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PREFÁCIO: A QUEBRA ENTRE O PASSADO E O FUTURO

[p. 28] Notre héritage n’est précedée d’aucun testament – “Nossa herança nos foi deixada 
sem nenhum testamento”.  Talvez  esse seja  o  mais  estranho dentre  os  aforismos  estranhamente 
abruptos  em que o  poeta  e  escritor  francês  René Char  condensou a essência  do que vieram a 
significar  quatro  anos  na  Résistance para  toda  uma  geração  de  escritores  e  homens  de  letras 
europeus. [p. 29] O colapso da França, acontecimento totalmente inesperado para eles, esvaziara, de 
um dia para outro, o cenário político do país, abandonando-o às palhaçadas de patifes ou idiotas; e 
eles,  a  quem nunca ocorrera tomar parte  nos  negócios oficiais  da Terceira  República,  viram-se 
sugados  para  a  política  como  que  pela  força  de  um  vácuo.  Desse  modo,  sem  pressenti-lo  e 
provavelmente contra suas inclinações conscientes, vieram a constituir, quer o quisessem ou não, 
um domínio público onde -  sem a parafernália  da burocracia  e  ocultos  dos  olhos  de amigos e 
inimigos - levou-se acabo, em feitos e em palavras, cada negócio relevante para os problemas do 
país. 

Isso  não  durou  muito.  Após  alguns  curtos  anos,  foram liberados  do  que  originalmente 
haviam pensado ser um "fardo" e arremessados de volta àquilo que agora sabiam ser a leviana 
irrelevância de seus afazeres pessoais, sendo mais uma vez separados do "mundo da realidade" por 
uma épaisseur triste, a "opacidade triste" de uma vida particular centrada apenas em si mesma. .E, 
se se recusavam a "voltar às [suas] ver- dadeiras origens, a [seu] miserável comportamento", nada 
lhes restava senão retornar à velha e vazia peleja de ideologias antagônicas que, após a derrota do 
inimigo comum, de novo ocupavam a arena política, cindindo os antigos companheiros de armas 
em  grupelhos  sem  conta,  que  não  chegavam  sequer  a  constituir  facções,  e  alistando-os  nas 
intermináveis polêmicas de uma guerra de papel. Aquilo que Char previra e antecipara lucidamente 
enquanto a luta real ainda prosseguia - "Se sobreviver, sei que terei de romper com o aroma desses 
anos essenciais, de rejeitar silenciosamente (não reprimir) meu tesouro" - acontecera. Eles haviam 
perdido seu tesouro. 

Que tesouro era esse? Conforme eles mesmos o entenderam, parece ter consistido como que 
de  duas  partes  interconectadas:  tinham  descoberto  que  aquele  que  “aderira  à  Resistência, 
encontrara  a si  mesmo”, deixara de estar "à procura [de si  mesmo] desgovernadamente e  com 
manifesta insatisfação", não mais se suspeitara de "hipocrisia" e de ser "um ator da vida resmungão 
e  desconfiado",  podendo  permitir-se  "desnudar-se".  [p.  30] Nessa  nudez,  despido  de  todas  as 
máscaras, tanto daquelas que a sociedade designa a seus membros como das que o indivíduo urde 
para si mesmo em suas reações psicológicas contra a sociedade, eles haviam sido, pela primeira vez 
em suas vidas, visitados por uma visão da liberdade; não, certamente, por terem reagido à tirania e a 
coisas piores - o que foi verdade para todo soldado dos Exércitos Aliados -, mas por se haverem 
tornado "contestadores", por haverem assumido sobre seus próprios ombros a iniciativa e assim, 
sem sabê-lo ou mesmo percebê-lo, começado a criar entre si um espaço público onde a liberdade 
poderia aparecer,  " A cada refeição que fazemos juntos,  a liberdade é convidada a sentar-se, A 
cadeira permanece vazia, mas o lugar está posto.

Os homens da Resistência Europeia não foram nem os primeiros nem os últimos a perderem 
seu tesouro, A história das revoluções - do verão de 1776, na Filadélfia, e do verão de 1789, em 
Paris, ao outono de .1956 em Budapeste -, que decifram politica- mente a estória mais recôndita da 
idade moderna, poderia ser narrada alegoricamente como a lenda de um antigo tesouro, que, sob as 
circunstâncias mais várias, surge de modo abrupto e inesperado, para de novo desaparecer qual 
fogo-fátuo,  sob  diferentes  condições  misteriosas.  Existem,  na  verdade,  muito  boas  razões  para 
acreditar que o tesouro nunca foi uma realidade, e sim uma miragem; que não lidamos aqui com 
nada de substancial, mas com um espectro; e a melhor dessas razões é ter o tesouro permanecido até 
hoje sem nome. Existe algo, não no espaço sideral, mas no mundo e nos negócios dos homens na 
terra,  que nem ao menos tenha um nome? Unicórnios e fadas-madrinhas parecem possuir mais 
realidade que o tesouro perdido, das revoluções. E, todavia, se voltarmos as vistas para o princípio 



desta era, e sobretudo para as décadas que a precedem, poderemos descobrir, para nossa surpresa, 
que o século XVIII, em ambos os lados do Atlântico, possuiu um nome para esse tesouro, desde 
então esquecido e perdido - quase o diríamos - antes mesmo que o próprio tesouro desaparecesse, O 
nome,  na  América,  foi  "felicidade  pública",  que  com  suas  conotações  de  "virtude"  e  "glória" 
entendemos tão pouco [p. 31] como a sua contrapartida francesa, “liberdade pública": a dificuldade 
para nós está em que, em ambos os casos, a ênfase recaía sobre "público". 

Seja como for, é à ausência de nome para o tesouro perdido que alude o poeta ao dizer que 
nossa herança foi deixada sem testamento algum, O testamento, dizendo ao herdeiro o que será seu 
de direito, lega posses do passado para um futuro, Sem testamento ou, resolvendo a metáfora, sem 
tradição - que selecione e nomeie, que transmita e preserve, que indique onde se encontram os 
tesouros  e  qual  o  seu valor  -  parece  não haver  nenhuma continuidade  consciente  no  tempo,  e 
portanto, humanamente falando, nem passado nem futuro, mas tão-somente a sempiterna mudança 
do mundo e o ciclo biológico das criaturas que nele vivem. O tesouro foi assim perdido, não mercê 
de circunstâncias históricas e da adversidade da realidade, mas por nenhuma tradição ter previsto 
seu aparecimento ou sua realidade; por nenhum testamento o haver legado ao futuro. A perda, talvez 
inevitável em termos de realidade política, consumou-se, de qualquer modo, pelo olvido, por um 
lapso  de  memória  que  acometeu  não  apenas  os  herdeiros  como,  de  certa  forma,  os  atores,  as 
testemunhas, aqueles que por um fugaz momento retiveram o tesouro nas palmas de suas mãos; em 
suma,  os próprios vivos.  Isso porque a memória,  que é apenas um dos modos do pensamento, 
embora  dos  mais  importantes,  é  impotente  fora  de um quadro  de  referência  preestabelecido,  e 
somente em raríssimas ocasiões a mente humana é capaz de reter algo inteiramente desconexo. 
Assim é que os primeiros a fracassarem no recordar como era o tesouro foram precisamente aqueles 
que o haviam possuído e o acharam tão estranho que nem sequer souberam como nomeá-lo. Na 
ocasião, isso não os incomodou; não conheciam seu tesouro, mas sabiam muito bem o significado 
do que faziam e que este estava acima da vitória e da derrota. “A ação que possui sentido para os 
vivos somente tem valor para os mortos e só é completa nas mentes que a herdam e questionam”, A 
tragédia não começou quando a liberação do país como um todo esboroou quase automaticamente 
as ilhotas escondidas de liberdade, [p. 32] que de qualquer maneira estavam condenadas; mas sim, 
ao evidenciar-se que não havia mente alguma para herdar e questionar, para pensar sobre tudo e 
relembrar. O ponto em questão é que o .'acabamento" que de fato todo acontecimento vivido precisa 
ter  nas  mentes  dos  que  deverão  depois  contar  a  história  e  transmitir  seu  significado  deles  se 
esquivou, e sem este acabamento pensado após o ato e sem a articulação realizada pela memória, 
simplesmente não sobrou nenhuma história que pudesse ser contada. 

Não há nada de inteiramente novo nessa situação. Estamos mais acostumados às periódicas 
irrupções de exasperação apaixonada contra a razão, o pensamento e o discurso racional, reações 
naturais  de  homens  que  souberam,  por  experiência  própria,  que  o  pensamento  se  apartou  da 
realidade, que a realidade se tornou opaca à luz do pensamento, e que o pensamento, não mais atado 
à circunstância como o círculo a seu foco, se sujeita, seja a tornar-se totalmente desprovido de 
significação, seja a repisar velhas verdades que já perderam qualquer relevância concreta. 

Até mesmo o reconhecimento antecipado da crise tornou-se agora familiar. Ao regressar do 
Novo Mundo, que com tanta mestria soube descrever e analisar, a ponto de sua obra ter se tornado 
um  clássico,  sobrevivendo  a  mais  de  um século  de  mudança  radical,  Tocqueville  estava  bem 
cônscio de que aquilo que Char chamara “acabamento” do ato e do acontecimento, se esquivara 
também de si; o “Nossa herança nos foi deixada sem testamento algum”, de Char, soa qual uma 
variante de "Desde que o passado deixou de lançar sua luz sobre o futuro, a mente do homem 
vagueia em trevas", de Tocqueville. Todavia, a única descrição [p. 33] exata dessa crise se encontra, 
até onde eu saiba, em uma daquelas parábolas de Franz Kafka que, únicas talvez quanto a esse 
aspecto na literatura, constituem autênticas  parabolaí,  lançadas ao lado e em torno do incidente 
como raios  luminosos,  que  não iluminam porém sua  aparência  externa,  mas  possuem o poder 
radiográfico de desvelar sua estrutura íntima, que, em nosso caso, consiste nos processos recônditos 
da mente. 



A parábola de Kafka é a seguinte: 

Ele tem dois adversários: o primeiro acossa-o por trás, da origem. O segundo bloqueia-lhe o 
caminho, à frente. Ele luta com ambos. Na verdade, o primeiro ajuda-o na luta contra o 
segundo, pois quer empurrá-lo para frente, e, do mesmo modo, o segundo o auxilia na luta 
contra o primeiro, uma vez que o empurra para trás. Mas isso é assim apenas teoricamente. 
Pois não há ali apenas os dois adversários, mas também ele mesmo, e quem sabe realmente 
de suas intenções? Seu sonho, porém, é em alguma ocasião, num momento imprevisto - e 
isso exigiria uma noite mais escura do que jamais o foi nenhuma noite -, saltar fora da linha 
de combate e ser alçado, por conta de sua experiência de luta, à posição de juiz sobre os 
adversários que lutam entre si. 

O  incidente  que  esta  parábola  relata  e  penetra,  segue,  em  sua  lógica  interna,  os 
acontecimentos cuja essência encontramos contida no aforismo de René Char. De fato, ela começa 
precisamente no ponto onde o nosso aforismo inicial deixou a sequência dos acontecimentos como 
que suspensa no ar. A luta de Kafka [p. 34] começa quando já transcorreu o curso da ação e a estória 
que dela resulta aguarda ser completada "nas mentes que a herdam e questionam". A função da 
mente  é  compreender  o  acontecido,  e  essa  compreensão,  de  acordo  com Hegel,  é  o  modo  de 
reconciliação do homem com a realidade; seu verdadeiro fim é estar em paz com o mundo. O 
problema é que, se a mente é incapaz de fazer a paz e de induzir a reconciliação, ela se vê de 
imediato empenhada no tipo de combate que lhe é próprio. 

Historicamente,  contudo,  esse  estágio  no  desenvolvimento  do  pensamento  moderno  foi 
precedido, pelo menos no século XX, não por um, mas por dois atos anteriores. Antes que a geração 
de René Char, por nós escolhido como seu representante, se visse arrancada de suas ocupações 
literárias para os compromissos da ação, outra geração, apenas um pouco mais velha, voltara-se 
para a política como solução de perplexidades filosóficas e tentara escapar do pensamento para a 
ação. Foi essa geração que, mais tarde, se tornou porta-voz e criadora do que ela mesma chamou de 
Existencialismo, pois o Existencialismo, ao menos na sua versão francesa, é basicamente uma fuga 
dos impasses da Filosofia moderna para o compromisso incondicional com a ação. E como, sob as 
circunstâncias do século XX, os chamados intelectuais - escritores, pensadores, artistas, literatos 
etc.  -  só  puderam  ter  acesso  à  vida  publica  em  tempos  de  revolução,  a  revolução  veio  a 
desempenhar, conforme Malraux observou certa vez (em A Condição Humana),  "o papel outrora 
desempenhado pela vida eterna": "redimir os que a fazem". O Existencialismo, rebelião do filósofo 
contra a Filosofia, não surge ao revelar-se a Filosofia incapaz de aplicar suas próprias regras à 
esfera das questões políticas; esta falência da Filosofia Política no sentido em que Platão a teria 
entendido é quase tão antiga quanto a história da Filosofia e da. Metafísica ocidentais; não surgiu 
nem mesmo ao, evidenciar-se a Filosofia igualmente incapaz de realizar a tarefa que lhe destinaram 
Hegel e a Filosofia da História, a saber, entender e apreender conceitualmente a realidade histórica e 
os acontecimentos que fizeram do mundo moderno aquilo que ele' é. A situação, porém, tornou-se 
desesperadora [p. 35] quando se mostrou que as velhas questões metafísicas eram desprovidas de 
sentido; isto é, quando o homem moderno começou a despertar para o fato de ter chegado a viver 
em um mundo no qual sua mentalidade e sua tradição de pensamento não eram sequer capazes de 
formular questões adequadas e significativas, e, menos ainda, dar respostas às suas perplexidades. 
Neste momento crítico, a ação, com seu envolvimento e compromisso, seu engajamento, parecia 
abrigar a esperança, não de resolver quaisquer problemas, mas de fazer com que fosse possível 
conviver com eles sem se tornar, como disse Sartre certa vez, um salaud, um hipócrita. 

A descoberta de que, por alguma razão misteriosa, a mente humana deixou de funcionar 
adequadamente forma,  por  assim dizer,  o  primeiro  ato  da estória  que aqui  nos  interessa.  Eu a 
mencionei,  embora  sucintamente,  uma vez  que,  sem ela,  perderíamos  a  peculiar  ironia  do que 
segue. René Char, escrevendo durante os derradeiros meses da Resistência, quando já avultava a 
libertação, - que, em nosso contexto, significava liberação do agir - concluiu suas reflexões com um 
apelo ao pensamento, destinado aos sobreviventes futuros, não menos urgente e apaixonado que o 
apelo ao agir  daqueles que o antecederam. Caso fosse preciso escrever a história intelectual de 



nosso século, não sob a forma de gerações consecutivas, onde o historiador deve ser literalmente 
fiel à sequência de teorias e atitudes, mas como a biografia de uma única pessoa, não visando senão 
a uma aproximação metafórica do que ocorreu efetivamente na consciência dos homens, veríamos a 
mente dessa pessoa obrigada a dar uma reviravolta não uma, mas duas vezes: primeiro, ao escapar 
do pensamento para a ação, e a seguir, quando a ação, ou antes, o ter agido, forçou-a de volta ao 
pensamento.  Seria,  pois,  de  certa  importância  observar  que  o  apelo  ao  pensamento  surgiu  no 
estranho período intermediário que por vezes se insere no tempo histórico, quando não somente os 
historiadores  futuros,  mas  também  os  atores  e  testemunhas,  os  vivos  mesmos,  tornam-se 
conscientes de um intervalo de tempo totalmente determinado por coisas que não são mais e por [p. 
36] coisas que não são ainda. Na História, esses intervalos mais de uma vez mostraram poder conter 
o momento da verdade. 

Podemos agora retomar a Kafka, que ocupa, na lógica desses problemas, se não em sua 
cronologia, a última e, de certa maneira, mais avançada posição. (Não se decifrou ainda o enigma 
de  Kafka  -  que  em mais  de  trinta  anos  de  crescente  fama  póstuma afirmou-se  como  um dos 
escritores mais notáveis - que consiste,  basicamente,  em uma espécie de espantosa inversão da 
relação  estabelecida  entre  experiência  e  pensamento.  Ao  passo  que  consideramos  como 
imediatamente evidente associar riqueza de detalhes concretos e ação dramática à experiência de 
uma dada realidade, atribuindo assim certa palidez abstrata aos processos mentais como tributo a 
ser  pago  por  sua  ordem  e  precisão,  Kafka,  graças  à  pura  força  de  inteligência  e  imaginação 
espiritual.,  criou, a partir de um mínimo de experiência despojado e "abstrato", uma especie de 
paisagem-pensamento que, sem perda de precisão, abriga todas as riquezas, variedades e elementos 
dramáticos característicos da vida "real". Sendo o pensar para ele a parte mais vital e vívida da 
realidade, desenvolveu esse fantástico dom antecipatório que ainda hoje, após quase quarenta anos 
repletos de eventos inéditos e imprevisíveis, não cessa de nos atordoar). A estória registra, em sua 
extrema simplicidade e concisão, um fenômeno mental, algo que se poderia denominar um evento-
pensamento. A cena é um campo de batalha, no qual se digladiam as forças do passado e do futuro; 
entre elas encontramos o homem que Kafka chama de "ele", que, para se manter em seu território, 
deve combater ambas. Há, portanto, duas ou mesmo três lutas transcorrendo  simultaneamente: a 
luta de "seus" adversários entre si e a luta do homem com cada um deles. Contudo, o fato de chegar 
a haver alguma luta parece dever-se exclusivamente à presença do homem, sem o qual “suspeita-se” 
- as forças do passado e do futuro ter-se-iam de há muito neutralizado ou destruído mutuamente. 

A primeira coisa a ser observada é que não apenas o futuro - "a onda do futuro" -, mas 
também [p. 37] o passado, é visto como uma força, e não, como em praticamente todas as nossas 
metáforas, como um fardo com que o homem tem de arcar e de cujo peso morto os vivos podem ou 
mesmo devem se desfazer em sua marcha para o futuro.  Nas palavras de Faulkner: "o passado 
nunca está morto, ele nem mesmo é" passado". Esse passado, além do mais, estirando-se por todo 
seu trajeto de volta à origem,. ao invés de puxar para trás, empurra para a frente, e, ao contrário do 
que seria de esperar, é o futuro que nos impele de volta ao passado. Do ponto de vista do homem, 
que vive sempre no intervalo entre o passado e o futuro, o tempo não é um contínuo, um fluxo de 
ininterrupta sucessão; é partido ao meio,  no ponto onde "ele" está;  e a posição “dele” não é o 
presente, na sua acepção usual,  mas, antes, uma lacuna no tempo, cuja existência é conservada 
graças à "sua" luta constante, à "sua" tomada de posição contra o passado e o futuro. Apenas porque 
o homem se insere no tempo, e apenas na medida em que defende seu território, o fluxo indiferente 
do tempo parte-se em passado, presente e futuro; é essa inserção - o princípio de um princípio, para. 
colocá-lo em termos agostinianos - que cinde o contínuo temporal em forças que, então, por se 
focalizarem sobre a partícula ou corpo que lhes dá direção, começam a lutar entre si e a agir sobre o 
homem da maneira que Kafka descreve. 

Penso que, sem destorcer o pensamento de Kafka, é possível dar um passo adiante. Kafka 
descreve como a inserção do homem quebra o fluxo unidirecional do tempo, mas, o que é bem 
estranho, não altera a imagem tradicional conforme a qual pensamos o tempo movendo-se em linha 
reta. Visto Kafka conservar a metáfora tradicional de um movimento temporal e retilinear, "ele" mal 



tem espaço bastante para se manter, e, sempre que "ele" pensa em fugir por conta própria, cai no 
sonho de uma região além e acima da linha de combate - e o que é esse sonho e essa região, senão o 
antigo sonho, anelado pela Metafísica ocidental de Parmênides a Hegel, de uma esfera intemporal, 
fora do espaço e suprasensível como a região mais adequada ao pensamento? Obviamente, o que [p. 
38] falta à descrição kafkiana de um evento-pensamento é uma dimensão espacial em que o pensar 
se possa exercer sem que seja forçado a saltar completamente para fora do tempo humano. O que há 
de errado com a estória de Kafka, com toda a sua grandeza, é que dificilmente pode ser retida a 
noção de um movimento temporal e retilíneo quando o fluxo unidirecional deste é partido em forças 
antagônicas, dirigidas para o homem e agindo sobre ele, A inserção do homem, interrompendo o 
contínuo, não pode senão fazer com que as forças se desviem, por mais ligeiramente que seja de sua 
direção  original,  e,  caso  assim  fosse,  elas  não  mais  se  entrechocariam  face  a  face,  mas  se 
interceptariam em ângulo.  Em outras palavras,  a lacuna onde "ele" se posta não é,  pelo menos 
potencialmente,  um  intervalo  simples,  assemelhando-se  antes  ao  que  o  físico  chama  de  um 
paralelogramo de forças.

Idealmente, a ação das duas forças que compõem o paralelogramo de forças onde o "ele" de 
Kafka encontrou seu campo de batalha deveria resultar em uma terceira força: a diagonal resultante 
que teria origem no ponto em que as forças se chocam e sobre o qual atuam, Essa força diagonal 
diferiria em um aspecto das duas outras de que é resultado, As duas forças antagônicas são, ambas, 
ilimitadas no sentido de suas origens, vindo uma de um passado infinito,  e outra de um futuro  
infinito; no entanto, embora não tenham início conhecido, possuem um término, o ponto no qual 
colidem. A força diagonal, ao contrário, seria limitada no sentido de sua origem, sendo seu ponto de 
partida o entrechoque das forças antagônicas, seria,  porém, infinita quanto a seu término, visto 
resultar de duas forças cuja origem é o infinito. Essa força diagonal, cuja origem é conhecida, cuja 
direção é determinada pelo passado e pelo futuro, mas cujo eventual término jaz no infinito, é a 
metáfora perfeita para a atividade do pensamento. Fosse o "ele" de Kafka capaz de exercer suas 
forças  no  sentido  dessa diagonal,  em perfeita  equidistância  do  passado e  do  futuro,  como que 
caminhando ao longo dessa linha, para frente e para trás, com os movimentos pausados e ordenados 
que são o passo mais conveniente à ordem do pensamento, ele [p. 39] não teria saltado para fora da 
linha de combate e se situado, como quer a parábola, acima da refrega, pois essa diagonal, embora 
apontando rumo ao infinito,  permanece presa ao presente e  nele  arraigada;  em vez disso,  teria 
descoberto - pressionado como estava pelos adversários, na única direção a partir da qual poderia 
ver e descobrir adequadamente aquilo que lhe era mais próprio e que somente viera a existir com 
seu próprio e auto-inserido aparecimento - o imenso e sempre cambiante espaço-tempo criado e 
delimitado pelas forças do passado e do futuro; teria encontrado um lugar no tempo suficientemente 
afastado do passado e do futuro para lhe oferecer a "posição de juiz", da qual poderia julgar com 
imparcialidade as forças que se digladiam.

É tentador acrescentar, porém, que isso "é assim apenas teoricamente". O que muito mais 
provavelmente pode vir a acontecer - e que Kafka descreveu amiúde em outras estórias e parábolas 
- é que "ele", incapaz de encontrar a diagonal que o levaria para fora da linha de combate, para o 
espaço constituído idealmente pelo paralelogramo de forças, "morra de exaustão", deperecido sob a 
pressão do constante embate, esquecido de suas primitivas intenções e apenas cônscio da existência 
dessa lacuna no tempo que, enquanto ele viver, será o território sobre o qual terá que se manter,  
muito embora não se assemelhe a um lar, e sim a um campo de batalha. 

Para evitar mal-entendidos: as imagens que estou aqui utilizando para indicar, de maneira 
metafórica e  conjetural,  as condições contemporâneas  do pensamento,  só podem ser válidas  no 
âmbito  dos  fenômenos  mentais.  Aplicadas  ao  tempo  histórico  ou  biográfico,  nenhuma  dessas 
metáforas pode absolutamente ter sentido, pois não ocorrem aí lacunas no tempo. Apenas na medida 
em que pensa, isto é, em que é atemporal - "ele". como tão acertadamente o chama Kafka, e não 
"alguém" -, o homem na plena realidade de seu ser concreto vive nessa lacuna temporal entre o 
passado e o futuro. Suspeito que essa lacuna não seja um fenômeno moderno, e talvez nem mesmo 
um dado histórico. e sim coeva da existência do homem sobre a terra. [p. 40] Ela bem pode ser a 



região do espírito, ou antes, a trilha plainada pelo pensar, essa pequena picada de não-tempo aberta 
pela atividade do pensamento através do espaço-tempo de homens mortais e na qual o curso do 
pensamento, da recordação e da antecipação salvam o que quer que toquem da ruína do tempo 
histórico e biográfico. Este pequeno espaço intemporal no âmago mesmo do tempo, ao contrário do 
mundo e da cultura em que nascemos, não pode ser herdado e recebido do passado, mas apenas 
indicado; cada nova geração, e na verdade cada novo ser humano, inserindo-se entre um passado 
infinito e um futuro infinito, deve descobri-o e, laboriosamente, pavimentá-lo de novo. 

O  problema,  contudo,  é  que,  ao  que  parece,  não  parecemos  estar  nem  equipados  nem 
preparados para esta atividade de pensar, de instalar-se na lacuna entre o passado e o futuro. Por  
longos  períodos  em nossa  história,  na  verdade  no  transcurso  dos  milênios  que  se  seguiram à 
fundação de Roma e que foram determinados por. conceitos romanos, esta lacuna foi transposta por 
aquilo que, desde os romanos, chamamos de tradição. Não é segredo para ninguém o fato de essa 
tradição ter-se esgarçado cada vez mais à medida que a época moderna progrediu. Quando, afinal, 
rompeu-se o fio  da tradição,  a  lacuna entre  o passado e o futuro deixou de ser  uma condição 
peculiar unicamente à atividade do pensamento e adstrita, enquanto experiência, aos poucos eleitos 
que fizeram do pensar sua ocupação primordial.  Ela tornou-se realidade tangível e perplexidade 
para todos, isto é, um fato de importância política. 

Kafka menciona a experiência; a experiência de luta adquirida por "ele" que defende seu 
território entre o choque das ondas do passado e do futuro. Essa é uma experiência de pensamento -  
já que, como vimos, toda a parábola refere-se a um fenômeno mental - e só pode ser adquirida, 
como qualquer experiência de fazer algo, através da prática e de exercícios. Nesse particular, como 
em outros  aspectos,  esse  tipo  de  pensamento  difere  de  processos  mentais  como  a  dedução,  a 
indução e a extração de conclusões, cujas regras lógicas de não-contradição e coerência interna 
podem  [p. 41] ser aprendidas de uma vez por todas, bastando depois aplicá-las. Os seis ensaios 
seguintes são exercícios desse tipo, e seu único fito é adquirir experiência em como pensar; eles não 
contêm prescrições sobre o que pensar ou acerca de que verdade defender. Menos ainda, pretendem 
reatar o fio rompido da tradição, ou inventar algum expediente de última hora para preencher a 
lacuna entre o passado e o futuro. Em todos esses exercícios põe-se em suspenso o problema da 
verdade; a preocupação é somente como movimentar-se nessa lacuna - talvez a única região onde 
algum dia a verdade venha a aparecer. 

Mais especificamente, trata-se de exercícios de pensamento político, na forma como este 
emerge da concretude de acontecimentos políticos (embora tais acontecimentos sejam mencionados 
apenas de passagem), e meu pressuposto é que o próprio pensamento emerge de incidentes da 
experiência viva e a eles deve permanecer ligado, já que são os únicos marcos por onde pode obter 
orientação.  Uma  vez  que  se  movem  entre  o  passado  e  o  futuro,  contêm  crítica,  assim  como 
experimentos, mas os experimentos não visam a projetar qualquer espécie de futuro utópico, e a 
crítica ao passado, aos conceitos tradicionais, não pretende "desmascarar". Além disso" as partes 
críticas e experimentais  dos ensaios que seguem não são rigidamente divididas,  embora  grosso 
modo  os três primeiros capítulos sejam mais críticos que experimentais e os cinco últimos, mais 
experimentais  que  críticos.  Essa  gradual  mudança  de  ênfase  não  é  arbitrária,  pois  há  um 
componente experimental na interpretação crítica do passado, cujo alvo principal é descobrir as 
verdadeiras origens de conceitos tradicionais, a fim de destilar deles sua primitiva essência, que tão 
melancolicamente  evadiu-se  das  próprias  palavras-chave  da  linguagem  política  -  tais  como 
liberdade e justiça, autoridade e razão, responsabilidade e virtude, poder e glória -, deixando atrás 
de si formas ocas com as quais se dão quase todas as explicações, à revelia da subjacente realidade 
fenomênica. Parece-me, e espero que o leitor concorde, que o ensaio como forma literária guarda 
uma afinidade natural como os exercícios que tenho em mente. Como toda coletânea de ensaios, 
este volume de exercícios poderia obviamente  [p. 42] conter alguns capítulos a mais ou a menos 
sem  por  isso  modificar  seu  caráter.  A unidade  destes  capítulos  -  que  constitui  para  mim  a 
justificativa de publicá-los em forma de livro - não é a unidade de um todo indiviso, mas sim a de 
uma sequência de movimentos que, como em uma suíte musical, são escritos em um mesmo tom ou 



em tons relacionados. A própria  sequência é determinada pelo conteúdo. A esse respeito, o livro 
divide-se em três partes. A primeira trata da ruptura moderna na tradição e do conceito de História  
de que se serviu a época moderna, almejando substituir os conceitos da Metafísica tradicional. A 
segunda  discute  dois  conceitos  políticos  centrais  e  inter-relacionados  -  autoridade  e  liberdade. 
Pressupõe a discussão da primeira parte, porquanto questões elementares e diretas como: O que é 
autoridade? O que é liberdade?, só podem surgir quando não mais se dispõe de respostas deixadas 
pela tradição e ainda válidas. Os quatro ensaios da última parte, por fim, são francas tentativas de 
aplicar o tipo de pensamento que foi posto à prova nas duas primeiras partes a problemas imediatos 
e correntes com que nos defrontamos no dia-a-dia, não, decerto, com o fito, de encontrar soluções 
categóricas,  mas  na  esperança  de  esclarecer  as  questões  e  de  adquirir  alguma desenvoltura  no 
confronto com problemas específicos. 

ARENDT, Hannah.  Entre o passado e o futuro.  [Trad: Mauro W. Barbosa].  5a. Ed. São Paulo: 
Perspectiva. 1979. pp. 28-42 (Prefácio "A quebra entre o Passado e o Futuro").



1. A TRADIÇÃO E A ÉPOCA MODERNA (EXCERTOS)

I

[p. 43] A tradição de nosso pensamento político teve seu início definido nos ensinamentos 
de Platão e Aristóteles. Creio que ele chegou a um fim não menos definido com as teorias de Karl 
Marx. O início deu-se quando, na alegoria da caverna, em A República, Platão descreveu a esfera 
dos assuntos humanos, tudo aquilo que pertence ao convívio dos homens em um mundo comum, 
em termos de trevas, confusão e ilusão, que aqueles que aspirassem ao ser verdadeiro deveriam 
repudiar e abandonar, caso quisessem descobrir o céu límpido das idéias eternas. O fim veio com a 
declaração de Marx [p. 44] de que a Filosofia e sua verdade estão localizadas, não fora dos assuntos 
dos homens e de seu mundo comum, mas precisamente neles, podendo ser "realizada" unicamente 
na  esfera  do  convívio,  por  ele  chamada  de  "sociedade",  através  da  emergência  de  "homens 
socializados". A Filosofia Política implica necessariamente a atitude do filósofo para com a Política; 
sua tradição iniciou-se com o abandono da Política por parte do filósofo, e o subseqüente retorno 
deste para impor seus padrões aos assuntos humanos. O fim sobreveio quando um filósofo repudiou 
a  Filosofia,  para  poder  realizá-la  na  política.  Nisso consistiu  a  tentativa  de Marx,  inicialmente 
expressa em sua decisão (em si mesma filosófica) de abjurar da Filosofia, e, posteriormente, em sua 
intenção de "transformar o mundo" e, assim, as mentes filosofantes, a "consciência" dos homens.

O início (…)

Uma observação casual feita por Platão em sua última obra - "O início é como um deus que, 
enquanto mora entre os homens, salva todas as coisas" - é verdadeira para nossa tradição; enquanto 
seu início foi vivo, ela pôde salvar todas as coisas e harmonizá-la. Como ao mesmo tempo, tornou-
se destrutiva à medida que chegou a seu fim - para não dizer nada da [p. 45] esteira de confusão e 
desamparo que veio depois de finda a tradição e em que vivemos hoje. 

Na filosofia de Marx, que não virou Hegel de cabeça para baixo tanto assim, mas inverteu a 
tradicional hierarquia entre pensamento e ação, contemplação e trabalho, e Filosofia e Política, o 
início  feito  por  Platão  e  Aristóteles  demonstra  sua  vitalidade,  ao  conduzir  Marx  a  afirmações 
flagrantemente contraditórias, principalmente na parte de seus ensinamentos usualmente chamada 
utópica. As mais importantes são suas predições de que, sob as condições de uma "humanidade 
socializada", o "Estado desaparecerá", e de que a produtividade do trabalho tornar-se-á tão grande 
que o trabalho,  de alguma forma,  abolirá  a  si  mesmo,  garantindo assim uma quantidade quase 
ilimitada  de  tempo  de  lazer  a  cada  membro  da  sociedade.  Essas  afirmações,  além  de  serem 
predições, evidentemente contêm o ideal de Marx da melhor forma de sociedade. Como tal, não são 
utópicas, reproduzindo antes as condições políticas e sociais da mesma cidade-estado ateniense que 
foi o modelo da experiência para Platão e Aristóteles e, portanto, o fundamento sobre o qual se 
alicerça  nossa  tradição.  A  pólis ateniense  funcionou  sem  uma  divisão  entre  governantes  e 
governados e não foi, assim, um Estado, se usarmos esse termo, como Marx o fez, em acordo com 
as  definições  tradicionais  de formas de governo,  isto  é,  governo de um homem ou monarquia, 
governo por poucos ou oligarquia, e governo pela maioria ou democracia. Os cidadãos atenienses, 
além disso, eram cidadãos apenas na medida em que possuíssem tempo de lazer, em que tivessem 
aquela liberdade face ao trabalho que Marx prediz para o futuro, Não somente em Atenas, mas por 
toda a Antiguidade e até a Idade Moderna, aqueles que trabalhavam não eram cidadãos e os que 
eram cidadãos eram, antes de mais nada, os que não trabalhavam ou que  possuíam mais que sua 
força de trabalho. Essa similaridade torna-se ainda mais marcante quando investigamos o conteúdo 
real do ideal de sociedade de Marx. O tempo de lazer existiria sob a condição de inexistência do 
Estado,  ou  sob condições  onde,  na  frase  famosa  de  [p.  46] Lênin  que  expressa  com bastante 
precisão o pensamento de Marx, a administração da sociedade se houvesse tornado tão simplificada 
que  todo cozinheiro  estivesse  qualificado para  assumir  o  controle  de  seu mecanismo.  Sob tais 
condições, obviamente, toda a trama da política, a “administração das coisas” na simplificação de 
Engels,  somente  poderia  ser  de  interesse  para  um  cozinheiro,  ou,  no  máximo,  para  aqueles 



“espíritos  medíocres”  que  Nietzsche  considerou  os  mais  habilitados  para  cuidar  dos  assuntos 
públicos. Isto, certamente, é muito diferente das condições reais da Antiguidade, onde, ao contrário, 
os  deveres  políticos  eram considerados  tão  difíceis  e  absorventes  que  não  se  poderia  permitir 
àqueles que neles se empenhassem nenhuma atividade cansativa.  (Assim, por exemplo, o pastor 
poderia tornar-se cidadão, mas não o camponês; o pintor, mas não o escultor, era ainda reconhecido 
como algo mais que um  bánausos, sendo traçada a distinção, em ambos os casos, simplesmente 
mediante a aplicação do critério de esforço e fadiga).  É contra a vida política absorvente de um 
cidadão maduro médio da pólis grega que os filósofos, em especial Aristóteles, estabeleceram seu 
ideal de  skholé, de tempo de lazer, que jamais significou, na  Antiguidade, liberdade do trabalho 
comum, o que, de qualquer forma, estava implícito, mas sim tempo livre da atividade política e dos 
negócios de Estado.

Na  sociedade  ideal  de  Marx,  estes  dois  diferentes  conceitos  são  inextricavelmente 
combinados: a sociedade sem classes e sem Estado de alguma forma realiza as antigas condições 
gerais  de liberação do trabalho e,  ao mesmo tempo,  liberação da política.  Isso deveria  suceder 
quando a "administração das coisas" tivesse tomado o lugar do governo e da ação política. Esta 
dupla liberação, do trabalho assim como da política, havia sido para os filósofos a condição de uma 
bíos  theoretikós,  uma vida  devotada  à  Filosofia  e  ao  conhecimento  no  sentido  mais  amplo  da 
palavra. O cozinheiro de Lênin, em outras palavras, vive em uma sociedade que lhe proporciona a 
mesma liberação do [p. 47] trabalho de que os antigos cidadãos livres desfrutavam para devotar seu 
tempo à politeúesthai, assim como da mesma liberação da política que fora exigida pelos filósofos 
gregos para os eleitos que quisessem devotar todo o seu tempo ao filosofar. A combinação de uma 
sociedade sem Estado (apolítica) e praticamente sem trabalho tomou tal vulto na imaginação de 
Marx como a expressão mesma de uma humanidade ideal em virtude da tradicional conotação do 
lazer como skholé e otium, isto é, uma vida devotada a alvos mais altos que o trabalho ou a política.

O  próprio  Marx  encarava  sua  assim  chamada  utopia  como  uma  simples  predição,  e  é 
verdade  que  essa  parte  de  suas  teorias  corresponde  a  certos  desenvolvimentos  que  vieram 
plenamente à luz somente em nosso tempo. O governo, no sentido antigo, deu lugar, em muitos 
aspectos, à administração, e o constante aumento de lazer para as massas é um fato em todos os 
países industrializados.  Marx percebeu com clareza certas tendências inerentes à época anunciada 
pela  Revolução  Industrial,  não  obstante  estivesse  enganado  em  sua  suposição  de  que  essas 
tendências só se afirmaram sob as condições de socialização dos meios de produção. A influência da 
tradição jaz em sua visão desse desenvolvimento sob uma luz idealizada, e compreendendo-o em 
termos e conceitos que tiveram sua origem em um período histórico completamente diferente. Isso 
o  cegou  para  problemas  autênticos  e  bastante  embaraçadores  inerentes  ao  mundo  moderno  e 
conferiu às suas acuradas predições sua qualidade utópica.  No entanto,  o ideal utópico de uma 
sociedade sem classes, sem Estado e sem trabalho nasceu da reunião de dois elementos inteiramente 
não-utópicos: a percepção de certas tendências no presente que não mais podiam ser compreendidas 
dentro do quadro de referência da tradição, e os conceitos e ideias tradicionais através dos quais o 
próprio Marx as compreendeu e integrou.

A atitude  de  Marx  com respeito  à  tradição  de  pensamento  político  foi  uma  atitude  de 
rebelião consciente. Em um tom desafiador e paradoxal,  articulou, portanto, certas proposições-
chave, as quais, contendo [p. 48] sua filosofia política, subjazem e transcendem a parte estritamente 
científica de sua obra (e, como tal, permaneceram curiosamente as mesmas durante toda a sua vida, 
dos primeiros escritos ao último volume de Das Kapital). Entre elas, as seguintes são cruciais: "O 
trabalho criou o homem" (em uma formulação de Engels, o qual, contrariamente a uma opinião 
corrente entre alguns estudiosos de Marx, usualmente exprimiu o pensamento de Marx de modo 
adequado e sucinto). "A violência é parteira da história" (que ocorre, tanto nos escritos de Marx 
como  de  Engels,  com  variantes).  Finalmente,  há  a  famosa  última  tese  sobre  Feuerbach:  "Os 
filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; agora é preciso transformá-lo", que, 
à luz do pensamento de Marx, poderia ser expressa mais adequadamente como: Os filósofos já 
interpretaram bastante o mundo; chegou a hora de transformá-lo. Pois essa última proposição é, de 



fato,  apenas  uma  variação  de  “não  se  pode  aufheben (isto  é,  elevar,  conservar,  e,  no  sentido 
hegeliano, abolir) a Filosofia sem realizá-la”. Na obra posterior, a mesma atitude face à Filosofia 
aparece na predição de que a classe trabalhadora será a única herdeira da Filosofia clássica.

Nenhuma dessas proposições pode ser compreendida em si e por si mesma. Cada uma delas 
adquire seu significado ao contradizer alguma verdade tradicionalmente aceita e cuja plausibilidade 
estivera, até o início da época moderna, fora de dúvida. "O trabalho criou o homem" significa, em 
primeiro lugar, que o trabalho, e não Deus, criou o homem; em segundo lugar, que o homem, na 
medida  em que  é  humano,  cria  a  si  mesmo,  que  sua  humanidade  é  resultado  de  sua  própria 
atividade; significa, em terceiro lugar, que aquilo que distingue o homem do animal, sua diferentia  
specifica, não é a razão, mas sim o trabalho, e que ele [p. 49] não é um animal rationale, mas sim 
um animal laborans; em quarto lugar, que não é a razão, e até então o atributo máximo do homem, 
mas sim o trabalho, a atividade humana tradicionalmente mais desprezada, aquilo que contém a 
humanidade do homem. Marx desafia assim o Deus tradicional, o juízo tradicional sobre o trabalho 
e a tradicional glorificação da razão.

Ser a violência a parteira da História significa que as forças ocultas do desenvolvimento da 
produtividade humana, na medida em que dependem da ação humana livre e consciente, somente 
vêm à luz através de guerras e revoluções. Unicamente nestes períodos violentos a História mostra 
sua autêntica face e dissipa a névoa de mera conversa ideológica e hipócrita. Novamente, o desafio 
à tradição é evidente. A violência é, tradicionalmente, a última ratio nas relações entre nações e, das 
ações domésticas, a mais vergonhosa, sendo considerada sempre a característica saliente da tirania. 
(As poucas tentativas de salvar a violência do opróbrio, principalmente por parte de Maquiavel e de 
Hobbes, são de grande relevância para o problema do poder e extremamente esclarecedoras para a 
antiga confusão de poder com violência, mas exerceram influência notavelmente diminuta sobre a 
tradição de pensamento político anterior à de nossa própria época).  Para Marx, pelo contrário, a 
violência, ou antes a posse de meios de violência, é o elemento constituinte de todas as formas de 
governo; o Estado é o instrumento da classe dominante por meio do qual ela oprime e explora, e 
toda a esfera da ação política é caracterizada pelo uso da violência.

A identificação marxista da ação com a violência implica em outro desafio fundamental à 
tradição, o qual pode ser difícil de perceber, mas do que Marx, que conhecia Aristóteles muito bem, 
deve ter sido cônscio. A dupla definição aristotélica do homem como um zoon lógon ékhon, um ser 
que atinge sua possibilidade máxima na faculdade do discurso e na vida em uma pólis, destinava-se 
a distinguir os gregos dos bárbaros, e o homem livre do escravo. A distinção consistia em que os 
gregos,  [p.50] convivendo em uma  polis,  conduziam seus negócios por intermédio do discurso, 
através da persuasão, e não por meio da violência e através da coerção muda. Consequentemente, 
quando homens livres obedeciam a seu governo, ou às leis da pólis, sua obediência era chamada 
peitharkhia, uma palavra que indica claramente que a obediência era obtida por persuasão e não 
pela força. Os bárbaros eram governados pela violência, e os escravos eram forçados ao trabalho, e 
desde que ação violenta e labuta assemelham-se no fato de não exigirem o discurso para serem 
eficientes,  bárbaros  e  escravos  eram  áneu  lógou,  isto  é,  não  viviam  uns  com  os  outros 
fundamentalmente  através  da  fala.  O trabalho  era,  para  os  gregos,  essencialmente  um negócio 
apolítico  e  privado,  mas  a  violência  era  relacionada  a  um contato,  e  o  estabelecia,  conquanto 
negativamente, com outros homens. A glorificação da violência por Marx continha, portanto, a mais 
específica negação do  lógos,  do discurso,  a forma de relacionamento que lhe é diametralmente 
oposta  e,  tradicionalmente,  a  mais  humana.  A teoria  das  superestruturas  ideológicas,  de  Marx, 
assenta-se, em última instância, em sua hostilidade antitradicional ao discurso e na concomitante 
glorificação da violência.

Para a Filosofia tradicional, teria sido uma contradição em termos "realizar a Filosofia" ou 
transformar o mundo em conformidade com a Filosofia - e a proposição de Marx implica que a 
transformação  seja  precedida  de  interpretação,  de  modo  que  a  interpretação  do  mundo  pelos 
filósofos  indique  o  modo  como  ele  deveria  ser  transformado.  A Filosofia  pode  ter  prescrito 
determinadas regras de ação, porém, nenhum filósofo jamais tomou isso como sua mais importante 



preocupação. Essencialmente, a Filosofia, de Platão a Hegel, "não era deste mundo", quer isto fosse 
a descrição, por Platão, do filósofo como o homem do qual apenas o corpo habita a cidade de seus 
concidadãos, ou a admissão, em Hegel, de que, do ponto de vista do senso comum, a Filosofia é um 
mundo situado sobre sua cabeça, um  verkehrte Welt.  O desafio à tradição, dessa vez não apenas 
implícito, mas diretamente expresso na afirmação de Marx, reside na predição de  [p. 51] que o 
mundo  dos  negócios  humanos  comuns,  onde nos  orientamos  e  pensamos  em termos  do senso 
comum, tornar-se-á um dia idêntico ao domínio de ideias em que o filósofo se move, ou de que a 
Filosofia, que sempre foi "para eleitos", tornar-se-á um dia realidade do senso comum para todos.

Essas  três  afirmações  são  cunhadas  em  termos  tradicionais,  os  quais,  entretanto,  elas 
extravasam;  são  formuladas  como  paradoxos  e  intentam  chocar-nos.  São  na  verdade  mais 
paradoxais ainda, e conduziram Marx a dificuldades maiores do que ele mesmo antecipara. Cada 
uma  delas  contém  uma  contradição  fundamental  que  permaneceu  insolúvel  em  seus  próprios 
termos. Se o trabalho é a mais humana e mais produtiva das atividades do homem, o que acontecerá 
quando, depois da revolução, “o trabalho for abolido” no “reino da liberdade”, quando o homem 
houver logrado emancipar-se dele? Que atividade produtiva e essencialmente humana restará? Se a 
violência é a parteira da História e a ação violenta, portanto, a mais honrada de todas as formas de 
ação humana, o que acontecerá quando, após a conclusão da luta de classes e o desaparecimento do 
Estado, nenhuma violência for sequer possível? Como serão os homens capazes de agir  de um 
modo  significativo  e  autêntico?  Finalmente,  quando  a  Filosofia  tiver  sido  ao  mesmo  tempo 
realizada e abolida na futura sociedade, que espécie de pensamento restará?

As incoerências de  Marx são bem conhecidas e notadas por quase todos os estudiosos de 
Marx. São, via  de regra,  sumarizadas como discrepâncias “entre o ponto de vista  científico do 
historiador e o ponto de vista moral do profeta” (Edmund Wilson), entre o historiador que vê na 
acumulação  de  capital  “um meio  material  para  o  aumento  das  forças  produtivas”  (Marx)  e  o 
moralista que denunciou aqueles que realizaram “a tarefa histórica” (Marx) como exploradores e 
desumanizadores do homem. Essa inconsistência e outras que tais são secundárias em comparação 
com  a  contradição  fundamental  entre  a  glorificação  do  trabalho  e  da  ação  (em  oposição  a 
contemplação e pensamento) e de uma sociedade sem Estado, isto é, sem ação e (quase) sem [p. 52] 
trabalho.  É  que  essa  não  pode  ser  atribuída  nem  à  natural  diferença  entre  um  jovem  Marx 
revolucionário e os discernimentos mais científicos do historiador e economista mais velho, nem 
resolvida mediante a admissão de um movimento dialético que precisa do negativo ou do mal para 
produzir o positivo ou o bem.

Tais contradições fundamentais e flagrantes raramente ocorrem em escritores de segunda 
plana, nos quais podem ser desprezadas. Na obra de grandes autores elas remetem ao centro mesmo 
de sua obra e constituem a chave mais importante para uma compreensão efetiva de seus problemas 
e para discernimentos novos. Em Marx, como no caso de outros grandes autores do século passado, 
um ar aparentemente jocoso, desafiador e paradoxal encobre a perplexidade de ter que lidar com 
fenômenos novos em termos de uma velha tradição de pensamento, fora de cujo quadro conceitual 
pensamento algum parecia absolutamente ser possível. É como se Marx, algo como Kierkegaard e 
Nietzsche, tentasse desesperadamente pensar contra a tradição, utilizando ao mesmo tempo suas 
próprias ferramentas conceituais. Nossa tradição de pensamento político começou quando Platão 
descobriu que, de alguma forma, é inerente à experiência filosófica repelir o mundo ordinário dos 
negócios  humanos;  ela  terminou quando  nada  restou  dessa  experiência  senão a  oposição  entre 
pensar e agir, que, privando o pensamento de realidade e a ação de sentido, torna a ambos sem 
significado.

II

[pp. 52-53] O vigor dessa tradição (…)



[p. 53] O fim de uma tradição não significa necessariamente que os conceitos tradicionais 
tenham perdido seu poder sobre a mente dos homens. Pelo contrário, às vezes parece que esse poder 
das noções e categorias cediças e puídas torna-se mais tirânico á medida que a tradição perde sua 
força viva e se distancia a memória de seu início; ela pode mesmo revelar toda sua força coerciva 
somente depois de vindo seu fim, quando os homens nem mesmo se rebelam mais contra ela. Essa, 
pelo menos, parece ser a lição da tardia colheita de pensamento formalista e compulsório, no século 
XX, que veio depois que  Kierkegaard, Marx e  Nietzsche desafiaram os pressupostos básicos da 
religião  tradicional,  do  pensamento  político  tradicional  e  da  Metafísica  tradicional  invertendo 
conscientemente a hierarquia tradicional dos conceitos. Contudo, nem as consequências no século 
XX nem a rebelião do século XIX contra a tradição provocaram efetivamente a quebra em nossa 
história. Esta brotou de um caos de perplexidades de massa no palco político e de opiniões de massa 
na  esfera  espiritual  que  os  movimentos  totalitários,  através  do  [p.  54] terror  e  da  ideologia, 
cristalizaram em uma nova forma de governo e dominação. A dominação totalitária como um fato 
estabelecido, que, em seu ineditismo, não pode ser compreendida mediante as categorias usuais do 
pensamento político, e cujos "crimes" não podem ser julgados por padrões morais tradicionais ou 
punidos  dentro  do  quadro  de  referência  legal  de  nossa  civilização,  quebrou a  continuidade  da 
História Ocidental. A ruptura em nossa tradição é agora um fato acabado.  Não é o resultado da 
escolha deliberada de ninguém, nem sujeita a decisão ulterior.

[pp. 54-55] Os esforços de grandes pensadores (…) 

[p. 55] Nem o silêncio da tradição, nem a reação assestada contra ela no século XIX por 
pensadores podem jamais explicar o que efetivamente ocorreu. O caráter não-deliberado da quebra 
dá a ela uma irrevogabilidade que somente os acontecimentos, nunca os pensamentos, podem ter. A 
rebelião contra a tradição no século XIX permaneceu estritamente no interior de um quadro de 
referência  tradicional;  e,  ao  nível  do  mero  pensamento,  que dificilmente  poderia  se  preocupar, 
então,  com mais  que  as  experiências  essencialmente  negativas  da  previsão,  da  apreensão e  do 
silêncio ominoso, somente a radicalização, e não um novo início e reconsideração do passado, era 
possível.

Kiekgaard, Marx e Nietzche situam-se no fim da tradição, exatamente antes de sobrevir a 
ruptura. O predecessor imediato deles foi Hegel. Foi ele que, pela primeira vez, viu a totalidade da 
história universal como um desenvolvimento contínuo, e essa tremenda façanha implicava situar-se 
ele mesmo no exterior de todos os sistemas e crenças do passado com reclamos de autoridade; 
implicava  ser  ele  tolhido  unicamente  pelo  fio  de  continuidade  da  própria  história.  O  fio  da 
continuidade histórica foi o primeiro substituto para a tradição; por seu intermédio, a avassaladora 
massa dos valores mais divergentes, dos mais contraditórios pensamentos e das mais conflitantes 
autoridades,  todos os quais haviam sido,  de algum modo, capazes de funcionar conjuntamente, 
foram reduzidos a um desenvolvimento unilinear e dialeticamente coerente, na verdade,  não para 
repudiar a tradição como tal, mas a autoridade de todas as tradições. Kierkegaard, Marx e Nietzsche 
permaneceram hegelianos na medida em que viram a História da Filosofia passada como um todo 
dialeticamente desenvolvido; seu grande mérito está em que radicalizaram essa nova abordagem ao 
passado  da  única  maneira  em  que  ela  podia  ser  ainda  desenvolvida,  isto  é,  questionando  a 
tradicional hierarquia conceitual  [p. 56] que dominara a Filosofia Ocidental desde Platão e que 
Hegel dera ainda por assegurada.

Kierkegaard, Marx e  Nietzsche são para nós como marcos indicativos de um passado que 
perdeu  sua  autoridade.  Foram eles  os  primeiros  a  ousar  pensar  sem a  orientação  de  nenhuma 
autoridade, de qualquer espécie que fosse; não obstante, bem ou mal, foram ainda influenciados 
pelo quadro de referência categórico da grande tradição. Em alguns aspectos, estamos em melhor 
posição. Não mais precisamos nos preocupar com seu repúdio pelos "filisteus educados", os quais, 
durante  todo  o  século  XIX,  procuraram compensar  a  perda  de  autoridade  autêntica  com uma 
glorificação espúria da cultura. Hoje em dia, para a maioria das pessoas, essa cultura assemelha-se a 
um campo de ruínas que, longe de ser capaz de pretender qualquer autoridade, mal pode infundir-
lhe interesse. Este fato pode ser deplorável, mas, implícita nele, está a grande oportunidade de olhar 



o passado com olhos desobstruídos de toda tradição, com uma visada direta que desapareceu do ler 
e do ouvir ocidentais desde que a civilização romana submeteu-se à autoridade do pensamento 
grego.

III

(…) 
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