnen supostamente confis-
cado pelo trabalho da signiâcação. Separada de sua função imediata de designação, a
linguagem congela-se nas fomlas lógicas da Exposição; à olÜetividade irnal destas
mesmas formas lógicas -- que não são relações racionais produtivas -- corresponde
um processo de autonomização das formas elementares abstraídas da linguagem(o
tema reaparecerá na ]aeoZogfa .X/emaD; por isso, o gesto indicativo no qual deve culmi-
nar a exposição demonstrativa visa reconduzir à sua fonte original o pensamento alie-
nado (en/disser/) na palavra, enunciada ou escrita, além de despertar e estimular o
"pensamento imediato, originário, material'', à contracorrente da abstração(da Z)ars-
fe//z/ng) que separa e expropria(o titular do pensamento dito "puro" e sem "prçssupos'
to'', o seu suporb real). A contrapartida extrema.só pode ser de teor nomindista, cujo
corolário é uma instrumentalização generalizada: 48 "Hegel", lê-se no C/Mica,49 «conde-
na o que me é particular ((üzs Efgene), o que é meu (dzi À4einfge) -- a À4einz/ng. O
'pensar absoluto' é o pensar que esquece que é o meti pensar, que sou Élu quem pensa e
que ele só existe graças a mfm. Mas enquanto Eu, eu devoro novamente o que me
pertence, disto sou o senhor, o qual nada mais é do que minha À4efnízng, que a todo
instante posso mudar, isto é, aniquilar, retomar e consumir." ]Víf/esmo possessivo à
parte, em que se resolve a instrumentalização pensada como antídoto da alienação ex-
propriadora em ato na Exposição especulativa(e não há como negar, Stimer esquadri-
nha como os demais o território antropológico balizado pelas noções de a/ienun e de
p?opHum; que se geleia o título do Livro: naquela quadra ideológica não havia como
esquivar o entrelaçamento dos conceitos de "propriedade" e "alienação''), o mesmo
motivo reponta, variado, em Kierkegaard: se ''a especulação modema tudo fez para que
o idivíduo pudesse sair di! sf mesmo, mas não chegará até lá". si O diário complexo e
heteróclito da a/fenaçâo tomará corpo em Kierkegaard sob a forma de uma ''doutrina"
da dlsfraçãa: o estado de distração do existente é aquele em que este se encontra#ora
de sf; a linguagem da abstmção é a linguagem da distração onde o sujeito real do
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"pensamento concreto" -- sempre "único'' s2 -- vê-se capturado, destituído, pela letra
positiva do "etemo discurso do 'processo'...'' s3

Em suma, do que precede depreende-se mais ou menos o seguinte: na base espe-
culativa cristaliza-se a quintessência da a/fenaçâo dzscursfva; e mais, da experiência
negativa dessa extraneação(EnC#emdüng) destaca-se, sobre o fiando do nominalismo
oitocentista, a percepção renovada do ser bruto do Discurso âilosófíco. Percepção redu-
tora que devolve à especulação o formalismo -- agora passado a limpo -- que esta
atribuíra à primeira Crítica. Hegel, de fato, distinguira na operação kantiana, como seu
efeito maior, a recondução do conhecimento ''do seu interesse pelos oóyeíos e de sua
ocupação com eles, a ele mesmo, ao elemento formal". H Ou ao e/emelzfa dlscz/rslvo.
como dá a entender, pela mesma época, o último Schelling, a propósito do hegelianis-
mo. Pois o que constitui o apanágio da filosofia negativa (meramente lógica), o "reco-
lher-se ao pensar puro", isto é, ao "pensar sobre o pensar", reata com o programa do
primeiro romantismo: " "a poesia pode também ter a poesia em geral e ín aósú'ac/o por
objeto -- ser poesia sobre poesia. Muitos de nossos assim chamados poetas românticos
nunca fomm além de uma tal glorificação da poesia pela poesia. Mas ninguém tomou
essa poesia sobre a poesia por poesia efetiva". " Assim o pensamento especulativo,
renunciando(ta] como aquela poesia "avançada") à figuração efetiva do existente, não
só é apenas dfsczzrso, como, aquém da palavra eficaz -- no contexto nominalista gene-
ralizado, o da vida imediata visada, toda palavra é uma ordem -- nâo dlz piada: "na
Lógica [de Hegel] não há nada que altere o mundo''. 57 Essa redzzção dzscz/rsíva (ú]timo
avatar, às avessas, do fomtalismo assinalado por Hegel), de cunho nominalista, encon-
trará em Stimer sua forma acabada e no paradoxo, sua amua crítica mais eloquente. A
rigor, trata-se, no caso, de um rebatimento integral do pensamento clássico sobre o
plano uniforme do fraseológico, tendo como eixo de piojeção o paradoxo do Nome (de
todos os nomes) que, por antífrase, também é uma Frase. Quando se abre mão do mal
disfarçado tom elevado e abstruso do fraseado especulativo, a sinceridade (...safes.p/fra-
se) passa a valer como crítica da ideologia. Até então a filosofia era apenas discurso
sem o saber; o Z./Bico também o é, mas com conhecimento de causa. Mas não há como
enunciar tal conhecimento evitando a um só tempo a antinomia e a fraseologia incons-
ciente: por isso o paradoxo do Nome-frase tJnico imí/a o movimento contraditório da
proposição especulativa(mas ainda estamos longe da paródia vanguardista, ou mesmo do
soüsíer flaubertiano). O antídoto da finge é a própria base que íàz praça de sê-lo -- daí o
estilo "fanfànão"(-. um Renommisf) que os primeiros críticos não Ihe perdoaram.
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O União é a frase sincera, inegável, manifesta; a pedm de toque do nosso universo de
frases [P#rasenwe//], desse universo no começo do qua] estava a pa]avra [...] e]e não é
mais do que uma simples frase, com uma diferença: ele é efetivamente o que as frases
pomposas dos adversários são incapazes de ser, acanetando assim a derrocada da fraseo-
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Especificada, à maneira stimeriana, essa diferença reside no que separa a frase "sagra-
da e sublime'' da frase ''vazia e despretensiosa'': ou soja, à hipóstase do universal --
como instância de dominação -- faz contrapeso a hipóstase simétrica da ''singularidade
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insignificante", diferença que no entanto integra e consolida a autonomia do "universo
de frases". Por outro lado, a frase "fraseológica"(pam não dizer ainda ''ideológica"),
conquanto "sagrada e sublime'', é vazia e anónima(por ser, aos olhos de Stimer, pode-
mos supor, o resultado de uma singular expropriação). E que o União é essência/mep?fe
pnapHefárfo: em último caso, da ítase(P/zraseneigner). O apego htichista à frase e a
sua desgraça ideológica raramente são irreversíveis -- pelo menos no período em ques-
tão. Através do seu proprietário há uma certa reabilitação da frase nessa redução da
Exposição filosófica ao ftaseológico, como há uma denegação da frase na intenção
sistemática da especulação. A diabética sabidamente não tem princípios ou nada de
equivalente que possa se apresentar sob a fonna de uma proposição fimdamental, ao
contrário do Nome-proposição(Homem, tJnico) que resume a nova orientação nomina
lista, além de ser incompatível com o gesto lago e entusiasta das 77rude/z ediíicantess9
e como o fraseado da retórica urra-revolucionária.'

Mas antes de tudo, o que a concessão à frase emperra é o desempenho da Fomla
''científica'', cujo declínio de certo modo anuncia e do qual se beneficia. A rmionalida-
de da ''ciência'' filosófica reside na comia sistemática da exposição, regida pela norma
da subsunção integral, pejo princípio de exaustão(Ersc/z(;yP@ng), 'i infiiso, em derradei-
ra instância, no andamento micrológico da ''íta.se": numa certa etapa do "movimento
dialético da própria proposição", explica Hegel, o predicado aparece como a essência
que esgota(ergo/z(;y:Ú) a natureza do sujeito. ': Já conhecemos a réplica nominalista de
Stimer: nenhum predicado -- simples nome -- me esgota, réplica que interrompe o
discurso-cafegorfa/ da Z)arsfe//ung, ''pedra de toque do nosso universo de frases", e
impõe a fda insurrecional (na quadra do Hormdrz...) do sujeito ''egoísta'', insubsumível
no seu impulso emancipatório. Mas o primeiro gesto desse corte remonta -- também o
sabemos -- ao ''comunista'' Feuerbach, humanismo e anta-humanismo cedendo o pas-
so, confiindidos num só bloco, ao íde(iria do gue /zão pode ser duro, aZZ/las mostrado,
por seu tumo contrariado pelo programa especulativo exemplarmente condensado pelo
mesmo Feuerbach: "tudo deve se expor (provar), isto é, passar exaustivamente na ex-
posição''. 63 A forma sistemática da Exposição é instituída pela eliminação da sua pres-
suposição imediata, o sujeito pensante, de cuja preexistência faz abstração de modo a
''não deixar em nós nenhum resíduo, nos esvaziar e esgotar totalmente(ms refn azls --
tina erscAiârZÃen)" ó4 -- e como vimos, a defrfs oferece a articulação mais primitiva
desse resíduo. A reapropriação (imediata) do pressuposto (também imediato) aparente-
mente cancelado constitui o foco da levo/ração dfscz/rsíva que os ''ideólogos alemães''
presumiam ter deflagrado e cujo efeito mais enfático discemiam na dissolução da Z)ars-
fe//z/ng, consumada pelo Nome-fmse (Feuerbach, Stimer) ou pela descontinuidade da
existência frónfca (Kierkegaard). 's Como a especulação, que imita em tom menor, o
Unico não admite nem se apresenta como um ''princípio'' filosóâco; simples palavra,
''ou conceito sem determinação'', avesso a todo desenvolvimento discursivo, o União
não está na origem de nenhuma "série conceitual"; como nenhum Sistema pode ser
edificado sobre o lIJnico enquanto princípio, "não há desenvolvimento conceitual do
Único'', pelo contrário, todo desenvolvimento conceitual encontra no tJnico o seu
''fim"; e como do ponto de vista lógico ele não é mais do que uma frase, o Unico é a
'Lógica que morre como Frase

)9 66
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Ao interromper -- e dispersar -- o discurso-categorias, a frase põe a descoberto o
princípio de descontinuidade que Ihe é inerente e passa a integiw o elenco dos temas da
ambivalente crítica do fraseológico. O d?scon/üzzo é o elemento da Deixis(puncti6or-
me) e do comportamento iwiocinante da imnía, reativado in erüemis por Kierkegaard:
ironia e sistema são incompatíveis, insiste; a ironia convive com o incomensurável e
visa sempre a "quantidade residual" mal assimilada à finja dos sistemas. ó7 Pois é uma
modalidade dúbia, e tardia, romântico-populista, "inconformista" diante da Forma do
saber, que Hegel tem em mim na polêmica que baliza o Prefácio da .]a/osoOa do ].)frei-
ra; em contrapartida, o desenvolvimento da Z)axs/e//zlng aparece sob a égide do Poder.ó8
Sumariamente: tenta-se de fazer valer, contra o frívolo inconfomiismo do jogo irónico
com a Aparência (tanto mais leviano, quanto imita à distância a dialétiça da Aparência),
a racionalidade substancial -"imanente a estas instituições" que compõem o aparelho do
Estado, bata-se enfim de ''encontrar uma forma mciona] para um conteúdo que em si já
o é". A fantasmagoria stimeriana acerca da dominação da Frase encontra um dos seus
cocos nessa inserção institucional da forma científica da Exposição, cuja característica
predominante passa a ser a con#nz/ic&zde lógica("die Zogfsc/ze Fora/ei/zzng"),'9 "a ma-
neira pela qual a âlosofía passa de uma matéria à outra". O estilo âagmentário se
impõe (como se voltasse a prevalecer o programa radical da primeira geração românti-
ca) -- isto é, aos olhos de Hegel, a "dissertação arbiüária'' em que a Forma, agora,
dissoluta, é tomada como algo exterior e indiferente à natureza da coisa -- e como ele.
exacerbado, o contraste entre o sistemático e o aforístico. A críffca está agora do lado
da fomta descontínua do fragmento -- "todo fragmento é crítico", dizia Schlegel --
no qual se concentra o resíduo incomensurável à Exposição, que integra e elimina o
não-idêntico. -- A título de pendanf compensatório, o Fragmento responde negativa-
mente ao oZ!/ero acabado, mecanicamente produzido e multiplicado, instituído pela Re-
volução Industrial. 10 Mas a fragmentação, contraposta à Ho//end&ng da Exposição, re-
mete também à descontinuidade do trabalho mecânico parcelada, além de fazer
contrapeso ao seu produto final. O i/zacaóado do fragmento toma-se a cifra de um
budismo em efígie, derradeiro remgio do imediato derrogado e portanto enfãicamente
restituído, por exemplo, no i/npro/arras do esboço, na obra "feita'' mas não "acaba-
da"... (data mais ou menos dessa época o consumo conspícuo do olÜeto arcaizante,
"feito à mão'', disftinciona]); emblema ennun do resíduo, ou ruína, não totalizável pela
mediação da História.

Diapsalmata, Parerga, Paralipomena, Teses Proüsóricts, Ditirambos... a nova
prosa filosófica erige o inacabado em princípio de construção -- na verdade impelida
pela ''crise'' da Forma clássica; ou o paradoxo da frase única, a que aspira e onde
expira o Livro impossível (União). A um só tempo provisório, elidível, e definitivo na
concisão da sua futura lapidar, o aforismo -- ou a peça breve onde a lazão divaga --
dispensa a mediação e toma enfim palpável a quimera de se falar, com pertinácia,
imediatamente da vida imediata, quer dizer, também, a partir da perspectiva doméstica
do in/ér/eur. '' Conviria lembrar, a propósito, que essa pequena prosa filosófica inter-
rompida é contemporânea do exí]io institucional dos seus autores, ren#ers doravante
desatrelados do carro, estatal, da ''miséria alemã''. Pensadores r(;»?v/árfos (alguns cons-
tituirão diligentemente uma sólida reputação de "maldição") mas nem por isso inde-
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pendentes, smplesmente mudou a forma da dependência. A Frase retoma fom do lugar
em que a perseguia inicialmente a Crítica conduzida pelos "ideólogos": por deânição
antiftaseológica, a "exposição" descontínua gravita em tomo do Fragmento(espécie de
maca made da nova inspiração â]osónca), do qual a Frase constitui a cristalização
extrema e o modelo reduzido. Abnviando: a crítica ultranominalista vem a ser fiaseo-
lógica, vale dizer apologética, pois a base -- simpli6quemos -- não há por onde se Ihe
pegue, tal o irresistível fervor com que a inteligência burguesa a cultiva e celebra e cujo
çlímax se consuma naquela dlíndara dajrase que foi a primeira etapa da Revolução de
48z(por certo não no sentido e]evado e ]itera] que Ihe emprestaria Stimer).

(1977)
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O Partido da Inteligência

A ideologia alemã foi sobretudo um fonnidável conjunto de idéias modemas e
radicais, a rigor o que havia de melhor no país. Todavia na Alemanha do Hormdm, as
idéias mais avançadas não são próprias das classes ditas fiindamentais, mas das "or-
dens que detêm o privilégio da ilusão", vale dizer, do corpo desarticulado do ''pequeno
estamento dos intelectuais" (der Ge/e/zr/en), de resto nem tão diminuto assim, pois "os
pequeno-burgueses com suas ilusões filantrópicas e os filósofos e discípulos dos filóso-
fos, ideólogos destes mesmos pequeno-burgueses'', formam "os dois tipos mais nume-
rosos da A[emanha". Compreende-se então que a ]aeo/agia 4/emã esteja em boa parte
sustentada pelo problema do Idealismo, do primado da Idéia, pela questão da gênese da
teoria ''pura'' e da divisão social do trabalho -- enfim, que da primeira exposição do
materialismo histórico se destaque a âgura problemática do intelectual modemo na
pessoa do intelectual pequeno-burguês alemão, alvo de um pormenorizado, e datado,
acerto de contas. Dessa interpelação assoma a figura complementar do sósia, o ideólo-
go; a partir daí teia livre curso a imagem ambígua e degradada do intelectual pequeno-
buiguês.

Sem dúvida, nesse momento, o assunto da crítica materialista (à maneira dos anos
40) é mais vasto e menos provinciano. A questão do intelectual-ideólogo toma corpo a
partir da observação (na verdade, já educada pelo seu exercício local) do desempenho
económico e social da burguesia francesa, do complexo ajustamento recíproco de uni-
versalidade e particularidade no plano, político, da representação e dissimulação de
interesses, ao longo das várias fases da luta de classes durante o processo revolucioná-
rio, ainda inacabado, que precipita o fim do Antigo Regime e acelera a crise da Monar-
quia de Julho -- observação demorada do antagonismo recorrente entre os repre-
sentantes literários de uma classe e a classe por eles representada. No caso da primitiva
ideologia francesa, entretanto, a "contradição aparente entre a forma sob a qual os
teóricos exprimem os interesses da burguesia e estes mesmos interesses'' resolvia-se de
imediato num aimUO feliz: osp/zi/osop/zes e seus epígonos podiam simbolizar o avanço
da classe hegemónica sem precisar renunciar à universalidade inerente à flinção intelec-
tual; deviam mesmo destacar-se dela, se (#c/asier, para melhor representa-la, e de tal
forma estavam vinculados a ela que a sua autonomia era irrecusável. O momento ideo-
lógico em, por assim dizer, invisível. Ao contrário, a experiência do intelectual alemão
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toma-o palpável. A divisão entre trabalho intelectual e trabalho material, ajustada à
nova ordem burguesa, vigora certamente nas duas margens do Rena e com ela a cisão
da classe dominante em duas categorias, a dos ideólogos refletidos ou ''ativos'' e a dos
ideólogos espontâneos ou ''passivos'', conforme a célebre distinção da .ZZíeo/ogfa .4/e-
mã; ao realismo dos últimos, pelo menos o suficiente para não carecer de alimentar
ilusões supérfluas acerca de si mesmos, na verdade os membros realmente ativos da
classe, viria agregar-se a atividade simbólica dos primeiros, alheia à esfera da produ-
ção, que assim abstrata e talvez dispensável aos olhos dos seus destinatáHos presumí-
veis redundava em passividade, emprestando à categoria dos intelectuais a triste figura
de fiação dominada da classe dominante. Essa atividade antinâmica (e com ela tem a
ver o ''lado ativo'' desenvolvido pelo Idealismo, de que fda a primeira Tese sobre
Feuerbach), no caso de uma burguesia débil, como a alemã, pode assumir a fomla de
secessão permanente, consolidando a aparência que hz tomar as idéias dominantes à
contracorrente das idéias da classe dominante; em contrapartida, o passado revolucio-
nário da burguesia, como na França, teria emperrado a manifestação organizada de
idéias fílosóüicas, no caso, que se pudessem assemelhar, pelo menos na índole superla-
tiva, ao ''radicalismo da teoria alemã

''Tomar as coisas pela raiz'' pode ser efeito do capitalismo tardio. Na Alemanha,
onde ''cada classe, tão logo começa a lutar contra a classe que está por cima dela, vê-se
emaranhada na luta com aquela que está por baixo'', nenhuma classe particular tem
condições de se transformar no ''representante negativo da sociedade". O intelectual-
ideólogo será esse representante imaginário nessa permanente conjuntura de compro-
misso. A negatividade aqui é expressão da sua universalidade infeliz, deita da inde-
pendência dúbia que só a marginalidade confere e do compromisso que a ''situação
híbrida'' (ein Gemiscb) da Alemanha tomava inevitável, e, também, um pouco a lógica
da reflexão inte]ectua] desimpedida à margem dos interesses de classe antagónicos. O
protagonista da grande frase de abertum do t/mica, Jc/z/zaó ' .#áeln ' .Sac/z ' audJVíc/z/s
ges/e//f, é precisamente esse intelectual sem causa (Xac/ze), e a experiência do Nada que
ela formaliza, ''nada'' de interesse (embora exprima o ponto de vista ''próprio'' de um
''egoísta"), é também a do vazio (produção modems da Alemanha ''atrasada") em que
paira a.P'efsc/zweóende ]nre//fgenz: 2 entretanto, a estrutura de que há pouco falávamos
devolve-a ao ''pleno'', ao âmago da bloqueada sociedade alemã.

No centro das ''idéias modemas'' encontra-se o Estado, igualmente modems, isto
é, ''racional'', ''substancial", ''livre'', "ideal'', ''crítico'', ''independente de qualquer
dono'' etc., o que for, desde que em tempos absolutos, adUetivação tanto mais hiperbóli-
ca quanto maior o ''entusiasmo pela Tdéia" (Engels, jovem). Noutras palavras, ainda
imprecisas, primado da Teroria e centralidade do Estado andam juntos. A afinidade
entre ideólogo ativo e Estado deve ser de estrutura e circunstância. A compreensão do
Estado como algo absoluto a rigor não exige o inte]ectua] burocratizada, pelo contrário,
convive muito bem com o intelectual independente, como é o caso dos jovens hegelia-
nos, que ignoraram, por razões de conjuntura, a ''servidão burocrática" 3 dos clássicos,
como é o caso também, no outro extremo, dos românticos, intelectuais da emigração
intima, ''socialmente desvinculados'', que na virada do século principiaram a edifica-
ção conceitual do Estado orgânico -- "todo cidadão é funcionário'', dizia Novalis. Mas
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algo equivalente a essa ''independência" precisa se dar também do lado do objeto; ou
melhor, autonomia e universalidade produtiva devem manifestar-se por igual nas
idéias. nos intelectuais e no Estado. No que conceme às idéias, verifica a condição
assinalada o processo social de abstração que culmina na substantivação dos conceitos,
mu[tip[icada por aque]es a quem a divisão social do trabalho incumbe do culto desses
mesmos conceitos; já os intelectuais, a burguesia alemã, ao contrário da frmcesa que
sagrou e tão bem integrou os seus, encanegar-se-á de põ-los de lado, ou um pouco mais
adiante de si, deixando-os oscilar livremente, na verdade, em redor desse centro de
gravidade altemativo que é o Estado tomado independente em razão da impossibilidade
de qualquer uma das classes em presença na defasada cena política alemã suplantar as
demais. Autonomia do Estado diante da sociedade civil (para empregar a temtinologia
da época), independência dos intelectuais face às classes de que são os representantes
literários, uma e outra deitam raiz na Aparência responsável pela convergência do Esta-
do como sede da Razão e da infe//igenfsfa como "classe universal". -- Esse o terreno,
sumariamente circunscrito, onde tomam pé as proposições especulativas que variam o
tema da identidade entre pensamento e a comia universal do Estado, aquele que sabe
(das }mssende), como dizia Hegel.

O quadro até aqui esboçado -- que supõe indispensável o entendimento da entra-
da em cena dos intelectuais pam a compreensão da ideologia alemã -- deriva em boa
parte, vê-se logo, das notas de Gramsci dedicadas à interpretação da valorização hege-
liana dos intelectuais e à análise da função que acreditaram exercer (e em larga medida
exerceram) durante o ]ongo processo de fermentação político-social que foi a Restaura-
ção. ' Isto posto, enfeixemos os tempos do nosso assunto: a ideologia alemã é, dé modo
geral, uma ideologia de Estado. Mas não tanto na acepção atenuada em que Maré
poderia, quem sabe, admitir a expressão, de tal maneira que o partido da inteligência só
vem a ser o partido da fiinção pública na medida em que adota o ponto de vista da
burocracia, o estreito horizonte da consciência profissional dos funcionários (paixão
alemã provinciana se cotejada com a vulnerabilidade cosmopolita do corpo administra-
tivo francês, laminado entre o mundo dos negócios e as pressões da grande política),
Sfaaísgesfnnung infiisa, explicável pelo fato de o Estado recrutar seu pessoal na peque-
na burguesia. naquele .Aãf/e/s/a?d que, segundo Hegel, produz a inteligência cultivada
(dfe geól/de/e /níe//fgenz) de uma nação; explicável também pela índole filistina do
grande intelectual, pela psicologia do súdito -- o materialismo dos anos 40 não .foge à
regra e sacrifica à ideologia do caráter nacional alemão --- pela servidão voluntária,
cujos primeiros sintomas remontam à derrota camponesa do século XVI, e que tem o
seu pendanfna fanfarronada niilista dos Freíen de Berlim; seja como for, essa ''inde-
pendência anormal'' da burocracia -- repetimos -- é de algum modo responsável pelas
ilusões, de mesma ordem, como se viu, que circulam na Alemanha a propósito do
Estado como um poder separado e acima da sociedade (assim os intelectuais, a ela
sobrepostos) e da autonomia das idéias, igualmente dotadas de um poder próprio e
alheio às relações sociais de dominação, anomalia da modemidade diferida que no
entanto permitirá surpreender nos ''filncionários da idéia" os fenómenos modemos cor-
relatos da ideologia e da inre//igen/sia. Retomemos, variando a angulação. Lugar racio-
nal em que, por definição, se anulam os interesses, o Estado vem a ser a causa do
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intelectual alemão, do partido da inteligência -- causa nmota, em que pesem a ênfase e
o tom elevado da sua enunciação. Esse foco institucional em tomo do qual gravitam as
represemações inconformistas, isto é, "críticas'', dos ''ideólogos", é a um tempo real e
imaginário, incongruência de que se vale na época o raciocínio de Maré, cÚo anda-
mento algumas formulas ilustram: só mesmo na Alemanha deparamos com "este pen-
samento abstrato e exuberante do Estado modemo, cuja realidade continua sendo uma
coisa do além, embora este além se encontre apenas do outro lado do Reno"; o que é
abstração real na trança -- o Estado representativo constitucional -- é apenas abstra-
ção do outro lado da fronteira, ''onde não existe Estado político, Estado enquanto Esta-
do", quase um corpo estranho, nesse país, deânido como "a ausência do presente polí-
tico constituído em um mundo próprio" (carência que no entanto é condição de
possibilidade, aliás imperativa, da altemativa socialista, a ''revolução radical''); e enfim
a pergunta que nos leva de volta à miragem do intelectualo-centrismo: ''acaso existe no
mundo, por exemplo, um país que compartilha tão ingenuamente como a chamada
A[emanha constituciona] de todas as i]usões do Estado constitucional sem comparti]har
de suas realidades?". Entendamos: o ''Estado ideal", que a 2?ea/po/í#k da Monarquia
de Julho desautorizava ponto por ponto no seu dia-a-dia ideológico e ({Ó@airfs/e, era
dicção política de intelectual isolado ditada pelo ''anacronismo'', sobre o qual, de resto,
descansa o essencial da análise de Marx, entretanto incapaz de divisar, antes do Dezoito
Brumário, bem entendido, nas antinomias do ''constitucionalismo aparente", no hibri-
dismo do Estado alemão, algo diverso de uma ''reminiscência'', de um resíduo monu-
mental, ''consumação aberta do ancíen #gíme", ''lança cravada na game do Estado
modemo'' de fato, como demonstrará o desfecho bismarckiano da Revolução de 1848,
princípio de decomposição da monarquia absoluta e forma de existência modema do
bonapartismo. Nessas .condições, em que o ''atraso'' dissocia ideia e interesse, classe
fundamental e seus intelectuais, o partido da inteligência só pode ser um ''partido lite-
rário'', e a ''idelogia'', na sua acepção mais elementar (onde aliás germina um grão de
positivismo), tem que ver com esse isolamento, vã especulação, beletrísta e radical, à
macem da ''realidade'' (francesa), produto intempestivo da "atividade cerebral do pe-

dante" que prospera sem entraves numa sociedade burguesa ''retardatária". Quando se
considera porém a constituição da Alemanha, nos termos do .Aáanf@es/o por exemplo:

A classe dos pequenos burgueses, legada pelo século XVI, e desde então renascendo sem
cessar sob formas diversas, constitui na Alemanha a verdadeira base social do regime
estabelecido. Mantê-la é manter na Alemanha o regime estabelecido. A supremacia indus-
trial e política da burguesia ameaça a pequena burguesia de destruição certa, de um lado, pela
concentração do capital, de outro, pelo desenvolvimento do proletariado mvolucionário

-- a fantasia inútil dos que ''imaginam dar voltas à manivela da história mundial''
(Bruno Bauer esperando que a vitória da consciência de si sobre a substância aÊetasse o
equilíbrio europeu), mostra-se exata, o "radicalismo da teoria alemã'' perde sua inocên-
cia de pedante, elevando-se à dimensão de uma reação anticapitalista secular, de sorte
que a ''elocubraçãozinha individual'' (Gramsci) é e não é "ideologia'', pode mesmo ser
''dominante'', combinando idéias avançadas e confomlismo. De qualquer modo, como
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o regime instituído na Fiança pela Revolução de 1830 -- de falo ''comité executivo de
classe dominante" -- vale como pamdigma do Estado modemo acabado, Man subli-
nha na movimentação inócua da Infe//fgePzfsfa somente o despropósito político-doutri-
nário, incluindo-o no elenco de ilusões do pequeno-buguês alemão acerca da onipotên-
cia do Estado. Numa palavra, a realidade do Estado deveria ser procurada do lado da
modema "sociedade por ações" /ozzfs'p/zi/Ü)pardo e não na direção do extemporâneo
Estado-ético, o que condena o ''ideólogo" ora à glosa imprópria da prática política
alheia, om à raciocinação provinciana, em que os tempos da questão do Estado apare-
cem invertidos. Contudo, uma não vai sem a outra; o passeio diletante pela Aparência
modema do Estado devolvia a ideologia alemã à descrição (por assim dizer) verossímil
de um fenómeno, por certo de interesse local, mas que não suscitava forçosamente um
corpo doutrinário retrógrado como dá a entender Marx. Uma ideologia de Estado como
a alemã não é bem uma apologética, não tem parte com o ideário propriamente integris-
ta. Embom nela possa se reconhecer a viga mestra do regime, a pequena burguesia, a
seu modo está da lado do ''progresso'', do agente modemo da racionalização, do Esta-
do. Por outro lado, vimos, ali se exprime a adesão simbólica ao centro político da vida
nacional da parte de intelectuais à macem dessa mesma vida, excluídos, por radicalis-
mo, do aparelho de Estado. Daí, em larga medida, a ambivalência do destino que cum-
prirá na derrocada de 48. A propósito das idéias desses teóricos da disposição de espíú-
to estatal não se pode fiar de imediato em ideologia burguesa, conquanto integrem e
detemlinem a ideologia da revolução burguesa na Alemanha.

O largo e variado uso da noção de Crítica (ela própria associada desde a Idade
Clássica ao nascimento concomitante da política modema e do exercício público da
inteligência) pemlite entrever o modo de inserção dos intelectuais nesse lento movi-
mento de acomodação social, iniciado mais ou menos em 1808-1813, escondido por
''pequenas vagas reformistas sucessivas'' (recorrendo à fórmula ampla com que
Gmmsci caracteriza o período) e desaguando no bonapartismo bismarckiano, que foi a
revolução burguesa alemã. Força motriz da história (variante alemã de um lugar co-
mum ilustrado), a Crítica, numa de suas acepções, é preliminar teórico de uma prática
reformista, órgão do partido da inteligência à procura de uma base social efetiva, e um
pouco promessa de redenção do trabalho ideológico improdutivo do intelectual avança-
do e insulado. Não é portanto propriamente trivial a seguinte declaração de Bruno
Bauer onde, entre outras coisas, a organização estatal se dá como mediação ente teoria
e prática: "a consciência ainda não integrada no govemo e que ainda não imprime seu
caráter às instituições do Estado, assume a forma da Crítica". O destinatário dessa
exortação fílosóâica, sabe-se, é o Estado prussiano, que ''só pode encontrar a sua salva-
ção na teoria", na Reforma sob a égide da Razão. Esquematizemos: trata-se de re-
construir um Estado cujo passado teria sido vamdo pelas guenas napoleónicas, Refor-
ma induzida pela Revolução, e de atalhar, pela via mais curta da Razão (fermento
jacobino mitigado), o caminho do partido integrista ajustado ao ''desenvolvimento na-
tural, histórico, do Estado". Na verdade (e voltamos a esquematizar), tratava-se sobre-
tudo de entravar a marcha da Revolução, de qualquer modo irresistível (e os intelec-
tuais tinham o sentimento e o saber dessa fatalidade, imlanados na "teoria alemã da
Revolução francesa''): resolvendo no entanto a explosão inevitável (1848) na pequena
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política das reformas (de fato iniciadas pelos refomiadores prussianos Stein, Schar-
nhorst, Gneisenau etc.); desse vai-e-vem característico da Restauração, tomada aqui em
sentido amplo como fomta política das lutas sociais, dá conta, por exemplo, um artigo
de Ruge, no qual se pode ler:

Ninguém profeta, ninguém pode fazer, ninguém pode impedir uma verdadeira Revolução.
Ela não é feita, ela se faz, o que quer dizer que, quando ela eclode, a forma violenta que
então assume o desenvolvimento do mundo é historicamente necessária; mas se este de-
senvolvimento mundial não é retardado nem detido, se, pelo conúário, o Estado encerra
em si, como a Prússia, um princípio nformador, não há então necessidade nem mesmo
possibilidade dc uma Revolução.

Noutros termos (resumindo mais ou menos o sabido), a estruturação da ordem
burguesa na Alemanha exclui a ruptura violenta com o Antigo Regime, neutraliza as
classes populares, de cujo apoio prescinde e, ao invés de eliminar as antigas classes
dominantes, conserva-as, agora na condição de dirigentes, sendo o Estado o centro
político desse compromisso generalizado que vem consolidar a ''independência anor-
mal'' do estamento burocrático. A evolução burguesa alemã será ''passiva", uma "re-
volução-restauração'' -- expressões que Gramsci colheu em Cuoco e Edgar Quinet
para resumir

o fato histórico de uma ausência de iniciativa popular unitária no desenvolvimento da
história italiana e também o fato de que esse desenvolvimento apanceu como reação das
classes dominantes aos levantes esporádicos, espontâneos e desorganizados das massas
populares, acarntando um conjunto de "restaurações'' que incorpommm algumas das exi-
gências da base.

Na franja nem sempre real desse Estado demiurgo que traz em si o princípio
racional da auto-regeneração, os intelectuais são um pouco mais do que simples figu-
rantes -- ou melhor, figuram a não-participação das camadas populares, o divórcio
entre cultura e nação. O elitismo intelectual (na falta de expressão menos malbamtada)
que anima o par antitético Crítica-massa pode resolver-se em ideologia de Estado. Esse
ponto de arrimo dualista do ideário de vanguarda do Hormãrz está aliás solidamente
fincado na tradição dos clássicos -- que se pense, por exemplo, na dedução fíchteana
das ''duas ca/egoríais sociais.»ndamen/ais; o povo e os /eórícos": ''aos últimos com-
pete a visão perspectiva: são livres artistas do futuro e de sua história, lúcidos arquite-
tos do mundo, a partir do primeiro, tomado como matéria sem consciência'' pois ''se
funda na pura insciência de seu próprio ponto de vista''; 5 ou no mesmo tema em Hegel,
quando fala do ''povo'', termo que designa uma parte do corpo social ''que não sabe o
que quer'', ao passo que só o Estado pensa. A Crítica exprime a soberania da razão
contraposta à conHiscada soberania popular e, frente à Massa, representa o elemento
intelectual (estritamente begemonikón) que toma corpo num "pequeno grupo de ho-
mens eleitos'', ''o Sr. Bruno e consortes, elemento ativo de onde parte toda ação Àis/t-
rica'' (sagrada Ãamí/ia). Esse cotejo excludente vem de longe, é sabido, seu princípio
é iluminista e tem a idade da burguesia, nele se reflete o ponto de vista do /zomme
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écZaíré que considera da elevação do seu insólito déc/assemen/ a insciência da camada
subaltema que desastradamente se mê/e de rafsonner; excluído todavia o ''quarto esta-
do" (que não obstante a Revolução saberá mobilizar), a Crítica esclarecida que o inte-
lectual personifica na República das Letras está do lado da sociedade civil, term natal
do espírito e da opinião pública, alinhando a Razão contra o Estado. A circunstância
alemã -- mais avançada, embora ''tardia'' -- redistribui diversamente os termos, con-
servando o princípio: a Crítica, cujo interesse é universal e se confunde na sua atvidade
com a vida do espírito, mudou de lugar, vê-se agora imantada pelo Estado, responsável
pela politização do intelectual, inusitado suplemento da sua socialização infeliz. Com-
preende-se então que a passividade material da Massa figure a sociedade social e a
particularidade dos interesses que a ofliscam. A representação da passividade da Massa
nem sempre redunda em exclusão justificada, como requer precisamente a ''revolução
passiva'', pode inclusive integrar a concepção estratégica oposta, a da ''revolução per-
manente'' esboçada por Marx na ]n/roduçâo dos .Anais .lilnnco.H/emães como altemati-
va ''radical'' à impossibilidade ditada pelas mesmas razões que vinham impondo a
revolução ''pelo alto'' de uma "revolução parcial'', isto é burguesa (clássica) na Ale-
manha. Primeira concepção "especulativa'' (nos dois sentidos) onde os termos "cabe-
ça" e "coração'', feuerbachianos como se sabe, devolvem-nos à subordinação da Mas-
sa à Crítica: a Teoria que aqui faz as vezes de Crítica e exprime o ponto de vista da
'revolução radical'' só revela a sua energia prática e se transfomia em poder material

quando se apodera das Massas, e não do Estado, tomando contudo a via elevada da
4iÍ#/â ng, da iluminação introduzida do exterior na base material, no elemento passi-
vo da revolução, o seu ''comção'' proletário, tal o "raio do pensamento" que da ''cabe-
ça" filosófica penetra profundamente esse ''cândido chão popular''.õ Notemos ainda
que o par feuerbachiano cabeça-coração além de simbolizar a unidade de teoria e práti-
ca, a união da passividade (afetiva) e da atividade (cerebral), vem reconduzir o estereó-
tipo partilhado sem exceção por todo o pensamento alemão do primeiro oitocentos da
complementariedade da teoria alemã e da prática âancesa, na verdade resolução da
segunda no plano mais proeminente e radical da primeira, curiosa substituição, entendi-
da de fato como transfiguração real, da prática ''revolucionária'' de uma classe fiinda-
mental (francesa) pela ciência dos seus intelectuais (alemães). Tã aliança de Idealismo
e Sensualismo (que aliás admitirá toda sorte de variantes, da correspondência, segundo
L. von Stein, entre Filosofia do Direito alemã e Socialismo francês, a esta outra, estabe-
lecida por Moles Hess, entre o sujeito absoluto de Fichte e o comunismo de Babeuf).
Feuerbach imagina-a também como uma combinação de revolução, obra do coração, e
reforma, apanágio da cabeça, enfim como uma revolução-restaumção, fantasia que rea-
ge à Revolução âancesa acreditando supera-la no processo "modemo'' de fonnação do
Estado nacional, vindo assim, por vias travessas e por mzões que a própria mzão da
ideologia alemã desconhece, ao encontro da singularidade da revolução burguesa na
Alemanha.

Ao contrário de Marx, que estimava estar a Alemanha, ''nas condições mais avan-
çadas da civilização européia e com um proletariado infinitamente mais desenvolvido
que o da Inglaterm no século XVll e o da França no século XVlll'', às vésperas de uma
revolução burguesa que só poderia ser, por conseguinte, o prelúdio imediato de uma
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revolução proletária. A dimensão do seu equívoco fundado aliás em análises palente-
mente mais verossímeis que as digressões fantasmagóricas dos "ideólogos'' pode ser
medida pelo tratamento que dispensou à marginalidade do intelectual pequeno-burguês
alemão, que na sua decisão mesma, acentuada por Marx, delineava a ''via prussiana"
da revolução alemã; com efeito, o compreensível sarcasmo de Man, que arremata, a
propósito do "pequeno número de indivíduos" ("o Sr. Bauer e seus discípulos''): "o
ato de transfonnação da sociedade reduz-se a aüvícúzde cereóra/ da Crítica crítica'',
deixa escapar, conforme ficou sugerido, boa parte das razões que dão cabimento à
ambição desmesurada dessa mciocinação solitária, entre outras a de dirigir a vida polí-
tica do país, mesmo a distância e quase sempre graças à eventual modificação da cons-
ciência da "classe universal"(a legião dos funcionários), chamada a colocar-se à altura
da História atmvés do reformismo pelo alto, "conjunção de ação autoritária e de inten-
ção racionalista" (René Rémond) própria da prática intervencionista do Estado. Nou-
tros termos, a camada separada dos intelectuais não poderia se apresentar como o grupo
portador das idéias novas, vale dizer, como o ''partido político teórico", o partido da

luta crítica da filosofia contra o mundo alemão'', e declara que a "teoria perdem o
seu caráter inofensivo'' (Ruge) tomando-se doravante a ''principal atividade prática''
(Bruno Bauer), se o Estado não substituísse as classes fundamentais na condução da
luta pela renovação social. Esse substituísmo comanda o fenómeno de mfme#sma há
pouco assinalado na ''teoria alemã da Revolução francesa'' fenómeno fteqüente na
produção e circulação das idéias, cujos efeitos, de outro modo triviais, os imperativos
do desenvolvimento retardado do capitalismo ampliam e redeÊinem a ponto de balizar
por completo a vida ideológica de um país. Repisando: o divórcio, caruterístico do
capitalismo tardio na Alemanha, entre sociedade civil débil e Estado "absoluto" repto'
duz o desencontro entre avanço teórico e realidade social ''atrasada''; a mesma ordem
burguesa retardatária, que faz do Estado o principal protagonista do processo social,
ingitui a "importação" (para mantermos a expressão de .Marx) de idéias (omitidos os

seus pressupostos sociais) como prática ideológica da "revolução sem revolução". Em
suma, o Estado prussiano foi o verdadeiro partido da revolução burguesa alemã, da qual
1848, a ''revolução dos intelectuais", foi um episódio, embora definitivo para esses
mesmos intelectuais-ideólogos: o partido da inteligência nadava a favor da corrente e
no entanto o ''fiasco da fraseologia'' eclipsou-o, devolvendo os "professores'' do Parla-
mento de Fiankfürt ao paradoxo cotidiano da sua indispensável existência de homens
supérfluos. Não se poderia ser mais gazzc/ze na vida.

#

Restaria a contrapartida do esquema apresentado, cuja análise exorbita do breve
propósito desta Nota: a guinada ''anarquista'' (o último Hess, os Emancipados de Ber-
lim, Stimer, o próprio Marx etc.) que se delineia no interior da ideologia alemã a partir
de 1 842-43, contemporânea de simétrica reviravolta integrista do regime prussiano, e
também da difusão mais ampla da literatura socialista francesajunto à "vibrátil estnitu-
ra intelectual'' do pequeno-burguês alemão. O /oarnanf surpreende menos quando se
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tem presente a "goarmandeHe e.çréaco'po/í#ca de um rei alemão que aspiiã desempe-
nhar, senão através da pessoa do povo, pelo menos em suapnóprfa pessoa, senão para o
povo, pelo menos para si mesmo, todos os papéis da monarquia, a feudal e a burocráti-
ca, a absoluta e a constitucional, a autocrática e a democrática". Mal comparando, esse
ecletismo desenvolto, cujas razões procuramos alinhar, é o da f/zfe//{genfsfa (clássicos
incluídos: lembremo-nos de Schelling passando duas vezes pelo "anarquismo'' antes
de encalhar no integrismo final), que sem dúvida oscila livremente, condenada à opi-
nião radical, sempre a contrapelo do ./us/e ml/íeu, e sobretudo lábil. Mas por certo a
mem lembrança desse. aspecto mais desfhitável do ''radicalismo da teoria alemã" não
explica tudo.

}
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Notas

1 . Convicção e fónnula são do jovem Mam, abas uma e outra carentes nos círculos da esquerda hegeliana.

2. O termo é de Alfred beber, como se sabe

3. Utilizando fora de contexto uma expressão de Antonio Cândida.

4. Cf. p. ex. o $ 61 do CademoX( Qu(gemi de/ Comem, V. Gerratana(ed.), Turim, Einaudi, 1 975).

5. A tradução desse passo da Inflodução à Zeona do Estado é de Rubens Rodrigues Torres Filho(São
Paulo, Abril Cultural, 1973)

6. Michael Lõwy, ao tratar da Cn'ü'ca da .fq/os(Ha do Z)fm/fo de bege/(que estamos citando na tradução
de José Carlos Bruni e Raul Mateos Castelã, gemas, 2, São Paulo, 1977), sublinha a notável analogia entre
esses temas da in/nodzzçlão e a teoria do "partido, cabeça da classe operária" do Lênin do Qzze /i2zze»:
partido desempenha aqui o mesmo papel que os HHósofos ali"(Za Zeona de /a Neva/ucíópz ePZ e/ Jm'e/z
Àáam, Siglo Veintiuno, 1972, p. 96).

0
]

7. À luz do argumento esboçado ao longo desta Nota, convém reler o que escrevia Feuerbach em 1859: "A
Alemanha não será jamais uniõcada enquanto não dispuser de uma cabeça, que não terá enquanto não
encontra um homem de coração capaz de aüumar, espada na mão: 'Eu sou a cabeça da Alemanhal ' Mas
onde encontmr esta união do canção e da cabeça? A Píússia possui, por certo, a cabeça, mas não o
coração; a Áusüia, o canção, mas não a cabeça". Passo ein fuso? Vontade de con6omtismo premonitória,
se consideramtos a solução pequeno-alemã de Bismuck? O uso, mesmo desleixada, dos amados "concei-
tos" político-antropológicos de "cabeça" e "coração" atenua a impressão de retratação tardia ou de mero
oportunismo; de fato cumpria-se um programa, cuja realização podia passar inclusive pela derrota. Em
1 839, Ruge o anunciava nos seguintes termos: "De onde vem a importância da Prússia? Do ter favorecido,
por sua forma de Estado, a liberdade e a cultura alemãs. Nós queremos estar com a Prússia, queremos
participar do movimento mundial que deve nascer do seu espírito, mas deploramos não encontrar nela o
fundamento da sua grandeza... Somente através da renascença de um movimento livre e verdadeiramente
reformador, poderá esse Estado vir a ser pam nós o que dewlamos encontrar nele, a cabeça e o centro de
uma Alemanha livre reencontrando a sua primazia na Eumpa. Eis aí a tnefa da Prússia como grande
Estado; eis aí a garantia do nosso futuro e da nossa emancipação
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Neste livro Paulo Arantes mobiliza, entre outros, saberes pró-
prios da sociologia da cultura, da críticagliterária, da história
das idéias, da história da filosofia e da história política, para
apreender o nexo cultural e social, ou melhor, a experiência
intelectual responsável pelo moderno renascimento da dialética.
A partir de um acompanhamento da vida intelectual que se
estende do fim da Idade Média aos nossos dias, de Montaigne
a Hleidegger, Arantes -- além de situar melhor os pouco com-
preendidos papel e lugar social dos intelectuais -- esboça, por meio
de uma comparação entre vários gêneros da diabética, um
sistema de diversas modalidades de vias "retardatários"da mo-

dernização capitalista Não se trata apenas de um mape'
amento da vida intelectual francesa, alemã e italiana. Avan-
ça-se, a passos largos, na própria compreensão das particu-
laridades do capitalismo

e
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