


O FIM DOS TEMPOS MODERNOS 



Volum�s publicados: 

1. O PERSONALISMO, de Emmanuel Mounier. 

2./3. AO ENCONTRO DA PALAVRA (I), ensaios de crítica 
literária, de M. Antunes, S. ] . 

4.f5. PRINC!PIOS DUMA POUTICA HUMANISTA, de 
Jacques Maritain. 

6.f7. INQUERITO AO MARXIS:.\10, de Pierre Fougeyrollas. 

8. INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO DE TEILHARD 

DE CHARDIN, de Claude Tresmontant. 

9. O QUE E A LITERATURA?, de Charles Du Bos. 

10./11. MEDICINA E SOCIEDADE, de Miller Guerra. 

12. O REINO DA ESTUPIDEZ, de Jorge de Sena. 

13./14. ECONOMIA E SOCIEDADE, de François Perroux. 

15. /16 . POESIA, LIBERDADE LIVRE, de António Ramos 

Rosa. 

17. A PESSOA E O BEM COMUM, de Jacques Maritain. 

18./19. CRESCIMENTO ECONó:.\1ICO E SISTEMAS SO. 
CIAIS, de Mário Murteira. 

20./21. INTRODUÇÃO AOS EXISTENCIALISMOS, de Em
manuel Mounier. 

22. ANTOLOGIA HISTóRICO-SOCIOLóGICA, de Au

gusto Reis Machado. 

23. O FIM DOS TEMPOS MODERNOS, de Romano Guar. 

dini. 
a segu�r: 

SOCIALISMO VIVO, de jules Moch. 



Romano Guardini 

o fim 
dos tempos 
modernos 

O TEMPO 
E O MODO, 

Livraria Morais Editora 



Título original: 

DAS ENDE DER NEUZEIT 
(Werkbun·d-Verlag, Würtzburg) 

Tradução de 

M. S. Lourenço 

Capa da 

Sebastião Rodrigues 

Com todas as licenças necessdrias 
D:reitos de tradução para a. 
língua portu·guesa reservados por 
Livraria Morais Editora 
Largo do Picadeiro, n 
Lisboa 19154 



Dedicado ao meu irmão Mário 



NOTA PRSVIA 

Os três capítulos d�ste livro tinham inicialmente a 
finalidade de servirem de introdução a um curso sobre 
as concepções do mundo e do homem em Pascal. Ao 

longo duma grande intimidade com o pensamento do 
grande físico, psicólogo e filósofo da existência ·Cristã, 

tornou-se-me cada vez mais clara a singularidade da 
sua posição nos tempos modernos. Pertence àqueles 

cuja situação é realizada no seu pensamento e na sua 
vida; mas enquanto que um De scartes - o grande con

temporâneo e adversário de Pascal - se realiza aí per
feitamente, Pascal ultrapassa-os. E não só porque ele 

produz pensamentos e desenvolve atitudes que só no 
nosso tempo revelarão o seu completo significado, mas 

porque já na formação dos tempos modernos toma uma . 

posição crítica em relação a eles. Daí surgiu a questão 

de saber que espécie de época foi aquela em que ele 

viveu . Que aconteceu quan do a Idade Média declinou 

e os tempos modernos apareceram? Como se adaptou 
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Pascal a este fim e a este futuro? Assim, tentei dese
nhar a traços largos a essência da concepção do mundo 
da Idade Média, a passagem às perspectivas e à forma 
de pensar dos tempos modernos e também à. imagem 
da existência que daí decorre . Isto pareceu tanto mais 

possível quanto em relação aos pontos decisivos os 
tempos modernos estão acabados; a forma de uma 
époaa só se torna completamente visível quando ela 
desaparece. E assim oferecia-se a perspectiva de poder 
traçar o desenho sem cair na admiração ou na aversão 
pelo objecto. 

Isto conduzia assim a uma tentativa ulterior: lançar 

o olhar para a época que se aproxima, ainda desco

nhecida; mostrar quão profundamente se aperta o cerco 

que se produz por toda a parte e, por causa dele, que 
tarefas se impõem. E enquanto me parecia que Des
cartes não tinha lugar nestes tempos que se aproxi
mam, julguei ver que Pascal estava perto deles de uma 
maneira viva e segura. Não se falará aqui de Pascal; 

poder-se-á assim ter por deslocada a apresentação iso
lada do que foi concebido para introdução dum curso 
sobre ele . Os meus amigos e os meus auditores foram 
de opinião de que também nesta forma esse trabalho 
podia ser útil - e sigo o seu conselho. 

Mas queria fazer notar que se trata de uma tenta
tiva de. ver com justeza a situação complicada e ainda 
muito instável do nosso tempo . E assim as reflexões 
que se seguem têm, nas suas referências, um carácter 
ainda bastante provisório. 
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Apesar de todo o trabalho posterior, a primitiva 

estrutura interna ficou. O leitor não encontrará por

tanto um tratado, mas uma série de conferências dadas, 

em primeiro lugar, no semestre do Inverno de 1947 f 48 

na Universidade de Tübingen e, depois, no Verão de 

1949 na Universidade de Munique. 

Ainda queria chamar a atenção para o facto de os 

pensamentos aqui apresentados se relacionarem -com os 
que são desenvolvidos em «Briefe vom Comer Se:�> 
(1927), «Welt und Person» (1937) 1 e «Freiheit, Gnade, 

Schicksal» ( 1948) . 

1 Trad. port. Mundo e Pessoa, L:vraria Morais Editora. 
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SENTIMEN"TO DA EXIST�NCIA E UIAGEM 
DO MUNDO DA IDADE MÉDIA 





I 

Para desenhar a imagem, na qual o homem me
dieval vê o mundo , coloquemo-nos preferentemente 
naquele momento em que ele e o homem da Antigui
dade têm algo em corr:um: a ambos falta a represen
tação de um todo infinito (que hoje nos é familiar) 

coordenado no e.spaço e no tempo. Ambos vêem e, o que 
é mais importante, sentem o mundo como uma estru
tura limitada , uma forma precisa e, para usar uma 
imagem , como uma esfera . 

Mas no interior destas afinidades mostram-se dife
renças significativas. 

O homem da Ant:guidade não ultrapassa os limites 
do mundo.  O seu sentimento da vida, o seu modo de 
representação e de pensamento detem-se no interior da 
sua estrutura e não põe a questão de saber o que poderá 
exi�tir fora ou para lá dela. Isto orig:na-lhe, em pri
meira anil ise ,  uma involuntária auto-limitação que 
receia ultrapassar determinadas fronteiras , uma von
tade enraizada profundamente num Ethos antigo de 
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permanecer no que lhe foi designado. Mas , também e 

sobretudo, porque lhe falta o ponto fixo fora do mundo, 

que lhe. é necessár:o, para uma tal tentativa. O mundo 

é para ele o todo , de modo absoluto- sobre o que 

apoiar pois a ultrapassagem? 

Podia-se responder: sobre a experiência de uma 

realidade divina ,  que tra nscenderia este todo e que, 

portanto,  estaria fora dele, e que daria, a quem reco

n:tecesse, um ponto fixo fora do mundo. Mas tal reali

dade não conhece o homem da Antiguidade. 

Na sua fé reEgiosa conhece um supremo «pai dos 

deus�s e dos homens»; mas este também pertence ao 

mun:io , como abóbada do céu , de que é o numen. 

Conhece o poder do destino que actua sobre todos, 
mesmo sobre os deuses so'teranos; ele sabe duma jus

tiça e stabelecida e duma ordem racional que regula e 

dirige todo o acontecer. Estas potências não estão 

diante do mundo, mas constituem a sua ordem suprema. 

Enquanto filósofo, tenta pensar um deus absoluto 

isento de toda a imperfeição. Mas isso também não o 

leva para lá dos limites do mund o  - e, no fundo , ele 
não o deseja. Mais exac tamente, não pode querê-lo, 

porque para isso também tinha que 'ter antecipado já 
a ultrapassagem , o que não é o caso. O ser puro de 

Parménides , que parece afastado de todo o· concreto do 
mundo, constitui afinal uma recondução d a  multipli

cidade dos objectos-de-experiência-possfvel a um último 

elemento permanecente; uma protecção contra o tão 

profundamente angustiante poder, exercido sobre o 
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homem grego, do caráter efémero das coisas. O Bem, 

que Platão ainda descobre atrás das Ideias como ver
dade d�fin:tiva, não se afasta do Universo, mas fica 
como seu elemento eterno: um além no interior do todo 
último. O motor imóvel de Aristóteles, que é ele pró

prio imutável e provoca todas as modificações do 

mundo, só tem sentido em relação ao ser universal 

deste mesmo mundo em constante transformação. E o 
Supra-Uno, de Platina, resultado de um esforço extre
mo para ultrapassar o mundo das coisas e do homem, 
está ainda numa inseparável comunhão com ele: é a 
fonte donde brota necessàriamente a multiplicidade do 

existente e o termo ao qual regressa pelo Eros e pela 
purificação. O homem da Antiguidade não conhecia, 
pois, nenhum ponto exterior ao mundo: por isso não 

pode tentar considerá-lo e formá-lo. Vive nele sobre
tudo pelo sentimento e pela representação, pelo acto e 

pela obra. Todos os movimentos que rea:iza, mesmo 

os mais afastados e que o conduzem para os domín[os 
mais longínquos, desenvQlvem-se no interior do mundo. 

Objectar-se-á talvez que, para poder representar 
este mundo como uma forma precisa, é ne::essário tê-lo 

contemplado; e isto implica um lugar que dê o afasta
mento necessário. Mas, se tenho razão, não é isto o 
que se passa com o homem da Antiguidade. Ele não 
considera o mundo «de fora:., em nenhum sentido do 

termo, mas «de dentro�. A sua imagem do mundo é 

o resultado de uma auto-limitação, que afasta o infi

nito caóti·co. e renuncia ao desmedido- e dum senti-
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mento de harmonia para o qual o existente é sentido 

como «cosmos�, como beleza ordenada. 

E assim não .se tentará fazer o que é característico 

da vontade medieval: reconstruir o mundo como um 

todo e designar para cada ser um lugar de algum modo 

necessário. A vida guarda o carácter de liberdade. 

Isto revela-se sobretudo na religião. 

O mundo é experimentado como divino. Provém 
duma archê, .duma origem interior, e percorre o cami

nho que a ordenação e o destino lhe determinam; 

mas a origem, a ordenação e o destino pertencem a 
ele próprio. Ele é o todo existente, a plenitude perfeita, 
a realidade absoluta; não só cmpirica ou historica

mente, mas sobretudo como numen. O divino é o ele

mento fundamental e misterioso do mundo. O homem 

está nele e ele está no homem: experimentar e afirmar 

isto, constitui a relação r eligiosa fundamental. São igual

mente divinas as várias entidades e potências do 

mundo. É desta experiência que aparece o mito. Os 

mitos são formas e acontecimentos que interpretam o 
mundo e os seus elementos- e também o homem 

que, pelo poder do seu espírito, se coloca diante dele 

e de novo volta a pertencer-lhe. E dão-lhe, assim, uma 

possibilidade de encontrar uma saída no existente. 

Estes mitos constituem uma unidade, não racional 

ou sistemàticamente, mas de uma maneira viva. Estão 

permanentemente em movimento; desenvolvem-se, mo-
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dificam-se, confundem-se uns com os outros, trans

formam-se. 

Com o tempo, o sentimento religioso afasta-se dos 

fundamentos míticos e une-se a motivos filosóficos e 
a finalidades éticas, mas conserva um cará.cter inde

pendente. Falta-lhe a pretensão à finalidade e ao defi

nitivo. Segundo um outro princípio de pensamento, 

toma uma determinação diferente. A religiosidade de 

Empédolces é diferente da dos Pitagóricos. A de Par

ménides é diferente da de Sócrates. Platão e Aristó

teles, o Pórtico e Plotino- cada nova perspectiva 

exprime uma convicção, mas muitas outras são pos

síveis e assim tem-se a impressão de que o �spírito reli

gioso tenta diversas possibilidades que o espírito filo

sófico lhe abre em perspectivas sempre novas. 

A mesma mobilidade é própria do trabalho cien
tífico. 

O espírito grego pergunta-se incessantemente. Ele 
pretende saber corno é a relação com o mundo. Nada 

é fixo; tudo fica aberto. Qualquer maneira de consi

derar os problemas é possível e pode até encontrar-se 

com quaisquer outras em polémica, desde que certos 

limites de cará.cter 'fundamental da polis o não proiba 

- veja-se, por exemplo, os processos de Anaxágoras 

ou de Sócrates. Assim, procura e investiga. Experi
menta com os diversos pressupostos não sômente até 

que tenha finalmente obtido uma grande quantidade 

de conhecimentos, mas também até que tenha sido 
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criada uma tipologia de todas as atitudes e de todas 

as concepções possíveis. 
Há coisas ·correspondentes na vida social e política. 
Produzem-se , nos diversos estados gregos , as insti

tuições mais variadas, de acordo com os pressupostos 
geográ.ficos

-
e étnicos. Uma arrumação compreensível 

dos indivíduos na polis junta-se a uma igualmente 
compreensível amb ição política, Agôn. Rivalidades e 

lutas constantes conduzem ao extremo as formas con

ti das nos pontos de partida históricos, mas abandonam
-nas rà.pidamente por isso mesmo. Que os gregos não 
tenham conseguido agrupar a Hélade numa única orga

nização política , que no fundo não o tenham mesmo 
querido, embora estivesse aí a única possibilidade de 
sobr-evivência histórica, e que, ao contrá.rio ,  se tenham 

destruído em lutas sem sentido até que os macedónios, 
semi-bárbaros, tenham estabelecido uma espécie de uni
dade, constitui uma objecção contra a sua forma de 

existência que a admiração ·não toma suficientemente 

a sério. 
Muito se poderia ainda mencionar e a mesma ima

gem apresentar-se-ia sempre: uma liberdade de expan
são do movimento da cultura e do homem, tão fecunda 
como perigosa, e que se desenvolve num substracto de 
fenómenos essenciais do seu ser ·e do seu pensamento. 

A propósito de uma única realização da Antigui
dade se poderia ser tentado a falar numa organização 
total da existência, nomeadamente no estado romano. 
Ele empreende realmente a organização do corbis ter-
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rarum». Mas a disposição de espírito dos romanos é 
sempre tão realista, tão pouco inclinada a toda a teoria 
e, duma maneira <JJbso!uta, a toda a metafísica, mas 
generosa em toda a dureza das necessidades políticas, 
que mesmo neste domínio a ·liberdade de movimentos 
da Antiguidade não é suprimida. 



li 

Na Idade Média a atitude e a imagem do mundo 

são completamente modificadas. 

O homem a-credita na revelação bíblica. Esta dá-lhe 
a certeza duma realidade divina que está fora e para 

lá do mundo. Também Deus está no mundo, porque 

foi criado por Ele, e é Ele que o mantém e o realiza; 

mas Ele não pertence ao mundo, é soberano em relação 

a ele. Esta independência enraíza-se no Seu autêntico 

Absoluto e na Sua pura persoiJalidade. O Deus abso

lutamente pessoal não pertence a nenhum mundo, mas 

existe em Si, senhor de Si próprio. Ama o mundo, 

mas não depende dele, As divindades mfticas apar·ecem 

e desaparecem com o mundo que dominam; os seres 

absolutos da filoso.fia, com o conjunto ·do Todo; em 

nenhum aspecto precisa Deus do mundo. Existe em Si 

e basta-se a Si 
'
próprio. 

Esta soberania manifesta-se de maneira funda

men tal através da Criação. O conceito autêntico de 
criação, pelo verbo soberano, que põe o mundo na 



24 ROMANO G UARDINI 

essência e na realidade a partir do nada, sem aquela 
necessidade interior ou premissa exterior, na liberdade 

·do poder absoluto, só se encontra nos espaços da 

Bíblia. Por toda a parte, aliás, a representação da 

formação do mundo tem um carácter mítico: o numen 

primordial desenvolve-se para o mundo ou uma po
tência divina criadora de formas estrutura um <:aos 

igualmente divino. Ao contrário, segundo a revelação 

bíblica, o mundo é criado por Deus que, por seu lado, 

em nenhum sentido necessita do mundo ou dum ele
mento do mundo para existir ou para criar. 

Acreditar é agora confiar e obedecer à auto-reve

lação deste Deus, aceitar aquele Seu apelo que funda

menta a personalidade finita e referir-Lhe a própria 

- vida. 

Daí resulta um novo fundamento da existência que 

não se pode obter nem a partir do mito nem a partir 

da Filosofia. Quebra-se a relação mítica do homem com 
o mundo. Abre-se uma nova liberdade. Um novo afas

tamento do mundo permite olhá-lo e ter uma posição 

em reiação a ele, o que é independente dos dons pes

soais e da evolução cultural ·e que tinha sido negado 
ao homem da Antiguidade. Mas com isto tornar-se-á 

possível uma estruturaçã-o total da existência, na qual 

não se podia pensar anteriormente. 

Significativo para a atitude espiritual da Idade 

Média foi o afluxo do carácter germânico. Do nosso 

ponto de vista, o que <l caracteriza especialmente é a 
dinâmica interior, o impulso para o ilimitado, tal como 
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se exprime religiosamente no carácter da mitologia nór

dica e historicamente nas incessantes migrações e expe

dições militares dos germanos. Este impulso também 

é valorizado no interior da fé ·cristã e realiza o pode

roso movimento da Idade Média para ultrapassar o 
mundo. 

Não pode ser explicado apenas a partir das relações 

cristãs com Deus, porque os primeiros sécuJos ainda O 
não conhecem. Neles actua ainda a velha auto-limi

tação e faz com que a experiência da realidade ·trans

cendente de Deus se exprima mais na forma duma 

liberdade interior e duma tTesponsabilidade perante a 

existência. A nova atitude liberta-se quando, no curso 
das migrações e dos séculos posteriores, o fermento ger

mânico penetra no espaço europeu. Ultrapassa o 

mundo para ir a Deus e regressa d' Ele ao mundo para 

lhe dar forma. 

Aparece aqui também o impulso germânico para o 

absoluto, para abranger tudo ; a vontade de abraçar o 

mundo e de penetrá-lo. Assim se compreende como se 

pode formar a construção da Idade Média, o sistema 
da sua ordem cósmica e existencial . Esse sistema deve 

ser "Considerado em alguns dos seus aspectos. 

A imagem do cosmos exterior é, apesar do tra

balho que se lhe seguiu, ainda a velha imagem de 

Ptolomeu. Mas da doutrina bíblica da soberania, da 
primazia, da força criadora e do governo do mundo 

por Deus, recebe um novo carácter e também novos 
valores simbólicos, metafísicos e religiosos. 
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O conjunto do cosmos aparece como um globo. No 

centro encontra-se a terra, que também tem forma 
redonda . A volta desta circulam as esferas, vasos enor

mes feitos .de substância indestrutível, onde se encon

tram os astros. São necessárias, porque a Idade .Média 

e a Antiguidade não conhecem a lei da gravitação e 
por isso não podem pensar num movimento livre dos 

corpos celestes no espaço. As esferas são nove; · a 

última, «primum mobile», fecha o mundo. 

A volta delas está o Empíreo, que arde e dá luz. 

Não é possível representá-lo, porque o «mundo» cons

titui a totalidade da existência criada. Mas, por outro 

lado, este mundo é finito, de modo que tem que existir 

alguma coisa que o limite. Por isso a imagem astronó

m.i·ca acaba numa imagem religiosa ou, mais exacta

mente, numa ausência de imagem religiosa: o Empíreo 
é o lugar de Deus. Nesta aíumação nem o elemento 

clugau nem o elemento «Deus» podem ser estabele

cidos; mas a cons:stência religiosa mantém os dois. 

Se o Empíreo é o lugar de Deus, por fora e por 

cima, isto é, a transcendência para lá do mundo, o 

seu antípoda será o centro da Terra, o interior mais 

profundo . Também isto tem um carácter religioso. 

Negativamente, por se juntar às antigas representações 

do mundo subterrâneo e ao sentimento da perdição do 
homem: pois as profundezas da terra são o lugar do 
inferno, da oposição a Deus - veja-se a Divina 

Comédia, de Dante. Positivamente , por colocar o centro 
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não no cosmos físico, mas na interioridade do homem, 

na esfera do coração: é o «fundo da alma�. 

Que o lugar da intimidade de Deus não seja tam

bém representável torna-se claro quando o espírito pe

netra até ao limite do pensamento, isto é, até ao limite 

da «finitude interior». Em si é também inacessível, 

como a da largura ou da altura; mas se se afirma que 

ela existe, como o faz a imagem medieval do mundo, 

exige do espírito que se pense no que está cdo outro 

lado», no que está para o interior: algo que é e que 
não é; a passagem para o interior do mundo, isto é, 

a imanência. Também aí «habita» Deus. No Empíreo, 

fá-lo segundo a grandeza; no fundo da alma, à ma

neira da interioridade. Ambos lugares escondidos do ...... 
mundo, para lá dos pol<:ls da existência, para D cimo 
e para o interior 1, 

Entre eles está suspenso o mundo. Quer como um 

todo, quer como em cada um dos seus elementos, é a 

imagem de Deus. A posição de cada existente é deter

minada pelo valor e pela medida da sua semelhança. 

Os diferentes domínio.;; do ser estão, por seu lado, em 

relação uns com os outros e constituem a ordem do ser: 
dos seres inanimados, das plantas e dos animais. O todo 

encontra-se reunido no homem e na sua vida, para 

desenvolver uma nova ordem: a do microcosmos na 

1 Cfr. Guardini, O Mundo s a Pessoa, trad. port. Livr. 
Morais Ed., pp. 9 e segs. 
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plenitude dos seus graus e depois seus_ significados. 

Toda esta representação é astronomicamente refutável. 

Mas exprime a imagem da visão directa; tem uma 

penetrante força simbólica e continua a ser cxacta do 

ponto de vista existencial. 

O que significam para a Idade Média o .conheci

mento e a teoria, resultado daquele? 1! decisivo que 

para lá e por cima de todos os dados da existência-no

-mundo haja um ponto de apoio absoluto: a RevelaÇão. 

É formulada pela Igreja no dogma e recebida por cada 
um na fé. A autoridade, a Igreja, representa uma 

obrigação; mas, por outro lado, possibilita também a 
elevação para lá do mundo e do próprio eu numa 
liberdade de contemplação que só assim se abre. A 

verdade da revelação é meditada e, com os meios da 

lógica analítica e sintética, desenvolvida num grande 

conjunto, o sistema da teologia. 

Uma investigação científica do mundo, no sentido 

moderno, não é conhecida na Idade Média. Também 

neste aspecto o ponto de partida é dado por uma auto

ridade, nomeadamente a literatura dos antigos, em 

especial de Aristóteles. A relação da Idade Média com 

a Antiguidade é muito viva, mas diferente da da Re

nascença. Os homens do Renascimento são ,reflexivos 

e revolucionários; precisam da adesão aos antigos como 

meio de se desligarem da tradição e de se libertarem 

da autoridade eclesiástica. Ao contrário, as relações da 
Idade Média com a Antiguidade são ingênuas e cons-
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trutivas. Vêem na literatura antiga a expressão directa 

da verdade natural, desenvolvem o seu conteúdo e con

tinuam a pensá-lo. As contradições com a Revelação 

serão ainda muito fortemente sentidas r.o fim do sé

culo XII, prime ira parte do século xm; depois de se 

perder a primeira desconfi ança , passa a considerar-se 

a palavra dos antigos como «dado:&. Aparece como 

serva natural da revelação, como a própria natureza 

ou, por assim dizer, como natureza de segundo grau. 

Quando Dante chama a Cristo «sommo Giove>> faz o 

mesmo que a l iturgia , quando vê nEle o «sol salutis>> -

portanto algo de muito diferente do escritor do renas

cimento ao designar figuras ·cristãs com nomes da mito

logia antiga. Neste é um sinal de discenimento defei

tuoso ou de cepticismo interior; naquela, expressão da 

consciência que o mundo é daqueles que acreditam no 

cri ador do mundo. Discordâncias entre as diversas afir

mações dos antigos ou entre elas e a revelação são 

equilibradas por uma interpretação conciliante. 

Todo este conjunto encontra a sua ·expressão nas 

Sumas, sínteses do trabalho de investigação da Idade 

Média , nas quais se encontram teologia, filosofia, socio

logia e moral . Estas sumas são construções poderosas , 

que durante muito tempo dão ao espírito moderno uma 
impressão de estranheza, até que este tenha compreen

dido qual a intenção mais profunda: não investigar em

pl.ricamente o que o mundo tem de desconhecido ou 

explicar os factos com um método racional, mas cons

truir o «mundo», por um lado, a partir do conteúdo da 
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revelação e, por outro lado, a partir dos princípios e das 
noções da filosofia antiga. Elas contêm um mundo cons
truido pelo pensamento; um conjunto no qual as dife

renças ·infinitas e a unidade grandiosa podem ser com

paradas à imagem da catedral na qual tudo, apesar da 
sua realidade imed iata , tem um carácter simbólico e 

permite ao homem a vida e a contemplação religiosas. 

Evidentemente que isto está exagerado pelo ponto 
de vista em que se colocam estas considerações e por 

isso não deve ser mal interpretado. Isto não significa 
que a Idade Média só tenha trabalhado com material 

conceptual alheio ou que não tenha atingido um nível 
sério de conhecimento. De resto, na própria obser
vação do mundo dos antigos, encontra-se uma pleni
tude de verdade cuja apropriação já significa conhe
cimento. Essa apropriação será depois desenvolvida e 
repensada. E também porque o pensador medieval, 
quando pensa, encontra-se diante dos próprios fenó
menos que lhe são transmitidos pela experiência das 
coisas, a contemplação do ser, a situação na vida e o 
conjunto da existência. Adquire assim uma série de 

perspectivas que ainda hoje têm valor. A antropo
logia medieval é, quer quanto aos seus fundamentos, 
quer no seu conjunto, superior à. dos tempos modernos. 
A moral e a ética vêem um ser de maior plenitude e 

conduzem a realizações mais elevadas. O direito e a 
sociologia abrangem e ordenam a vida em comum como 
era dado naquele tempo e ·contêm conhecimentos im
portantes e fundamentais. 
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O que falta ao pensador medieval é o desejo de um 
conhecimento exacto e empírico da realidade. Quando 
se deixa guiar pela autoridade dos antigos, corre o risco 
de repetir sem liberdade pensamentos que não lhe per
tencem. Mas também aparece, por outro lado, a possi
bilidade duma construção intelectual que os tempos 
modernos, com o seu individualismo, desconhecem. Mais 
ainda quando se leva em linha de conta que não se 
trata apenas do indivíduo, mas de relações de escola e 

de tradição-. É aí que estão as oportunidades de apro
fundamento e ajustamento que podem conduzir à per
feição. Quanto às instituições da vida em comum, isto 

é, o Estado e a Soc:edade, são dominadas por duas 
grandes ideias: as de Igreja e Império, incarnadas no 
Papa e no Imperador. Também estas se referem a 

dados transcendentes, nomeadamente a graça divina e 
a sua instituição que determinam a vida no mundo. 
O papa traz uma tripla coroa e tem a chave de Pedro 

na mão; o Imperador veste-se com o manto azul bor
dado de estrelas, símbolo da abóbada do céu e traz a 

maçã do império, que representa a Terra. 
Em relação com estas garantias transcendentes, as 

instituições da vida em comum são rigorosamente cons

truídas de cima para baixo e de baixo para cima em 

símbolos, cargos e funções, estados e acontecimentos 
da vida. 

Para lá das duas ordens terrestres da comunidade 
ou do conjunto, está a ordem celeste dos seres pura
mente espirituais, dos anjos. A ordem celeste e a ordem 
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terrestre e, no interior desta última, a Igreja e o Estado 
estão uma em relação à outra relacionadas através de 

múltiplas concordâncias e constituem, a partir de uma 
ideia, uma grande unidade: a hierarquia. 

Entre a Igreja e o Estado actuam diversas tensões; 

determinam toda a história da Idade Média. A luta 

entre o imperador e o papa toma sentido mais pro
fundo do que aparece à primeira vista. Não se trata 
apenas do problema do poder político exterior, mas 
da unidade da ordem da existência. Os imperadores 

tentam, com a ajuda do direito feudal, subjugar a 

Igreja e, debaixo da pressão do caos posterior à migra
ção dos povos, conseguiram-no inicialmente. Os papas 

julgam que o carácter espiritual da sua função lhes dá 

o privilég:o de exigirem a submissão do Império, e com 
Gregório VII e depois Inocêncio III a unidade é esta
belecida com este fundamento por um curto período 

de tempo. Uma terceira teoria tira as consequências das 
experiências históricas e edifica a ordem do conjunto 
em dois princípios que só se encontram na mais ele

vada autoridade de Deus. Para lá de todas as expe
riências encontra-se sempre o mesmo pensamento: o 

conjunto da ordenação da existência humana tem que 

ser fundamentado e criado pela soberana transcendên

cia de Deus. 

As hierarquias da Igreja e do Estado, para lá das 
quais se situa a dos anjos, regulam a multiplicidade 
da existência e ao mesmo tempo a sua construção arqui-
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tectónica - mas há igualmente uma ordem na suces
são da história. :e a que está na ideia dos perfodos do 
mundo que, a partir de ideias do Antigo Testamento, 
por exemplo as profecias de Daniel 7-12, Santo Agos
tinho desenvolveu na sua «Civitas Dei�. A Idade Mé
dia assume as suas teorias e desenvolve-as. 

De novo se mostra aqui a representação funda
mental dum conjunto muito vasto mas limitado, visível 
porque a Revelação dá um lugar ao crente e abre pers
pectivas que lhe permitem olhar para lá da existência 
imediata. Este conjunto começa com o princípio da 
criação e culmina na Incarnação do Filho de Deus -
«a plenitude dos tempos» -e termina com o desapa
recimento do mundo e o Juizo Final. O que fica pelo 
meio está dividido em períodos, as idades do mundo, 
que por seu lado estão em paralelo com os sete dias 
da Criação. O nascimento de Cristo inicia o nosso 
período, o último é preenchido esperando o Seu regresso 
e o Seu julgamento. 

Estas considerações são fundamentalmente desen
volvidas em escritos teóricos como as «Considerações 
sobre a Obra dos Seis Dias» de São Boaventura, e abor
dadas prMicamente em inúmeras crónicas. Estas últi
mas inserem no grande conjunto os acontecimentos da 
história ainda recordados no tempo do narrador. Por 
isso os acontecimentos provocam o aparecimento dum 
sentimento característico: ·estão abrangidos por um 
princípio nítido e um fim claro, como uma rubrica 
posta à margem, e são ordenados a partir daí. Assim 

3 
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o momento presente da existência tem um lugar defi

nido no conjunto do tempo -tão mais signifk�tivo 

quanto ·na vida de cada homem que se salva, a locar

nação de Deus, com a sua relação da eternidade. ao 
tempo, se torna mais real e transforma a simples colo

cação no tempo do momento presente num «instante:. 

decisivo para a existência. 

A partir dum ponto de vista imediatamente reli
gioso, aparece no culto uma estrutura de conjunto da 
existência. Este reactualiza, através de formas simbó

licas, nos respectivos momentos históricos, o aconte

cimento da Redenção, de valor eterno. 

A sua forma espacial, arquitectónica, é o edifício 
da Igreja; sobretudo a da Sé episcopal, a catedral, que 
está, em relação às outras igrejas do bispado, numa 
posição de superioridade e de primazia. Estas últimas, 
por seu lado, alargam-se pelos cemitérios, pelas cape
Ias, cruzamentos de caminhos, por todo o espaço livre, 
e criam o conjunto da terra santificada·. Quanto ao pró
prio edifício da igreja vê-se pelo rito da sua consa
gração que ele simboliza o conjunto -do mundo. Mas 

também no inte:rior, desde a direcção do seu eixo a 

cada um dos acessórios, tudo .está saturado de signifi

cações simbólicas, nas quais se combinam imagens ele
mentares da existência com as da História Sagrada. 
E ainda as inumeráveis representações figuradas das 

personagens e acontecimentos da História Sagrada atra
vés da escultura, da pintura e dos vitrais. Tudo isto 
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cria um conjunto que põe diante de quem o contempla 
o mundo da realidade da Fé. 

O mesmo acontece na sucessão das festas e dos pe

ríodos do ano litúrgico. Este reune o ano solar com os 
seus ritmos, o ano da vida com as suas estações e a 

vida de Cristo, como ·curso do «sol salutis:t> numa ines

gotável unidade. E esta ainda é alargada porque as 
festas dos santos se juntam às festas de Cristo, nas 

quais se resume de certo modo a história cristã. Este 
conjunto realiza- e ano por ano na liturgia de cada 

igreja- e constitui o ritmo do tempo da comunidade. 

Mas também porque os acontecimentos da família e 
da vãda individual, o nascimento, o casamento, a morte, 
o trabalho e o repouso, a vida dos homens nas estações 

do ano, em semanas e dias, ingressam no curso do ano 

litúrgico, e a ordem deste atinge o mais longínquo mo

vimento da vida. 
Além da forma espacio-temporal, o culto fem tam

bém uma forma literária. O missal e o breviário, o 

pontificai e o ritual, têm um estilo nobre e magestoso; 

ou às vezes um estilo popular, como nos livros de 

família, então muito espalhados, caso da Legenàa 
Aurea. 

Os diferentes domínios do mundo e da vida, com 

os seus estádios e as suas fases, têm uns com os ou

tr·os .correspondências abundantemente desenvolvidas 

segundo a sua origem primitiva e a sua reprodução, 

fundamento e desenvolvimento, fim e regresso - refa-



36 ROMANO GUARDINI 

ções que, por seu lado, se referem ao eterno, e assim um 
simbolismo universal penetra em toda a existência. 

Esta plenitude do mundo, formada para a unidade, 
encontra a talvez mais poderosa expressão na Divina 
Comédia de Dante. Aparece no fim da Alta Idade Mé

dia, no momento em que a estrutura desta começa já 

a desmoronar-se. Por isso aparece com muito mais 

nitidez, é amada com muito mais entusiasmo e repre

sentada com um esplendor mais luminoso. 



III 

Para ver com justeza a essência da Idade Média, 
é preciso libertarmo-nos de determinados valores polé
micos, que apareceram no Renascimento e no sé

culo xvm, e que deformam ainda hoj·e a imagem que 

podemos ter dela - mas é preciso libertarmo-nos tam
bém das glorificações do romantismo, que dão à Idade 
Média um carácter can6nico e que impediram mais de 

um espírito de, sem preconceitos, entrar em contacto 

com o presente. 

Julgada com o sentimento do mundo dos tempos 
modernas, a Idade �lédia aparece fàcilmente como 

uma mistura de primitivismo e fantástico, obrigação 

e dependência, Mas esta imagem não � a do conheci

mento histórico. A medida, com a qual uma época 

pode ser medida com justiça, é a pergunta «até onde é 
que se desenvolveu a plenitude da existência humana 
e até onde chegou a sua significação autêntlcah, a 
partir das suas características e possibilidades. Isso 

aconteceu na Idade �·1édia e duma maneira que a coloca 

entre os períodos mais altos da história. 
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Algumas características do seu aspecto geral serão 

mais uma vez destacadas. A Idade Média é preenchida 

por uma religiosidade, que é tão profunda como rica, 

tão poderosa como delicada, tão simples nos funda

mentos como original e múltipla nas realizações indi

viduais. E por isso se ·compreende que é exactamente 

na força e ·Da espontaneidade da vida religiosa que se 

encontram as mais diversa..s possibilidades de desvios 

e de erros. A irradiação religiosa de tantos mosteiros 

não é para ·exagerar 1 •  

Também não é para exagerar o efeito que a cons

ciência da época sofreu através de tantos religiosos, 

penitentes e místicos . Desta..s fontes provém uma cor

rente contínua de experiência, sabedoria e certeza 

religiosas que penetra todas as formas e camadas da 

vida. Uma poderosa e.xigência leva o homem medieval 

a procurar a verdade. Em nenhuma outra época -

. excepto talvez na cultura chinesa do período clássico 

- se deu tanta importância ao homem de conheci

mento, ao sábio. 

A vontade de conhecimento não tem a forma mo

derna de investigação . Não procura a realidade da 

natureza ou da história para a fixar empiricamente e 

1 Pode nota.r-se um.a certa a:1alogia com o significado 

que as cidades de culto como Delfos, Dodona, Epidauro, 

tinham para a \·ida wega . No nosso tempo já não há centros 

de cu1to universalmente admitidos. Ainda não se pode bem 
avaliar o que significa a queixa na irradiação religiosa para 
a vida da comun-idade e dos individuas .  
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dominá-la teoricamente ; mas aprofunda-se meditando 

na verdade, para a partir daí realizar uma construção 
espiritual da existência . Os fundamentos da própria 
verdade são-lhe dados pela autoridade; autoridade di
vina na Escritura e na doutrina da Igreja, autoridade 
natural nas obras da Antiguidade . Estes fundamentos 

serão desenvolvidos e por eles serão ·COmpreendidos os 
dados da experiência sensível e obter-se-á assim uma 
série de conhecimentos novos. Mas é a própria atitude 

de investigação que falta. Logo que se manifesta, é 
fàcilmente sentida como estranha e inquietante. É ca
racterístico que Alberto Magno, ainda que considerado 
santo, tenha tomado o carácter dum mágico na lenda 
e na tradição . 

A isso se junta uma elementar consciência do sim

bolismo da existência. O homem medieval vê símbolos 
em tudo . A existência não é constituida por elementos, 
energias e leis , mas antes por formas. As formas signi

ficam em si, mas também para lá de si próprias, o 

Outro , o mais alto, e, por fim, a grandeza em si ,  Deus e 
as coisas eternas. Assim cada forma torna-se um sím

bolo. Aponta para o .que a transcende . Também se 
pode dizer e mais exactamente : provém de qualquer 
coisa de mais alto do que ela e que está para lá dela. 

Estes símbolos encontram-se por toda a parte: no culto 
e na a..rte; nos usos do povo e na vida social. Também 

têm importância no trabalho científico; pode-se notar, 
e não poucas vezes, que a explicação dum fenómeno 
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ou o desenvolvimento duma teoria é j,nfluenciado pelo 
simbolismo dos números, que não está na própria coisa, 
mas no desenvolvimento formal da demonstração. As 
Sumas filosófico-teológicas não são apenas sistemas 

do existente ,  do que «é», mas também do que «signi
fica» . E este significado não está apenas nos conteúdos 
do que se exprima, mas também nas formas do seu 
desenvolvimento. 

E aqui se mostra já um quarto elemento da von
tade fundamental da Idade �Iédia : o artfstico.  

A forma não é apenas um «que» , apesar de impor
tante e até desej ável ,  mas, em última análise, um «como» 

in-essencial, porque o desejo de verdade está indisso

luvelmente ligado ao de forma . Uma «qw:Iestio'i> inves
tiga um problema: a sua construção dá a garantia que 
a investigação foi posta com clareza, que os prós e os 

contras foram considerados e que a relação com o pen

samento das épocas anteriores foi convenientemente 
considerada. Mas ao mesmo tempo tem também um 
valor estético, como um soneto ou uma fuga. Não é 
uma verdade apenas dita , m as à qual se dá uma certa 
forma. A forma como tal afirma algo acerca .do mundo 

- e até porque a sua essência pode ser expressa numa 

tal possibilidade de construir formas. Mas no conjunto , 
edificado a partir de «articuli» ,  «quaestiones'i> e «par

tes» , a Summa constitui uma ordem na qual o espí

rito se pode demorar . Não é apenas um l ivro de dou
trina, mas um espaço da existência, amplo , profundo 
e ordenado, de tal modo que o espírito se encontra no 
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seu lugar, exerce a disciplina e sente o recolhi

mento. 

Quanto à autoridade , muitas vezes erradamente se 

fala de falta de liberdade . O que este juízo tem de 

impulsivo provém da experiência de autonomia dos 

tempos modernos que lutaram contra o modo autori

tário de pensamento da Idade Média ; mas também do 
ressentimento dos mesmos tempos modernos, que sa

bem que a revolução se tornou para eles um estado 

permanente. E como a autoridade é um elemento fun

damental não só durante a menoridade, mas durante 

toda a vida do homem, mesmo da mais madura; e 
como é não só uma ajuda para os fracos como uma 
incarnação essencial da grandeza, a destruição da auto
ridade faz desaparecer a sua caricatura, nomeadamente 
a violência . 

Enquanto o sentimento da existência do hometn 
medieval permanece uno, este sente a autoridade não 

como um obstáculo , mas como relação ao absoluto e 
como um lugar na terra. Ela dá-lhe a possibilidade de 

erguer um mundo de estilo tão grandioso, de uma inten
sidade tão grande na forma, com estruturas vitais tão 

variá veis, que, ao compará-lo com a nossa existência , 

esta parecer-lhe-ia,  sem dúvida, extremamente primitiva . 

Todas estas características se alteram , quando na 

segunda · metade dos séculos xrv e xv o sentimento da 

vida se transforma . É então que aparece a exigência 
duma liberdade individual de movimentos e, com ela,  o 

sentimento de .se ser oprimid o pela autoridade. 



FORMAÇÃO DA IMAGEM DO MUNDO 
DOS TEMPOS MODERNOS 





I 

A estrutura medieval do mundo, como também a 
atitude humana e cultural de que é portadora, começam 
a desagregar-se no século xrv .  O processo desenvol
ve-se nos sécu los xv e xvr e condensa- se no século xvn 

numa imagem precisa. 
Para compreender isto, olhemos de novo os diver

sos domínios da vida e da produção. Certamente que 

não devemos considerar um deles como «elemento fun
damental» , tal como não devia ter acontecido na de

signação que fizemos anteriormente. Trata-se muito 

mais de um todo em que cada elemento traz e deter

mina cada um dos outros :  na existência e, portanto, no 

seu sentimento, na sua compreensão e na sua forma. 

O melhor será começarmos pelo apa.recimento da 

ciência moderna. 

Como já foi exposto, para o homem medieval a 

ciência representa exclusivamente a procura do que 

na autoridade das fontes é tido como verdade. Já na 
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segunda parte do século XIV e especialmente no sé
culo xv ocorre uma alteração . O conhecimento dirige-se 
directamente para a realidade das coisas. Deseja ver 
com os próprios olhos,  demonstrar com a sua própria 

intel igência,  atingir uma opinião criticamente funda
mentada , independente de padrões anteriores . 

Isto vale para a natureza : e assim aparecem a elFpe
riência e a teoria racional dos tempos modernos. Vale 
para a tradição :  e assim aparece a crítica humanista e 
a ciência da História , agora fundada sobre outras fon

tes. Vale para a vida da sociedade :  assim aparece a 
concepção do Estado e o Direito dos tempos modernos. 

A ciência separa-se da unidade de vida e de obra até 
aqui determinada pela religião e constitui-se a si própria 
como domínio autónomo da cultura. 

O mesmo se passa na vida econ6mica . � aqui que 
o processo aparece pela primeira vez, em Itália, já 
no fim do século XII I .  Até então o comércio estava 
ligado à ideia de condição social e às determinações 
corporativas, e a proibição canónica do j uro tinha tor
nado impossível o pressuposto de toda a actividade 
económica, o crédito; agora o desejo de ganhar liber
ta-se e encontra em si o seu próprio sentido. Os seus 

limi·tes estão apenas num Ethos m uito elástico e nas 
determinações de uma ordem j urídica que permite a 

concorrência económica.  

Assim se forma o sistema económico do capitalismo , 

que permite a cada um possuir o que for capaz de ga

nhar, desde que as normas jurídicas em vigo,r sej am 
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respeitadas . As suas realizações são importantes na 

produção e na distribuição dos bens. A propriedade 

faz estalar as instituições sociais do passado e dá acesso 

a situações e funções que até aí estavam reservadas 
aos privilegiados.  Um novo e autónomo domínio cultu

ral se desenvolve , a economia, com as suas leis internas. 

Quanto à política, há transformação não só nas ati

tudes fundamentais como nos ,conceitos que a pensam. 

A política sempre foi luta de poderosas unidades his

tóricas, conquista e organização do poder. Sempre es

teve ligada à injustiça. Mas na Idade Média inseriu-se 

na estrutura geral da religião e da moral, na interde

pendência do Império e da Igreja,  ambos formas da 

autoridade de Deus. O comportamento político estava 

submetido aos seus valores ; quando havia injustiça, 

havia também má consciência. Também aqui houve 

uma alteração. 

A acção política apa,rece cada vez mais como uma 

coisa que traz em si própria as suas normas. Os fins 

que determina - não apenas na prática mas na sua 

fundamentação - são a conquista do poder, a sua ma
nutenção e administração. A injustiça, realizada ao seu 

serviço, aparece não apenas com uma consciência tran

quila, mas até com um estranho sentimento de «<bri

gação» . Maquiavel é o primeiro que exprime o carác

ter moral da política e outros seguem-no. O contem
porâneo de Pascal, Thomas Hobbes, constrói uma teo

ria do Estado que faz deste o senhor e o juíz absoluto 
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da vida humana, considerada por seu lado como um 
combate de todos contra todos. 

Os fundamentos prát icos destes pensamentos são as 
intermináveis guerras entre as soberanias recentemente 

aparecidas, das quais provêm os estados nacionais mo
dernos . A natural vitalidade dos povos e a sua cons

ciência duma ín dole e duma tarefa características colo

cam-se contra as antigas estruturas de conjunto,  e o 

novo pensamento político é não só meio mas resultado 
deste processo. 

É igualmente profunda a transformação das con
cepções .cosmológicas e da imagem do conjunto do 
mundo. 

Segundo a antiga representação, o mundo era uma 
grandeza limitada; o seu infinito em extensão era com

pensado por um infinito em intensidade ,  se assim se 

pode chamar, isto é ,  um conteúdo simbólico absoluto 

que irradiava para toda a parte.  O conjunto do mundo 

tinha a sua imagem primordial no Logos . Cada uma 

das suas partes realizava um aspecto particular desta 

imagem . Os símbolos particulares estavam em relação 
uns ·Com os outros e formavam uma estrutura arti

culada e rica de conteúdo. Os anjos e os bem-aventu

rados, na eternidade , os astros no espaço cósmico, as 
coisas naturais na terra, o homem e a sua estrutura 
interior, tal como a sociedade humana nas suas diver

sas camadas e funções - tudo isto apareceu como uma 
estrutura simbólica que tinha um significado eterno. 
Uma ordem igualmente simbólica dominava as dife-
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rentes fases da história que se desenrolava entre o seu 
autêntico começo , a Criação , e o seu fim também autên
tico, o Juízo. Os actos particulares deste drama, as 
épocas da história,  estavam relacionados uns com os 

outros, e no interior de cada época todo o aconteci
mento tinha o seu sentido. 

O mundo começa agora a estender-se e a desfazer 
os seus contornos.  Descobre-se que ele .se prolonga 
para todos os lados. O antigo desejo de formas limi
tadas , determinante do carácte.r da vida e da criação,  
desaparece e uma nova era desponta, que sente a exten

são unicamente como libertação. A astronomia descobre 
que a terra gira à volta do sol ; por isso deixa de ser 

o centro do mundo . Giordano Bruno expõe nos seus 
escritos turbulentos a filosofia dum mundo infinito, até 
dum número infinito de mundos, e a importância única 
deste mundo é posta em questão . 

Mas os resultados da nova astronomia são tão gran

des e tão estreitamente relacionados com as outras ciên
cias da natureza que se pode ter a consciência de que 
se baniu todo o fantástico e que se criou uma imagem 
do mundo unicamente apoiada na realidade. 

O mesmo aconteceu na imagem da história . A dou
trina bíblica dum princípio e dum fim decisivos é posta 
em dúvida . A representação dum processo histórico 
vindo dum passado sempre mais afastado e dum futuro 
sempre mais longínquo acaba por impor-se . A investi
gação das fontes, dos monumentos e dos vestígios da 
cultura, faz aparecer um enorme conjunto de circuns-

4 
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tâncias e acontecimentos ; a interrogação das causas e 
das consequências , o conhecimento das estruturas da 
existência humana, descobrem relações e ligam umas 
coisas com as outras. O acontecimento particular perde 
o seu significado diante da multiplicidade dos aconte

cimentos e do fluxo ilimitado do tempo. No incomen
surável, cada acontecimento é tão importante como 
qualquer outro, porque rnenhum é especialmente im
portante. Se a realidade se afasta da medida, desapa
recem aqueles factores em que se apoia a representação 
medieval da ordem: princípio e fim, contornos e centro. 
Com eles desaparecem também os graus e as correspon
dências hierárquicas, como também os símbolos que as 
acentuam. Aparecem por todos os lados relações infi
nitas, que se, por um lado, deixam o campo livre , por 
outro lado recusam à existência humana o seu lugar 
objectivo. Recebe um espaço aberto para se movimen
tar, mas sem lugar definitivo. 

A experiência do infinito cósmico continua-se no 
próprio espaço terrestre .  Enquanto que até aqui o 
homem se limitava apenas a domínios conhecidos, isto 
é, mais ou menos à antiga Oikumene, agora já não 
sente o desconhecido à sua volta como algo de proibido. 
Para Dante é a tentativa de Ulisses de querer navegar 
em pleno oceano para lá das colunas de Hércules, isto 
é, o estreito de Gibraltar, o sacrilégio que trai: a sua 
queda (Div . Com. ,  lnf. 26 94-142 } .  O homem dos 
tempos modernos sente o inexplorado como atractivo . 
Estimula-lhe o desejo de explorar. Começa a descobrir 
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e a con quistar novos continentes. Sente a possibilidade 

de se aventurar no mundo infinito e de se tornar o seu 
senhor. 

Ao mesmo tempo constitui-se a consciência da per

sonalidade, própria dos tempos modernos.  O indivíduo 

passa a interessar-se por si mesmo. A psicologia inte
rioriza-o. 

Aparece o sentimento do que é extraordinàriamente 
humano . O conceito de génio ganha uma importância 

decisiva . Está relacionado com o sentimento do infinito 
do mun do e da história e constitui a medida com que 

deve ser j ulgado o valor do homem 1 .  

Tudo isto será experimentado, como j á  foi dito, d e  

duas maneiras. 

Em primeiro lugar, como liberdade do movimento 

e da afirmação pessoal . Aparece o homem senhor de si 

próprio, que actua, arrisca e cria, que é trazido pelo 

seu «ingenium»,  conduzido pela «fortuna», recompen

sado pela «fama» e pela «gloria» . 
Mas com isso perde também o homem o lugar objec

tivo , que a sua consciência tinha na antiga imagem do 
mundo, e cria-se o sentimento de abandono e de 
ameaça. Aparece a angústia do homem moderno, que 

é diferente da do homem medieval . Este tinha tam
bém angústia ,  porque tê-la faz parte do homem, e por 

isso haverá sempre angústia, mesmo quando a ciência 

1 Ver parágrafo seguinte , 
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e a técnica parecem trazer-lhe a paz. Mas os motivos 

e as características mudam com o tempo. A do homem 

medieval dependia sem dúvida da finitude do mundo 
contra a necessidade da expansão da alma que se tran

quilizava numa sempre nova e perfeita transcessão. 
A angústia dos tempos modernos, ao contrário , é de
vida em grande parte ao sentimento de não ter nem um 
lugar simbólico ,  nem um refúgio de que se estej a ime

diatamente seguro ; e também da experiência sempre 
renovada de não encontrar no mundo nenhum lugar 

para a existência e que satisfaça a sua necessidade.  



I I 

Quando nos perguntamos sobre os elementos fun
damentais da imagem da existência dos tempos mo

dernos , parece desenhar-se o seguinte• 1 :  

Antes de mais, o conceito moderno de natureza . 

Refere-se ao dado imediato ; ao conjunto das coisas , 

antes que o homem faça qualquer coisa nelas ; ao con

junto das energias e das substâncias , essências e leis . 

Este conjunto é experimentado como pressuposto da 
existência , e como tarefa a desempenhar pelo conhe
cimento e pela criação.  

Mas «natureza» também significa um conceito valo
rativo, a .norma obrigatória de todo o conhecimento 
e de toda a criação, do justo, saudável e perfeito, pre
cisamente o que se entende por «naturab . Daí os crité
rios de toda a existência válida: do homem natural. da 
sociedade natural e da forma do estado , da educação , 

' O Mundo e a Pessoa, ed. port. ,  pp. 9 e segs . 



54 ROMANO G UARDINJ 

da maneira de viver , tal como se realizam desde o 
sécu lo XVI ao sé·culo xx - vej a-se o conceito de «hon

nête homme» dos séculos XVI e XVII, o homem natural 
de Rousseau , a racionalidade do iluminismo, a beleza 
natural do classicismo. 

O conceit:> de «natureza» exprime , pois , qualquer 
coisa de supremo que é impossível transcender. O que 
a partir dele se pode deduzir,  é entendido como defi
nitivo. O que se pode fundamentar nos seus critérios 

está justificado. 

Isto não significa que a natureza como tal possa 
ser compreendida ; ela tem muito mais o carácter mis
terioso de causa prime ira e de fim último . Ela é «Deus

-Natureza» e é objecto de uma veneração religiosa . 
Louva-se nela a sua potência criadora e a sua bondade. 
É a «mãe-na tureza» , à qual o homem se abandona com 
confiança ilimitada. Assim o natural é também algo 
de santo e re:igioso . 

Encontra-se uma expressão perfeita desta cons

ciência no fragmen to «A Natureza» do D iário de Tiefurt 

de Goethe, de 1782 : 
«Natureza! Somos envolvidos e abraçados por ela 

_ incapazes de lhe fugir e de a penetrar mais profun

damente. $em nos pedi·r, sem nos prevenir , leva-nos na 
marcha circular da sua dança e arrasta-nos com ela 
até que, esgotados, caímos nos seus braços . 

Eternamente cria novas formas ; o que é ,  nunca foi;  

o que foi nunca voltará - tudo é novo mas sempre 

igual ao antigo. 
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Vivemos no meio dela e somos-lhe estranhos .  Fala 
incessantemente connosco , mas nunca nos revela o seu 

segredo . Actuamos constantemente sobre ela, mas nunca 
a dominamos . . . 

Vive nos seus filhos, mas a mãe onde está ? E a 
única artista, da mais simples matéria aos contrastes 

mais grandiosos ; sem aparência de esforço até à maior 

perfeição - até à determinação mais exacta , sempre 
coberta de algo macio .  Cada uma das suas obras tem 

uma essência própria , cada um dos seus fenómenos, o 
conceito mais isolado , faz tudo uno . . .  

Pensa e medita incessantemente ; mas não como um 
homem, mas como natureza. Detém para si o pensa
mento privado que abraça tudo o que ninguém pode 
adivinhar . . .  

Cria as suas criaturas a partir do nada e não lhes 
diz donde vêm nem para onde vão. Apenas têm que 
andar ; só ela conhece o caminho. 

Tudo está lá , nela. Não conhece o passado nem 
o futuro. A sua eternidade é o presente .  E a bondade . 
Louvo-a e a todas as suas obras . E sábia e silenciosa . 

:Kao se consegue obter nenhuma explicação, nem exigir
-lhe à força uma oferta que ela não dê voluntàriamente . 

E astuta mas para bons fins e o melhor será não reparar 
na sua astúcia . . .  

Colocou-me aqui e tirar-me-á daqui.  Confio-me a 
ela .  Pode comunicar comigo. Não pode odiar a sua 
obra . Não falava dela . Não, tudo o que é verdadeiro 
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e tudo o que é falso foi dito por ela. A ela toda a culpa 

e todo o mérito» 2 •  

A experiência d a  natureza reune-se à experiência 

que dela tinha a Antiguidade. Esta constitui a expe

riênci a histórica , expressão válida da existência humana, 

mas válida para sempre, tal como a determinamos axio

logicamente . O conceito de classicismo significa, tradu

zido na forma da cultura, algo de relacionado com o 

de natural . 
Esta representação da natureza , tal como a da Anti

guidade , mantém com a Revela:ção outras relações 

diferentes das correspondentes representações da Idade 

Média. Para esta última, a natureza era criação de 

Deus e a Antiguidade uma espécie de precursora da 

revelação; para os tempos modernos , ambas se torna

ram meios de separar a existência da revelação e para 

mostrar que esta última é desprovida de sentido e ini

miga da vida 9 •  

O próprio homem pertence à natureza segundo o 

2 Na turwissenschaftliclte Schriften, T, Leirpzig, Iinsel. Ver
lag, .págs 9 e segs .  A questão de saber se o texto é do próprio 

Goethe ou se ele o recebeu de qua.)quer outro autor não é aqui 
abordada . 

• Nàlo deve deixar de ser considerado que também há uma 
relação cr:stã com a natureza como com a Antiguidade, que é 
importan te durante toda a Idade Moderna até à actua!lda.de . 
Apenas passa-se em silêncio, não se impondo tanto à cons

ciência geral como a outra. 



O FIM DOS TEMPOS MODERNOS 57 

seu ser primeiro, físico e psíquico ; quando reconhece e 

quando domina , sai do todo que forma com a natu

reza e coloca-se diante dela.  Esta experiência funda

menta um segundo elemento essencial da significação 

da existência nos tempos modernos : a subjectividade. 

A Idade Média conhece mal este conceito no seu 

significado específico, tal como o de natureza .  Esta 

significa para ela o conjunto das coisas na sua ordem 

e unidade;  não como um todo autónomo, mas como 

obra de Deus soberano . O sujeito é para ele a unidade 

do ser humano individual e o suporte da sua vida 

espiritual , mas como criado por Deus e representante 

da Sua vontade . No fim da Idade :Média, e sobretudo 

no Renascimento , aparece uma nova experiência-do-eu.  
O homem toma-se importante diante de si próprio; o 

eu, sobretudo o fora do vulga:r, o genial , torna-se a 

medida do valor da vida. 
A subjectividade aparece como «personalidade� ,  

como forma humana ·que s e  desenvolve a partir d e  dis

posições e iniciativas próprias . Tal como a natureza, é 
um elemento primordial que não deve ser posto em 

questão. Em especial a grande personalidade tem que 

ser compreendida a pa:rtir dela própria e justificar as 

suas acções pela sua própria originalidade.  As normas 

morais , aplicadas a ela, parecem-lhe relativas. A norma 

é descoberta no homem genial e aplicada depois a 
qualquer homem e o Ethos do bem e da verdade objec

tivos é substituído pela autenticidade e pela sinceridade. 

Como o conceito de personalidade se forma na 
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originalidade do ser individual , vivido, assim também 
aquilo a que ele se refere recebe a sua expressão formal 
no conceito de «sujei to» .  Constitui o suporte dos actos 
de valor como a unidade das categorias que determi
nam este valor. A sua determinação mais penetrante 
encontra-se na filosofia de Kant. Para ela o sujeito 
lógico, ético e estético é um elemento primordial para 
lá do qual nada mais pode ser pensado . Tem o carácter 
de autonomia, permanece em si próprio e fundamenta: 
o sentido da vida espiritual. 

Tudo o que se pode deduzir da personalidade ou 
do sujeito é defin itivamente compreendido ;  todo o com
portamento conforme à personalidade está justificado 
- há correspondência com o que se disse acima, sobre 
o conhecimento proveniente da natureza e da apre
ciação valorativa do «naturab . 

Mas também não se pretende que a personalidade 
e o sujeito sejam por seu lado concep.tualizáveis ; são-no 
tão pouco como a natureza. Ma! o que a partir deles 
pode ser compreendido e funda:nentado encontra-se na 
ordem. Assim, a personalidade continua-se também na 
religião. O génio aparece como algo de misterioso e 
relacionado com a representação dos deuses . No con
ceito idealista do espírito, relaciona-se a subjectividade 
do indivíduo com a do todo, o espírito do mundo, e 
aparece como expressão deste . Foi Goethe quem, com 
a mais clara penetração, anunciou a espontaneidade e 
a plenitude, a segurança interior e o feliz equilíbrio da  

personalidade ; basta apenas recordar os seus versos: 
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cPovo, servo e senhor, 

Confessam-se pa:a todo o sempre: 

Mas a ma:s alta feiicidade cos filhos da Terra 

:e apenas a personalidade» 

Dele provêm os testemunhos mais vivos sobre a 

experiência do Uno e do Todo.  

Entre a natureza e o sujeito-da-personalidade apa
rece o mundo da acção e da criação do homem. Re

pousa nestes dois momentos como nos seus polos , mas 

tem em relação a eles uma independência especiaL 
Esta exprime-se num ter.ceiro conceito próprio dos 

tempos modernos : o conceito de «cultura� . 

A Idade Média criou coisas magníficas e realizou 

instituições perfeitas para a vida em comum dos ho
mens , portanto uma cultura da mais alta qualidade. 

Mas tudo isto foi compreendido .como serviço à criação 
de Deus. Ko Renascimento , a obra e o criador ganham 

logo signif:cado . Procuram para si o sentido que ante
riormente era próprio da obra de Deus. O mundo deixa 

de ser criação e toma-se «natureza» : a obra do homem 

deixa de ser um serviço dado em obediência a Deus 
e passa a ser <<criação» ; o homem ,  até aqui a dorador e 

servidor, torna-se ·criador. 
Ao ver o mundo como «natureza� . o homem situa 

o mundo em si mesmo; ao compreender-se como «per

sonalidade » ,  torna-se senhor da sua própria existência ; 

na vontade de «cultura» empreende construir a exis

tência como obra sua . 
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O aparecimento deste conceito é contemporâneo com 

o da fundamentação da ciência dos tempos modernos. 
É ·desta que nasce a técnica, conjunto de processos que 
pernritem ao homem prosseguir os seus fins . A ciência; 

a política , a economia, a arte, a pedagogia, afastam-se 
cada vez mais conscientemente dos vínculos da Fé e 
também duma ética que impõe obrigações , e criam a 
sua autonomia a partir da sua essência. Enquanto ,cada 
um destes domínios particulares se fundamentam em 

si próprios , estão em princípio numa relação comum 

que se constroi a partir deles e que ao mesmo tempo 
os suporta.  É a «cultura» , enquanto conjunto da obra 
do homem independente de Deus e da sua Revelação. 

Esta cultura também ganha um carácter religioso . 

Nela revela-se o segredo criador do mundo. Através 
dela o espírito do mundo toma consciência de si pró
prio e o homem concebe o sentido da existência. «Quem 
tem ciência e arte , tem também religião » , lê-se em 

Goethe . 

Sobre a ·questão de saber quais são os modos de 
existência, a resposta dos tempos modernos é, como 

natureza, como sujeito-de-personalidade e como cultura. 
Estes três fenômenos estão em relação uns com os 

outros. Condicionam-se e realizam-se reciprocamente . 

A sua estrutura aponta para um fim supremo, para 
lá do qual nada mais é pensável . Não precisa de 

nenhum fundamento para lá dela e não tolera qualquer 
norma acima de si própria . 



III 

No que fica dito indica-se brevemente o que signi

fica, em relação à religião, a transformação da exis

tência da Idade Média para os tempos modernos ; mas 
a questão necessita ainda de uma resposta mais exacta. 

Durante mais de um milênio , o ensino cristão da 
Igreja foi norma do verdadeiro e do falso , do exacto 

e do inexacto ; com o desaparecimento da Idade Média 

aparece uma ordem de valores puramente profana. 

Uma nova atitude se forma, hostil ou indiferente à 
revelação cristã , e determina ·numa larga medida o 
desenvolvimento cultural . De resto ,  na luta entre o 

pensamento moderno e o antigo, os erros cometidos 

por este dão-lhe a aparência de ser hostil ao espírito. 

A fé cristã está cada vez mais reduzida a uma po

sição defensiva. Um conjunto de proposições da fé 
parece estar em conflito com os resultados reais ou 

supostos da filosofia e da ciência - pensemos no mi

lagre, na criação do mundo, no governo do mundo por 
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Deus - e é assim que aparece como género literário 
e como atitude espiritual a apologética dos tempos 
modernos. Até aqui eram a revelação e a fé os funda
mentos absolutos e a atmosfera da existência;  agora 
têm que demonstrar a sua pretensão à verdade . Mas 
mesmo aí a fé perde a sua tranquila evidência. Está 
exausta ; carrega a voz e procura falar ainda mais 
alto. Já não se sente num mundo que lhe pertença, mas 
num mundo estranho e hostil . 

Uma problemática especificamente religiosa surge 
de facto da forma do mundo ter passado de finita a 
infinita. Mais exactamente : Deus perde o seu lugar e 

com ele o homem perde o seu . 
Até então o lugar de Deus era nas alturas, no Em

píreo, no «céu» . Ainda hoje o termo envolve conjun

tamente um significado astronómico e religioso. Como 

então, se deixa de haver alturas, lá em cima? Poderia 
dizer-se que o pensamento antigo· era materialista 
porque Deus é espírito e não está num lugar determi
nado. Mas isto só pode ser verdade em abstracto ; para 
a vida religiosa concreta, Ele tem um lugar, precisa
mente aquele a que se refere a expressão bíblica «Glória 
a Deus nas alturas» . As al turas do céu são a directa 
expressão cosmológica da soberania divina e a perfeita 
realização da existência humana nele. Mas o que 
acontece se não há tais alturas acima do mundo, porque 
este deixa de ter contornos? «Ünde está então Deus?»  

Também o .contrário da glória de  Deus e da  espi
ritualidade do homem, isto é, o lugar do ódio e da 
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perdição, tinham recebido anteriormente a sua directa 

expressão cosmológica. Estava à maior distância do 

Empíreo nas profundas da Terra - justamente onde 

já o homem da An tiguidade si tuara o mundo subter

râneo , o Hades. Mas se o interior da terra é matéria 

compacta, então deixa de haver um tal lugar - e onde 

é então o lugar da perdição? 

A mesma pergunta se pode fazer em relação ao 

própio homem - onde é o seu lugar? Não só o seu 

lugar natural . como qualquer coisa física, mas o seu 

lugar existencial ? 

A I dade Média respondeu : é a Terra; mas a Terra 

é o centro do mundo. Assim se exprimia a posição do 

homem no conjunto do Ser, a sua dignidade e a sua 

responsabilidade. Mas através dos novos conhecimentos 
astronómicos ,  a terra é afastada da sua posição. Em 

primeiro lugar deixa-se de acentuar o seu lugar no 

centro do mundo e passa a ser um planeta, que gira à 

volta do Sol , e depois é o próprio sistema solar que é 
absorvido pela imensidade do universo, e a Terra passa 

a ser algo sem importância essencial quando se consi

dera o sistema do mundo. «Onde:. existe então o 
homem? 

Fiquemos um momento nesta questão , porque é 
muito esclarece dora . A I dade Média viu o hom-em de 

dois  pontos de vista . Por um lado , era criatura de Deus, 

submetido a Ele e totalmente na Sua Mão - mas, por 

outro lado, era portador da imagem de Deus , dirigido 

a. Ele e determinado para um destino eterno . Absolu-
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tamente inferior a Ele, mas mais decididamente que 

as outras criaturas . A posição na ordem ontológica 

encontrou a sua expressão no lugar que o homem 

ocupava no sistema do mundo. Estava sempre debaixo 

do olhar de Deus ; mas levava a toda a parte o acto âo 
seu domínio espiritual sobre o mundo . A transfor

mação da imagem do mundo punha em dúvida esta 

própria posição. O homem estava cada V·ez mais situado 

no acaso, no «em qualquer lado » .  

Os tempos modernos têm-se também esforçado sen

slvelmente por afastar o homem do centro do Ser. 

Para eles, o homem deixa de estar debaixo do o1har de 

Deus, que envolve o mun do, mas é autónomo , faz o 
que quer e vai onde entende - também já não é o 
centro da criação , mas uma parte qualquer do mundo. 

Por um lado, eleva-se a concepção do homem nos 

tempos modernos à custa de Deus e até contra Deus; 

por outro lado, há uma vontade destrutiva de fazer 

d ' Ele um pedaço de natureza que se não distingue 

fundamentalmente da planta e do animal. Ambas se 

completam e estão em estreita correlação com a trans

formação da imagem do mundo. 

Isto esclarece também um fenómeno como o pro

cesso de Galileu . Certamente que o que aí há de nega

tivo não deve ser desculpado ; mas também é certo que 

não foi apenas a expressão do obscurantismo espiri

tual . No fundo, foi provocado pela preocupação com 

os fundamentos existenciais da existência; a lugar de 
Deus e o lugar do homem. Com certeza que estes 
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«lugares» são símbolos; mas um símbolo é tão real 

como uma substância química ou um órgão do corpo . 

A Psicologia actual reconheceu-o e começa a readquirir 

um conhecimento que era evidente para o homem me
dieval . Assim se pode perguntar se já foi ultrapassado 
o abalo que esta transformação do mundo significa 

para a existência humana. Não parece. A imagem cien
tífica do mundo torna-se mais exacta, mas o homem 

parece
· ainda não estar adaptado a ela - tal como para 

o seu sentimento espontâneo , Deus tão pouco parece 

estar nela . 
A partir do que se disse sobre os elementos da 

imagem do mundo dos tempos modernos, surgem pro
blemas específicos em relação à fé cristã. 

O que acontece a Deus e à sua soberania, se a 
experiência de liberdade do homem moderno tem 

razão de ser ?  O que acontece à autonomia exigida pelo 
homem, se Deus é essencialmente Deus? Pode Deus 

agir realmente se o homem tem a iniciativa e o poder 
criador que os tempos modernos lhe atribuem ? E pode 
o homem agir e criar, enquanto Deus cria e age ? 

Se o mundo é o que a ciência e a filosofia vêem nele 

- pode Deus agir na história? Pode Ele governar pela 
Providência e ser o Senhor da Graça? Pode intervir na 
história e fazer-se homem? Pode fundar uma instituição, 

a Igreja, que se apresenta rom uma autoridade divina 
diante das coisas humanas? E ain da : pode o homem ter 
relações autênticas com Deus, se a Igreja detém a auto
ridade? Pode o indivíduo atingir sincera e pessoal· 

5 
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mente Deus , se a Igreja vale aos olhos de Deus por 
todos os homens? 

Estes e outros problemas semelhantes influenciam 
a vida religiosa da época. 

Sobretudo interiormente .  Desaparece aquela possi
bilidade de estar de acordo consigo próprio e com a 
questionabilidade da existência, que resulta da segu
·ra·nça duma situação no mundo, poderíamos dizer, 

deixada por uma tradição. O homem é abalado, desa
gregado, vulnerável aos problemas da existência . . . 

Como acontece sempre em períodos de agitações, o 

fenómeno atinge as camadas profundas da existência 

humana. As emoções originais acordam com mais força: 
a angústia, a violência, a von tade de possuir ,  a re
vol ta contra a ordem. As palavras e os actos tornam-se 

algo de elementar e inquietante . . .  As forças religiosas 

fundamentais também se movem. As potências numi
nosas, no exterior e no interior, são experimentadas mais 

directamente , são fecundantes, mas também engana
doras e destruidoras . . .  Nesta atmosfera, os problemas 

sempre actuais sobre o sentido da existênci:1. ,  sobre a 
salvação e a condenação, sobre o fundamento exacto 

das relações com Deus, sobre a exacta ordenação da 
vida , ganham uma nova intensidade . As contradições 

íntimas do homem, entre o desejo de verdade e a 
revolta contra ela, entre o bem e o mal , experimen

.tam-se mais fortemente . Toma-se consciência de toda 

a problemática do homem. 
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Mas as tensões interiores exprimem-se também no 
exterior, na história, e então surgem os grandes movi
mentos religiosos da época, sobretudo, os que se de
signam por Reforma e Contra-Reforma. Estes refe
rem-se sobretudo a problemas de teologia ou endure
cimentos no sistema da Igreja ou desvios na con
dução da vida - mas significam também que a trans

formação geral exige ser assumida no interior da 
própria existência cristã. 





A DECOl\IPOSIÇAO DA IMAGEM DO MUNDO 
DOS TEMPOS MODERNOS E O FUTURO 



. . . 



E eis a traços largos a imagem do mundo dos 
tempos modernos . É possível vê-la ainda com mais 
penetração porque temos consciência dos seus limites 
e também porque os tempos modernos estão a acabar. 
Os três elementos que salientámos foram até há pouco 
tempo tidos· como inalienáveis . A maneira habitual de 
descrever a história intelectual da Europa tem sempre 

considerado como ideias uma representação da nossa 
natureza como repousando em si mesma, o sujeito

-personalidade autónomo e a cultura criando as suas 

próprias normas, ideias que pertencia à história des

cobrir e realizar plenamente . Mas era um erro ; e muitos 
sinais mostram já que estas ideias começam a desmo
ronar-se . 

Nada disto tem que ver com os sentimentos, hoje 

tão correntes ,  de revolução e de decadência . Também 

não se pretende abandonar um autêntico benefício 
trazido pela experiência e pelo trabalho - ou desejar 
uma Idade Média transformada pelo romantismo ou 
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dum futuro utópico e prestigioso. Este benefício é 
muito grande, quer para o conhecimento, quer para o 

domínio do mundo. E por mais funestas que sejam as 

diminuições, ou até mesmo as destruições que a natu
reza humana tenha sofrido nos tempos modernos -

ninguém negará a m aneira fe.cunda como foi ama
durecendo. 

Não se trata aqui de reprovar ou de exaltar, mas de 

reconhecer o fim dos tempos modernos e a nova época 

que se aproxima e que ainda não foi designada pela 

história. 



11 

Se se pergunta quem trouxe a representação da 
natureza dos tempos modernos à sua plenitude e clareza 
clássicas, respondemos com o nome de Goethe . Já 

vimos o texto em que recebe a sua expressão mais 
forte. Mas o homem actual - ou, mais exactamente, 
aquele cuja vida, cultura e raízes de educação estão 
para cá da primeira guerra mundial - sentiria este 
texto como expressão das suas próprias relações com 
a natureza ? Não quero com isto dizer que ele seja capaz 
de sentir a Natureza com a mesma paixão e grandiosi
dade de Goethe , mas pergunto se a qualidade do seu 
sentimento seria semelhante à descrita por Goethe. 
Reconheceria nas palavras do cDiário) de Tiefurt a 
forma invulgar do que ele próprio experimenta numa 
forma mais pequena e mais quotidiana? Creio que não. 

A nossa relação com a natureza - como com a 
personalidade e a cultura - tende a afastar-se da de 

Goethe e isso exprime bem a razão principal da crise 
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das relações com a sua obra, como se tornou claro ainda 
no ano passado 1 •  

Certamente que esta obra não pode significar para 
o futuro - e em grande parte para o presente - o 

mesmo que significou na época anterior à primeira 
guerra mundial . O Goethe a que se aludia nesses 
tempos estava estreitamente relacionado com os ele
mentos já referidos da atitude dos tempos modernos 
em relação ao mundo e pertence tanto ao passado 

como a esta relação . Mas aquele Goethe que se tor
nará importante para o futuro ainda não foi visto 
claramente. As grandes obras passam sempre por estas 

crises . A primeira relação com elas é directa;  assenta 
na comunidade dos fundamentos históricos. Mas depois 
estas desaparecem e a relação inicial também. Segue-se 

um período de afastamento, até de aversão,  tanto mais 
notório quanto a primeira concordância for dogmá
tica _:_ até uma época mais tardia que,  a partir das 
suas novas condições, encontra uma boa relação com 

o homem e com a obra . Se assim é, se este renasci
mento se produz muitas vezes e permanece vivo durante 
períodos históricos mais ou menos longos, isso deter
mina o valor humano que a obra possui. 

Se não me engano , vê-se há já algum tempo -talvez 
a partir dos anos 30 - urna modificação nas relações 

' Alusão ao bicent-enário do nascimento de Goethe, em 
194'9 · (N. T . ) . 
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com a natureza. O homem não a experimenta já como 
um mundo maravilhoso, um conjunto harmonioso, 
uma sábia ordenação, distribuidora de dons, na qual 
pode confiar. Não falará mais duma «mãe-natureza» ; 

parece-lhe muito mais algo de estranho, talvez hostil 
e perigoso. 

O homem do nosso tempo também já não está 
diante da natureza com aqueles sentimentos religiosos 
que se viam numa forma clara e serena em Goethe , 
entusiástica com os românticos , ditirâmbica em Hoel
derl in .  Produz-se uma desilusão . Está talvez relacionada 
com o desaparecimento do sentimento do infinito dos 
tempos modernos .  A ciência aproxima-se de medidas 
sempre mais extremas do infinitamente grande e do 
infinitamente pequeno; ma-s estes ficam sempre final
mente diferenciados e são assim sentidos . O motivo 
está em que aquela «infinitude:. de que falaram Gior
dano Bruno ou .o idealismo alemão não era um conceito 
de medida mas antes e sobretu:io um conceito qualita
tivo.  Referia-se ao ser primordial , incriado e triunfante, 
a divindade do mundo . Esta experiência tem-se tor
nado cada vez mais rara . O que determina a nova 
experiência parece ser, ao contrário, a finitude ao 
mundo ; mas não pode mais pretender a já referida con
fiança absoluta. 

Não quer isto dizer que o mundo já não desperte 
sentimentos religiosos.  A finitude que se experimenta 
actualmente não significa apenas a limitação da me
dida, mas algo também de conteúdo : que o existente , 
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como apenas finito, corre um risco, um perigo e por 
isso se torna precioso, magnífico .  Chama a si um sen
timento de zelo, responsabilidade, de participação 
afectiva, ao mesmo tempo misturado .com mistério : 
como se este finito nos chamasse ; como se nele se 
preparasse algo de indizível, que tivesse necessidade 
de nós. 

Torna-se difícil descobrir uma linha de unidade 
nos movimentos religiosos do nosso tempo que se con
tradizem tantas vezes . Como também é difícil com
preender para onde se dirige o sentimento religioso 1 

do último Rilke e que relações tem com o risco da exis
tência da filosofia existencial ; ou que correntes inte
riores se manifestam na nova e séria aWude diante do 
mito e na descoberta das camadas profundas da alma; 
ou o que mostra a sóbria grandeza das teorias ffsicas 
ou ainda o titanismo técnico e políti.co dos nossos dias 
cheios de responsabilidades e de perigos . 

Em todo o caso, o homem já não sente o mundo 
como o sumo abrigo. Tornou-se algo diferente e por 
isso ganha um significado religioso. 

A atitude que parece desenhar-se - ou, mais exac

tamente, algo nela - parece recusar à natureza que 

I 
• A:usão ao conteúdo das cEleg�as de Duino:o e dos cSone-

tos a Orfeu :o ,  estudado aliás pe:o próprio Guardini em nZu 
R. M.  Ri:kes Deutung des Daseins , Eine Inrerpretation der 

Duineser Elegiem , Kõsel Ver:ag. (N. T.) . 
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Goethe colocou no centro das suas relações com ela, 
nomeadamente o respeito - ou mais exactamnte ainda 

- aquela forma de respeito que ele experimentou. Isto 
vê-se naquele conjunto de conhecimentos e representa
ções, de capacidades e de processos que designámos 
sob o nome de «técnica» . Isto desenvolveu-se lenta
mente durante o século XIX mas foi durante muito 
tempo realizado por gerações que não eram de «técni
cos» . Parece que o homem saiu da sombra apenas no 
curso das últimas décadas e definitivamente durante a 
última guerra. Este homem já não sente a natureza 

nem como norma nem como refúgio. 
Vê-a sem pressupostos, objectivamente, como espaço 

e matéria para uma obra onde tudo será clançado» 

com indiferença pelo que daí possa resultar . Para uma 
obra de carácter prometaico, na qual a questão está em 
ser ou não ser. 

Os tempos modernos gostam de fundamentar as nor
mas da ciência na sua utilidade para o bem estar do 
homem. Assim se ocultaram as devastações produ
zidas pela ausência de escrúpulos.  Creio que o futuro 
falará doutra maneira. O homem sabe que, em última 
análise, o que es tá em jogo na técnica nem é a utilidade 
nem o bem estar, mas o domínio ; domínio no sentido 
mais extremo da palavra que se exprime numa nova 
forma do mundo. Procura compreender os elementos 
da natureza e da existência humana. Isto significa 
possibilidades insuspeitadas de construir mas também 

de destruir, sobretudo quando se trata da natureza 
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humana, muito menos fixa e segura de si do que se 
pensa geralmente .  Perigo absoluto também, que cresce 
até ao imensurável , de ser o Estado anónimo quem 
realiza esse domínio.  Assim a relação com a natureza 
traz o carácter de uma decisão extrema : ou o homem 
consegue realizar correctamente a obra de dominação 
e então esta será imensa - ou tudo estará acabado. 

Também aqui parece haver algo de religioso ; mas 
já nada tem a ver com a piedade perante a natureza 
de Giordano Bruno ou de Goethe . Esta religiosidade 
está relacionada com a grandeza da obra e o perigo 
que ela representa para o homem e para a terra. O seu 
-earácter provém dum sentimento da mais profunda 
solidão do homem no meio de tudo aquilo a que chama 
o «mundo:�> ; da consciência que se tem de atingir as 
decisões supremas ; da responsabilidade, seriedade e 
coragem. 



III 

Urna modificação correspondente parece ter-se pro
duzido em relação à personalidade e ao sujeito. 

A natureza deste consistia até aí na consciência 

que o indivíduo tinha de estar liberto das barreiras 
medievais, de se ter tornado senhor de si próprio numa 

atitude de autonomia . Exprime-se filosoficamente na 

teoria do sujeito corno essência de toda a intelecção ; 

politicamente , na ideia das liberdades individuais; a sua 

expressão vital é a ideia de que o indivíduo traz consigo 

urna forma interna para a qual está apto e obrigado a 

. desenvolver-se a partir dela própria e a realizar uma 

existência que pertence a ela . 

Este pensamento parece estar ligado a uma estru

tura sociológica particular, nomeadamente a estrutura 

burguesa - tomando o conceito cburguês� no seu mais 
vasto sentido , que compreende ao mesmo tempo o ho
mem cheio de c!areza racional e segurança, bem como o 

. seu oposto, o romântico e o boémio;  o homem médio 
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como o homem de excepção, o génio,  Em relação .com 
a técnica, aparece uma outra estrutura, para a qual a 
ideia de personalidade, que se ·cria a si própria, e tam
bém a de sujeito aut6nomo, deixa de ser a norma . 

Isto torna-se mais claro na forma que lhe é mais 
radicalmente oposta : a do· homem das massas . A pala
vra não significa nada de depreciativo, mas uma estru

tura humana ligada à técnica e à planificação. Ela 
ainda não tem tradição e chega mesmo a rebelar-se 
contra as tradições aceites até aqui e manifesta-se da 
maneira mais evidente pelo seu cará.der negativo ; mas 
na essência constitui uma possibilidade histórica com() 
qualquer outra. Não trará a solução dos problemas 
da existência e muito menos transformará a terra em 
paraíso; mas .traz antes o futuro - o futuro que se 
aproxima e durará até que outro comece . 

Mas também já houve um grande número daqueles 
que , sendo uma multidão sem forma, se distinguiam 
do indivíduo altamente evoluído,  mas aquelas expri

mem o facto que onde este indivíduo representava a 
norma valorativa, a multidão ligada pela vida quoti
diana devia existir como sustentáculo onde o outro 
lançava as suas raízes . Mas procuravam também criar 

a sua individualidade e uma vida própria . Mas no sen
tido actual a massa é algo de diferente . Não constitui 
uma pluralidade de formas particulares e sem possibili

dades de desenvolvimento , mas situa-se numa outra 
estrutura : a lei da normalização submetida à forma fun-



O FIM DOS TEMPOS lt!ODERNOS 81  

cional da máquina.  Esta característica manifesta-se 

também nos indivíduos mais desenvolvidos . D!gamos 
mesmo que estes últimos sentem-se expressamente 
conscientes disso, cons tituem o seu Ethos e formam 

um estilo . . .  Por outro lado , a massa , no sentido indi

cado, não é um fenómeno de desvalorização e de deca

dência, como a plebe antiga de Roma, mas antes a 

estru tura fundamental da. história humana, que pode 

atingir a sua perfeita realização tanto no seu ser como 

na sua obra - desde que se não tome por medida desta 

.evolução a norma dos tempos mo dernos, mas antes a 

que se refere e convém à sua essência .  

Para um homem como este deixa de se poder falar 

em personalidade ou subjectividade ,  no sentido acima 

mencionado. De modo nenhum tem vontade de ser 

particular na sua estrutura original da con dução da sua 
vida, nem mesmo de criar para si um ambiente que 

se refira completamente a ele e se possível só a ele . 
Ele aceita antes as coisas correntes e as formas de 

vida que lhe são impostas pela planifi-cação racional 

e pelos pro dutos em série da máquina e duma maneira 

geral aceita isso com a ideia de que tudo está certo 

assim : mesmo quan do não tem vontade de viver se
gundo a sua própria iniciativa. A liberdade de movi

mento interior e exterior parece não ter para ele um 

valor fundamental . Insere-se com naturalidade na orga

nização que é a forma da massa e obedece ao programa 

dirigido com o dictum «o homem sem personalidade� . 

O instinto desta estrutura do homem leva precisamente 

6 
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a não se distinguir enquanto indivíduo mas a ficar anó

nimo - quase como se constituísse a natureza própria 

e a forma fundamental de toda a injust iça e o prin

cípio de todo o perigo . 

Poder-se-ia objectar que a personalidade se mostra 
nos chefes políticos,  que este tipo de homem produz ; 
uma nova espécie de senhores e de educadores de ho

mens. Mas não é isso que acon tece urna vez que o chefe 

político , estando relacio.na do com a massa ,  parece carac
terizar-se exactamente pelo facto de não ser uma per
sonal idade criadora,  na velho sentido do termo,  nem 
mesmo uma estrutura ind ividual que se realiza em 

condições excepcionais, mas antes o complemento da 

multidão; com uma autra função, é certo , mas com a 
mesma natureza . 

Mas ainda há mais relacionado com o que ternos 

vindo a dizer : o sentimento que o homem tinha dum 

ser próprio e duma esfera própria ,  que eram até aqui 
os fundamentos de todo o comportamento social , desa
parece cada vez mais . Os homens serão considerados 

objectos cada vez mais naturalmente , desde as modas 
incontáveis de «captação) pela administração e pela 
estatística até às inimagináveis violações do indivíduo , 

dos grupos e até dos povos. E isto não apenas nas 

necessidades e paroxismos da guerra , mas corno forma 

normal de governo e administração. 

Mas parece não se fazer justiça a este fenómeno 
quando se o considera apenas de .certos pontos de 
vista como o desaparecimento do respeito ou a ausência 
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de escrúpulos no uso da força . O facto é que estas defi-
· 

ciências morais não atingiriam um tal grau e não 

seriam mesmo aceites pelos interessados se todo o pro

cesso não fosse trazido por uma transformàção de estru

turas na experiência do eu e também nas relações com 

a experiência dos outros . 

Mas esta pode ter um significado duplo . Ou o indi

víduo é absorvido nas colectividades e torna-se um 

mero suporte das funções, perigo extraordinário que 

provém de tudo isto que está acontecendo, ou o indi

víduo adapta-se a estas grandes estruturas da vida e 
do trabalho renunciando a uma liberdade de movimento 

e de formação individual, que deixou de ser possível ; 

e faz isto para se concentrar na suá. personalidade 
essencial e para salvar o que é fundamental . 

É por isso significativo que a palavra «personali
dade» esteja já a desaparec er dó vocabulário corrente e 

que apareça em seu lugar a palavra «pessoa» . Esta 
última tem um carácter quase estoico . Não se refere 

a uma realização efediva mas antes a uma definição. 
Não designa o mundo in terior da pessoa , nem mesmo 

algo de extraordinário ,  mas qualquer coisa de estricto 

e áspero , que pode ser mantido e desenvolvido em 

cada ser humano . E também a algo de único que não 

provém de disposições especiais nem de situações de 

excepção , mas por ter sido chamado · por Deus; afir

má-lo e impô-lo não tem nada de arbitrário ou de 
privilégio ; significa apenas fidelidade aó dever funda

mental do homem. Aqui o homem protege-se contra 
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o perigó que eontra ele $e ergue das ma�sa� � das 
colectividades para poder salvar ain da aquele mfnirno 
que lhe permite ainda ser homem . Daí deve surgir á 

nova apropriação da existência pelo homem e para o 

«humano� � e é essa a tarefa do futuro. 

Mas não se pode falar da massa sem nos interrO
garmos sobre o seu sentido positivo. Compreenderemos 
então tudo aquilo que não deve voltar a acontecer, 

uma vez que a forma que determina o humano já não 

é o indivíduo perfeitamente realizado , mas apenas a 

pluralidade dos seres semelhantes. Mais difícil se torna 

dizer quais são para o homem as novas possibilidades 
que se abrem nesse aspecto . E aqui o indivíduo tem 

que compreender que não deve partir do seu senti

mento involuntário referido a padrões do passado . 
Antes pelo contrário deve ultrapassar-se com um 

esforço actuante e abrir-se até aquilo que talvez cons� 

titua um perigo para ele e para a sua natureza formada 
pela história. Em primeiro lugar : em que consiste o 

facto humano fundamental ? Em ser urna pessoa. Cha� 

ttl�dá. por Deus; e portanto apta a responsabilizar-se a 
si própria e a intervir na realidade com uma força inte

rior e criadora. Este facto faz com que cada homem 

seja único. Não porque ele tenha dons que só a ele 
pertençam, mas num sentido claro e absoluto que tada 
um, ton!itituindo um ser humano, é insubstitufvel e 

inalienável. Sendo assim, é bom que esta univocidade 
sé repita rilUitas vezes. � bom que existam muitos 
seres humanoS e que a cada um deles se àbra uma 
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oportunidade destas. As objecções estão là: vista. 1t 
fácil compreender em que sentido se pode dizer que 

cem seres humanos são menos que um só e os grandes 

valores estão sempre relacionados com uma minoria. 

Todavia há aí um perigo: o deslizar do que pertence 
à pessoa no domínio da originalidade e do dom, do 

belo e do grande valor cultural. 

A palavra bíblica «para que servirá ao homem 

conquistar o mundo se a sua alma sofre ? :.  tem aqui 

algo a dizer:  A «.conquista do mundo:. refere-se a todos 

os valores da cultura humana : plenitude vital, riqueza 
da personalidade, «arte e ciência:. em todas as suas 
formas. Contra isto ergue-se o sofrimento da alma ou a 

sua salvação e é aí que se tem que situar a decisão 

da pessoa: a maneira como o homem responde ao 

apelo de Deus que faz dele uma pessoa . E é por aqui 

que «todo o mundo� desaparece .  

Temos por isso o direito de extrair um argumento 

decisivo contra o crescimento da massa por causa da 

limitação que produz nos valores da personalidade e da 
cultura? E porque o nível da cultura de mil indivíduos 

é necessàriamente menor do que o nfvel de dez, temos 

por isso o direito de d:zer que não devem nascer mil 
mas apenas dez ? A possibilidade de abrir possibili

dades para todas as pessoas não deve ser um absoluto 

diante do qual todas as outras considerações devem 

desaparecer ? E esta é uma boa ocasião para o indi

vidualista dos tempos modernos se perguntar em que 

medida deu um valor absoluto às suas próprias con-
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dições de existência. as quais aliás tem todo o direito 
de justificar. 

Em vez de protestar em nome de uma cultura de 
personalidades ·ricas contra o advento da massa, não 
seria mais exacto perguntar-se onde estão os proble
mas humanos desta massa? Eles estão em saber se o 
nivelamento trazido pela multidão conduz apenas à 
perda de personalidade ou à. da pessoa. Pode acontec_er 
a primeira; nunca a, segunda. 

A questão que consiste em saber como permanecem 

abertas as oportunidades da personalidade no meio da 
massa. como podem impôr uma certa urgência. não 
deve ser respondida com os padrões da antiga cultura 
de personalidades mas com os da própria massa.  Pode
-se assim admitir que pela renúncia à plenitude da 
antiga cultura , à sua riqueza e liberdade. aquilo que 
é verdadeiramente «pessoa» , o que está diante de 
Deus, a inalienável dígnidade. a responsabilidade irre
cusá vel. aparecerão com uma energia espiritual que até 
af não era possível . Por muito estranho que isto pareça. 
a mesma massa. que traz consigo o perigo da domi
nação e exploração absoluta. traz também consigo a 
oportunidade da sua completa emancipação. Por outro 
lado põem-se-nos também tarefas, como a libertação 
interior e o endurecimento contra os poderes an6nimos 
que crescem cada vez mais monstruosamente e que 
ainda nem suspe.i tamos bem. 

E vejamos ainda um segundo ponto : se não que
remos considerar os factos dos séculos passados apenas 
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corno passos para a decadência,  ternos que encontrar 

neles um sentido positivo. Este sentido está na nossa 

obra de dominação do mundo que nos foi tão irrecusà
velrnente imposto . As exigências desta obra tornam-se 

tão grandes que as possibilidades de iniciativa indi

vidual e a própria cooperação entre homens formados_ 

pelo individualismo não será suficiente. Será necessário 

urna reunião de esforços e urna unidade de realização 

que só podem decorrer de uma outra atitude . Esta 

atitude já se manifesta quando o homem dos tempos 

que se aproximam renuncia às particularidades adap

tando uma forma comum e ,também quando renuncia 

B.. iniciativa individual para se submeter à ordem. Mas 

este processo hoje realiza-se abolindo a dignidade do 

homem a um tal ponto que já não conseguimos ver o 

seu sentido positivo . Mas esse sentido está lá . Está na 

grandeza da obra a que corresponde uma grandeza 

na atitude do homem, nomeadamente uma solidariedade 

perfeita em relação ao trabalho e aos companheiros  

d.e trabalho. Quando se efectuou urna reunião sobre a 

educação moral da juventude contemporânea , na 

questão relativa aos dados imediatos do problema houve 

uma resposta unânime : a camaradagem .  Poderíamos 

considerá-la como a forma aristotélica que permanece 

quando todos os valores perderam o seu conteúdo ; mas 

também pode e deve ser considerada, j ulgo eu, corno 

sinal do futuro. Há camaradagem na existência : na 

futura obra do homem e no perigo futuro da huma

nidade . Se esta camara dagem é entendida a partir da 
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pessoa , ela é então o que de melhor há na massa. 

A partir dela - nas condições transformadas que a 

própria massa cria - podem ser de novo reconquis� 

tados os valores humanos da bondade,  da compreensão 
e da justiça.  

E é nesta perspectiva que se devem repensar os tão 

discutidos valores demo.cráticos . Todos sentem a crise 
profunda a que chega:-am. E a crise resulta do facto 

desses valores terem recebido o seu cunho histórico na 
atmosfera da cultura da personalidade . Eles exprimem 

a pre tensão daqueles que pertencem à massa e que 
querem ser ·Cada um deles uma personalidade . Mas isto 

implica um número relativamente pequeno;  e por isso, 

neste sentido, o autêntico espírito democrático só é 
possível em países pequenos; nos países grandes, se 

ainda dispuserem de muito espaço aberto . Os valores 
democráticos passarão para o futuro duma forma deci� 

siva se forem repensados e revividos para a pessoa, no 
seu rigor exis tencial - a mesma pessoa que está na 
massa. 

Não sendo assim veremos a segunda e terrível possi� 

bilidade que é o homem ser absorvi do pelos poderes 

anónimos . Ai-nda há outra coisa a considerar. As nor� 

mas da existência humana assentavam, mesmo no 

início dos tempos modernos, na concepção do homem 

«humano» . A palavra não significa um juízo moral, 

mas uma estrutura que tanto se pode determinar de 
maneira positiva como negativa. Aparece no curso da 

História em diferentes imagens : o homem da Antigui� 
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dade ,  o da Idade Média, o dos Tempos Modernos; este 
até um limite difícil de traçar, na viragem do século. 
Estas imagens distinguem-se muito bem umas das 

outras; apesar disso têm algo de comum - precisa
mente o que designamos pelo conceito de chumano� . 

Pode-se precisar um pouco mais dizendo que o 
campo de acção deste homem coincidia com o seu 

campo de experiência. Essencialmente, ela abrangia as 

co:sas da natureza , tal como as podia ver, ouvir e com
preender com os seus sentidos . Duma maneira geral ele 
produzia aquilo que os seus órgãos produziam, aumen
tados e reforçados com os meios auxiliares a que cha
mamos ins trumentos. O seu efeito de crescimento era 
por vezes muito grande ; a Antiguidade e a Idade 
Média também conheciam os princípios da mecânica, 
mas os tempos modernos começaram a desenvolvê-los 
técnica e cientificamente. Apesar disso (e para o essen
cial) este efeito não penetrou profundamente nos tempos 

modernos , não foi capaz de transformar a situação 
para lá do que o homem pode compreender com a sua 
organização sensorial , do que pode representar com 
a imaginação, do que pode experimentar com o senti
mento. Assim, querer e poder harmonizavam-se com a 
sua organização fisiológica e espiritual. O mesmo se pas
sava com a natureza imediatamente dada; porque o que 
ele fazia era à custa das energias desta, valorizava os 
seus elementos, desenvolvia as suas formas, mas dei
xava o seu conteúdo intacto. O homem dominava-a 
na medida em que se inseria nela. 
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Esta relação de medida evidentemente muito elás
tica, esta harmonia do querer e do poder com o que é 
imed iatamente dado; esta possibilidade para o homem 
de percorrer o ciclo dos seus conhecimentos e das suas 

realizações , é isto o que se entende pela palavra «hu

mano� . 

Depois as relações transformam-se . O campo do 

conhecimento, do querer e da acção do homem ultra
passa o domínio da sua estrutura imediata, em primeil"o 

lugar apenas em certos casos , depois cada vez mais 

frequentemente e por [m de modo absoluto . Agora o 
homem sabe muito mais, quer por conhecimentos inte
lectuais , quer científicos, e mui to mais do que os sen
tidos perm itiriam imaginar, .como se pode por exemplo 
ver pelas ordens de grandeza da a stronomia. Agora é 
capaz de projectar e realizar coisas que lhe são abso
lutamente impossíveis de sentir, como é o caso das 

novas possibilidades técnicas abertas pela Física. 
Por isso a sua relação com a natureza transfor

ma-se. Perde o seu carácter espontâneo , torna-se indi

recta porque se realiza através de cálculo e dos apa

relhos .  Deixa de ser concreta ; torna-se ab stracta e 
formal . D eixa de ser experiência individual; torna-se 

objectiva e técnica. 
E por aí também s e  transforma a relação do ho

mem com o seu trabalho . Torna-se também indirecta, 

abstracta e obj ec tiva. Já não é capaz de experimentar ,  
só sabe calcular e .controlar.  Daqui surgem graves ques
tões. Porque uma vez que o homem é o que a expe-
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riência faz nele - o que acontece se os seus actos 
deixam de poder ser objectos de experiência? A respon

sabilidade depende da unidade da acção ; de fazer com 
que o acto objectivo ascenda à apropriação moral -
e o que se passa então se o processo já não é concreto, 
mas antes se se dispersa em fórmulas e aparelhos? 

Ao homem que vive assim chamamos cnão hu
mano'> .  

Esta palavra não exprime um juízo ético,  tal como 
chumano» não exprime . Designa uma estrutura que 

se tornou histórica e cada vez mais característica - a 

estrutura na qual o campo de experiência do homem 
foi ul trapassado pelo seu campo de conhecimento e de 
acção 1 •  

Assim também se  tra�sforma a imagem da própria 

natureza - e  eis-nos de novo em coisas já repetidas . 

Também ela pode cada vez menos ser atingida, repre

sentada e experimentada. 
O que Giordano Bruno e Montaigne , Rousseau e 

Spinoza, Goethe e Hoelderlin e até os materialistas do 

fim do século XIX entendiam pela palavra cnatureza» 

1 A expressão não é muito cla::a e as i-nter.pretações das 
duas primeiras ed ições destes escritos vieram confirma:: os 

me us r·eceios - sobretudo uma que pretendia que não h umano 

se pod:a compreender como c inh umano• . Mas de mome nto não 

encon tro melhor maneira de exprím:r o que pretendo .  Res ta 

pedir ao leitor que a tente compreender no contexto acima. 
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era o conjunto das coisas e dos processos que o homem 

encontrava à sua volta e que a partir dai se estendiam 
em conexões cada vez mais vastas; a estrutura destas 
formas e destes processos imediatamente dados que se 

encontrava com ele numa relação de medida harmo
niosa. Eram acessíveis , objectos de experiência -
agora tudo começa a recuar para o inacessível. No 
sentido anteriormente in dicado a natureza era «miste

riosa, mesmo «à. luz do dia• . mas o seu mistério era 
uma projecção do mistério do homem, visto que este 
se podia dirigir a ela como «à mãe-natureza, .  Ela era 
habitável, mesmo quando além do nascimento e do 
.crescimento encontrava a dor e a morte. Agora torna-se 

distante e não permite contados directos com ela . Já 

não pode ser pensada em concreto mas apenas em 

abstracto . Torna-se cada vez mais um conjunto com

plexo de relações e de funções que s6 se podem com

preender com fórmulas matemáticas e que chega até 

nós por qualquer coisa que já não se pode designar 

claramente .  
Esta natureza deixa de poder ser sentida, mesmo 

vivida no limite : é então como algo de estranho, indi
ferente à nossa experiência e impossível de exprimir. 

E aqui também é preciso ser prudente . Provàvelmente 

também há aí possibilidades e tarefas a cumprir. Po
deriam significar que os limites da experiência vão 
cedendo e que a grandeza das coisas e os seus efeitos 

já pertencem à experiência, o que não acontecia ante

riormente. Também poderiam significar que um modo 
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de sentir indirecto se desenvolve e que at� agora s6 
podia ser pensada abstractamente 2 •  

De qualquer maneira é preciso mantermo-nos vigi
lantes e tomar a sério as responsabilidades no que diz 

respeito aos problemas da pessoa já. referidos e aos 
quais ainda voltaremos. 

Esta natureza já não é a «natureza natural:. , para 

retomarmos a denominação escolhida para o homem, 
donde procede o conceito de «natural» , no sentido de 
imediatamente evidente, que se compreende em si 
mesmo, mas a «natureza não natural», tomando a pa

lavra não como expressão de um juízo mas como des
crição. 

It evidente que a flor em cima da mesa terá sempre 
a mesma beleza e o mesmo perfume ;  o jardim será 
sempre o domínio da intimidade do homem; a monta
nha, o mar e o céu estrelado apresentam-se sempre com 
a mesma grandeza libertadora. Também aqui é preciso 
estar atento aos efeitos da «técnica:. - tomando a pa
lavra no seu mais lato sentido, exploração de águas, 
meios de comunicação, indústria de turismo e de diver
sões e duma maneira geral tudo o que elimina a Na
tureza no sentido primordial do termo. 

Os esforços para readquirir o que é «conforme à 
natureza� . na maneira de viv�r. no tratamento de 

• :E aqui talvez se abra um acesso à arte a.bstracta - na 
medida em que 6 �rdadeiramente <Arte� e não a-penas expe-
riência. 
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doenças, na educação e na cultura , mantêm a sua com
pleta significação . Também ·com o direito à legítima 
defesa o homem deve procurar reencontrar o carácter 

primordial do seu ser físico e espiritual e sentir-se de
fendido no mundo perdido dos símbolos: - o mesmo 
se diga das exigências que apareceram nas últimas 
décadas. 

Quem quer que pense nestes problemas sente que 
é preciso encontrar uma solução : ou romântica , como 
regresso às relações com a natureza ,  hoje impossível ,  
ou realis ta ,  tendo em conta o futuro . E isto de maneira 
a que o carácter natural seja não apenas salvo, como 
em algumas «reformas de Vida» , infrutíferas e des
propositadas, mas conquistado nas coisas novas e de
senvolvido a partir delas . Estas tarefas estão intima
mente relacionadas com as que já tínhamos considerado 

para a pessoa . 
Estes dois fenómenos, o homem não humano e a 

natureza não natural , constituem uma relação funda
mental sobre a qual se construirá a existência do 
futuro. 

É nesta existência que o homem será capaz de levar 
o seu domínio sobre o mundo até às últimas conse
quências ,  expondo livremente os fins q�e pretende, 
dissolvendo a realidade imediata das coisas, servindo-se 
dos seus elementos para realizar os fins em vista - sem 
considerar os possíveis in tangíveis, tal como surgiam 
da anterior imagem do mundo e da natureza. 



I V  

Não foi fácil falar na modificação que se operou 

nos tempos modernos nas relações com a natureza e a 
subjectividade, uma vez que vivemos ainda esse pro
cesso ; mais difícil se torna exprimir o que se passa com 

a repres-entação da cultura.  

Também aqui se operou uma transformação ; e 

consiste não na descoberta de novos objectos e novos 

métodos , no aparecimento de outras possibilidades e 

tarefas ,  mas o que parece alterar-se é o seu próprio 

carácter, a própria essência da «cultura� . 
Hoje temos dificuldade em conceber o que signi

ficou a obra da cultura para os primeiros tempos da 

Idade Moderna. Foi a erupção duma primavera da exis

tência,  duma imensa plenitude; duma ilimitada con
fiança no futuro . A matemática e as ciências da natu
reza progridem ràpidamente . Descobre-se a Antiguida3e 
e a História começa o seu longo trabalho . Aparece o 
interesse pelo homem, observa-se a multiplicidade das 
suas manifestações e constituem-se, a partir da aná-
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Iise , as ciências antropológicas e psi.cológicas. A ciên
cia polftica considera a sociedade humana como um 
grande ser vivo, investiga o seu futuro, a multiplicidade 
das suas formas e as .condições da sua permanência . 
A Filosofia deixa de depender da Teologia e transfor
ma-se numa interrogação do homem ante os fenómenos 
do mundo. A arte em todas as suas manifestações, 
arquitectura, escultura , pintura, poesia, teatro , surge 
com o carácter de domínio autónomo e produz uma 
infinita plenitude de formas. Há também o apareci
mento e a constituição de Estados autónomos com o 
sentimento do seu poder e da sua força. Ousadamente 
a terra é partilhada. Descobrem-se mares e terras e 
organiza-se o sistema colonial . Finalmente todas as des
cobertas e construções a que chamamos técnica, im
pensáveis para as épocas anteriores e que permitem 
ao homem o domínio sobre a natureza - descobertas 
intimamente relacionadas com a economia dos tempos 
modernos na qual um desejo de lucro que não tem 
limite produz o sistema capitalista. Tudo isto surgiu 
como uma erupção de forças desconhecidas provenien
tes de profundidades até agora ignoradas . O homem 
começa a conhecer o mundo e, no mundo, conhece-se 
a si próprio de maneira completamente nova. Está 
convencido de que só agora começa e que tudo o que 
houve anteriormente foi apenas preparação ou obstá
culo. 

O homem dos tempos modernos está convencido de 
que se encontra finalmente diante da Realidade. As 
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fontes da existência vão-se abrir agora para ele .  As 
energias ocultas na natureza revelam-se e juntam-se às 

da sua natureza e a vida realizar-se-á plenamente. Os 
diversos domínios do conhecimento , da criação e da 

acção, constituem-se de acordo com as suas leis ; um 

domínio junta-se a outro ; um conjunto magestoso e 

cheio de vaidade, «a cultura» , desenvolver-se-á e é 

nele que o homem encontrará sua plenitude . 

Uma expressão deste estado· de espírito é a fé dos 
tempos modernos no progresso, que será produzido 

pela lógica da natureza e da criação humanas. 

As leis da natureza ,  a estrutura psicológica e lógica 
da vida do homem, as relações dos indivíduos uns com 
os outros e os tipos do comportamento das colectiví

dades sociológicas - em tudo isso actua uma necessi

dade interna que conduz tudo para um futuro melhor! 

Já não temos essa atitude.  Pelo contrário, vemos 

com nitidez cada vez maior que os tempos modernos 

se enganaram .  
Não significa isto que critiquemos a s  suas produções 

culturais ; já o teríamos feito . Mas com o triunfal apo

geu do seu desenvolvimento aparece também a crítica 

em todas as formas, desde a ati tude criadora e con
fiante até ao cepticismo pessimista. Ko momento má

ximo do desenvolvimento da Europa , proveniente do 
Renascimento e do Barroco, Rousseau afirma que a 

partir de um certo nível a cultura é um mal e convida 
o homem a voltar-se para a natureza, único ser autên
tico e puro . Estas atitudes afinal também fazem parte 

7 
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do mesmo processo : e este não é posto em causa . Só 

a crítica cristã se detém nos fundamentos. Sabe pela 
Revelação que o homem se pode perder por causa do 

mundo e das suas obras e sabe que há apenas um 
«único necessário» e para i;;so refreia o optimismo ins

p irado pelo progresso, que começa por ser entusiasta e 
que depois se transforma em dogma . Só ela conhece o 

erro da ideia de autonomia e que a edificação duma 
cultura que afasta Deus não pode resultar ,  pela simples 
razão que Deus existe . Mas a dúvida e a crítica vêm 
da Revelação,  isto é, fora da própria cultura ;  têm razão 
m as a sua importância histórica é nula .  

Hoj e  ã. dúvida e a crítica surgem já da própria cul
tura.  Mas já não temos confiança nela . Já não pensa
mos na cultura, como pensaram os tempos modernos, 

como sendo um espaço vital e uma estrutura essencial 

à qual nos podemos abandonar. ] á não é para nós, 
enquanto «espírito objectivo, , expressão da verdade do 
Ser. Pelo contrário,  com ela já não há a.cordo. Temos 

que olhar para ela com cuidado.  E não só porque con
tém deficiências ou porque será ultrapassada historica

mente mas também porque a sua von tade fundamental 
e a sua imagem dos valores estão erradas. E funda

mentalmente porque não se pode ter confiança nas 
obras do homem , como os tempos modernos tiveram 
- como também não se pode ter na natureza . 

1! evidente que esta crítica deve ter em conta as 
fontes dos seus erros. Poderia parecer que exprime o 
pessimismo de um povo que vê a sua queda em termos 
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absolutos. Ou a atmosfera sombria do Ocidente, que 
sente ter envelhecido e que vê passar para povos mais 
jovens a condução do mundo. Não obstante tudo isto 
parece estar certo . 

Os tempos modernos conceberam a cultura como 
algo de «natural» . Não no sentido directo , uma vez que 
assenta na aptidão do espírito para desenvolver a sua 
relação com a natureza e para se colocar diante dela. 

No sentido dos tempos modernos, natureza e espírito 
constituem um todo ; o todo, absolutamente , o mundo 
no qual tudo se processa segundo leis fundamentais e 
no qual tudo é bom e necessário . É esta convicção que 
ongma o optimismo dos tempos modernos nos pro
blemas de cultura. 

A marcha da história mostrou bem como esta opi
nião era um erro. O espírito do homem é livre, para 
fazer o bem ou o mal , para construir ou para destruir. 
E este aspecto negativo não é uma necessária antítese 

no processo do todo, é negativo no sentido mais pre
ciso do termo: realiza-se embora isso não seja necessá
rio, ou até porque qualquer outra coisa mais correcta 
pode ser efectivada. Eis o que aconteceu e até de uma 
maneira mais geral e em maior extensão. As coisas 
afinal tomaram um caminho falso e os factos pro
vam-no. O nosso tempo sentiu bem e inquieta-se pro
fundamente . Mas é aí também que está a sua grande 
oportunidade : romper com o optimismo e ver a ver
dade. 
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Torna-se claro em muitos momentos da actual situa
ção ; podemos mostrar alguns. O facto mais significa
tivo é que a cultura dos tempos modernos - ciência, 
filosofia, pedagogia , sociologia , literatura - viu erra

damente o homem ; não apenas em pormenores mas no 

seu princípio e no seu conjunto. O homem não é o ·ser 
que o positivismo e o materialismo nos mostram .  Para 

estes,  o homem «desenvolve-se:& a partir da vida animal 
que por seu lado é produzida por umas quaisquer dife

renciações da matéria. Mas apesar de tantas afinidades 
o homem é essencialmente um ser parti cular , porque é 

determinado pelo espírito que por sua vez não pode 
derivar de nada de -material. Isso faz com que tudo o 
que ele é adquira um carácter autónomo que o dife
rencia de todos os seres vivos. 

O homem também não é o que o idealismo vê nele .  
Este aceita o espírito mas iguala-o a o  Espírito abso

luto e valoriza neste as categorias da evolução . O pro

cesso do espírito absoluto é o mesmo do mundo no 
qual o homem está compreendido . Por isso não pode 

haver para este liberdade no sentido autêntico do 
termo, uma decisão autêntica a partir dum princípio 

autónomo. Também não pode haver uma história e o 
homem perde o espaço essencial à sua existência. M3.;5 

o homem não é isto. É ser finito mas pessoa autên
tica ; insuprimível na sua essência, inalienável na sua 

dignidade ,  insubstituível na sua responsabilidade. E a 
história não se processa como o prescreve a lógica çluma 
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essência do mundo,  ela é o que o homem livremente 

determina que seja .  

O homem também não é o que o existencialismo vê 

nele. Para este , o homem não tem pressupostos , essên
cia ou norma. É absolutamente livre e determina-se a 

si próprio ; não apenas na acção mas também no ser. 

Está lançado num mundo sem lugar nem ordem, ten
do-se apenas a si própri o ,  nada mais, e a sua vida é 
o seu próprio e radical destino . Também isto não é 
verdade . O homem tem uma essência que lhe permite 

afirmar : «Sou isto e isto» . Há uma ordem que· lhe 

permite dizer : «Estou aqui e agora e nesta exacta 

relação de coisas».  Há um mun do à sua volta, o cos
mos , que tanto o ameaça como defende . 

E poderia dizer-se ainda mais coisas. 

Ninguém, consciente da sua humanidade, se reconhe
cerá na imagem que lhe oferece a antropologia dos tem
pos modernos, quer sej a biológica, psicológi.ca, socioló
gica ou de qualquer outra espécie. Essa imagem refere 

apenas aspeétos particulares de si próprio , maneiras de 
ser, correlações, estruturas - mas não a reproduz de 
modo algum .  Fala-se do homem mas não se chega a 

vê-lo . O movimento dirige-se para ele mas não o atinge . 

Pre tende-se agarrá-lo mas ele escapa-se . Pendemo-lo 
co m a es tatfstica , determina-se-lhe um lugar nas organi
zações, usa-se o homem para certos fins, mas estamos 

no entanto diante dum espectáculo estranho e grotesco 

- tudo isto acontece a um fantasma . Mesmo quando o 

homem é sujeito a violências, quando se usa dele erra-
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damente , quando se pretende destruí-lo , não é ao ho
mem afinal que toda essa violência é dirigida. 

O homem da concepção dos tempos modernos não 

existe.  Incessantemente se tenta fechá-lo, reduzi-lo a 
categorias que lhe são estranhas : mecânicas, biológi

cas, psicológicas, sociológicas - todas as variações da 

vontade fundamental de fazer dele um ser «naturab , 

mesmo que seja uma natureza espiritual. Mas há uma 
coisa que não vêem e que é fundamental : que a pessoa 
é finita e que existe enquanto tal, mesmo que o não 

queira , mesmo que ela negue a sua essência, chamada 

por Deus e em relação com as coisas e as outras pes

soas. Pessoa que detém a liberdade magnífica e terrível 
de poder manter o mundo ou de poder destruí-lo, de se 

afirmar a si própria e de se realizar ou de se abandonar 

e perder. E nesta última não como um elemento neceii

sário num processo supra-pessoal, mas como .algo real� 

merite negativo ,  talvez evitável e sem sentido . 

Se a cultura fosse aquilo que viram nela · os tempOs 

tnodernos, não se poderia ter enganado de tal maneira 
sobre o homem , tê-lo perdido de vista, de perspectiva, 

�orno fez. 
O mesmo se vê no perigo cada vez maior e mais 

urgente que provém da própria cultura - tanto para 

ela como para o homem , que ,a efectiva . 
Este perigo provém de várias fontes : mas sobretudo 

da que constitui a base de toda a criação cultural, 
nomeadamente do poder sobre a existência. O homem 

dos tempos modernos é da opinião que todo o desen-
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volvimento do poder é em si um «progresso, um acrés
cimo de segurança ,  de utilidade , de bem estar, de força 
vital , de realização de valores.  Na verdade o poder é 
algo que tem mais significações ; pode realizar o bem 
como o mal , pode .construir como destruir .  As suas 
transformações dependem do pensamento que o orienta 
e do fim para o qual éle é utilizado. A um exame mais 
rigoroso vê-se no entanto que durante os tempos mo
dernos o poder sobre a existência, os homens e as coi
sas , vem crescendo numa medida cada vez maior, mas 
que a seriedade da responsabili dade ,  a clareza da cons
ciência , a força do carácter não têm acompanhado este 
acréscimo. Vê-se que o homem moderno não está edu
cado para usar correctamente o seu poder ; e numa 
larga medida ou lhe falta a consciência do problema 
ou se limità · a certos perigos exteriores, como os que 
se tornam manifestos nas guerras e são discutidos pelo 
público. 

I sto significa que cresce sempre mais a possibilidade 
de o homem não saber usar o seu poder. Como ainda 
não existe uma moral do uso do poder, é sempre maior 
a tendência para considerar este uso como um processo 
natural , para o qual não existem normas de liberdade, 
mas pre tensas necessidades que consistem na utilidade 
e na segurança . 

Mais : o desenvolvimento dá a impressão ·que o po
der se objectiva; como se no fundo deixasse de ser 
possuído e utilizado pelo homem, mas como se desen
volvesse sempre a partir da lógica das posições cien-
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tíficas, dos problemas técnicos e das exigências polí

ticas .  
E isto significa também que o poder se torna demo

níaco. A palavra já está gasta como todas as que se 
referem às coisas importantes da existência humana; 
temos que pensar na sua seriedade, antes de a utilizar
mos. Não há nenhum ser que não tenha senhor. Na 
medida em que nos referimos à natureza - palavra 
entendida no seu sentido autêntico de criação não pes
soal - ela pertence a Deus , cuja vontade se exprime 

nas leis que a .constituem. Se nos referimos ao do mí
nimo da liberdade de um homem, deve pertencer este 
a um homem e que é responsabilizado por ele . 

Não sendo assim não se torna «natureza» , con
vicção tomada infundamentadamente e com a qual , 
aliás , os tempos modernos se vão consolando com mais 
ou menos consciência;  não fica apenas disponível, como 
uma res·erva, mas algo de anónimo toma conta dele . Fa
lemos como psicólogos : passa a ser regido pelo incons
ciente , algo de caótico , cujas possibilidades de des
truição são pelo menos tão fortes como as de salvação 
ou de progresso . Mas não é tudo. Se o homem não se 

responsabiliza pelo seu poder ele vai ter às mãos das 
potências demoníacas. E agora não falamos nisto como 
os nossos jornalistas , ma:; referimos exactam€nte aquilo 
que a Revelação nos diz : seres espirituais ,  criados por 
Deus para o Bem, mas que se afastaram d ' Ele;  que 
se decidiram para o mal e que estão agora determinados 

a arruinar a Sua Criação.  São estas potências demonía-
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cas ·que tomam conta do poder do homem: pelos seus 
instintos aparentemente naturais , mas na verdade tão 
contraditórios; pela sua lógica aparentemente impecá
vel, mas na verdade tão fàcilmente influenciável ; pelo 
seu egoísmo tão desprotegido sob tantas violências. 
Quando se considera a história dos últimos anos sem 
preconceitos racionalistas e naturalistas, a maneira de 
proceder e a atmosfera espiritual falam com suficiente 
clareza. 

Os tempos modernos esqueceram tudo isto porque a 
fé revoltada do autonomismo produziu uma espécie de 
cegueira. Pensaram que o homem podia possuir o poder 
e sentir-se em segurança com ele - através de uma ló
gica qualquer das coisas cujo comportamento lhe po
dia inspirar tanta confiança no domínio da sua liber
dade comci no domínio da natureza .  Mas não é assim. 

Logo que uma energia,  uma matéria, uma estrutura ou 
qualquer outra co:sa entra no ·domínio do humano, 

passa a ter um novo carácter. Deixa de ser si:nples
mente natureza e passa a ser um elemento do mundCl 
do homem . Integra-se na liberdade mas também na 
debilidade do homem e é a partir daf que pode ter vários 
significados, ser portador de possibilidades quer de 
carácter positivo quer de .carácter negativo. 

A mesma substância química é no organismo hu� 
mano algo de diferente do que é no mineral porque o 
organismo a recebe numa nova estrutura e num outro 
tipo funcional . Seria pensar ingênuammte e fora dos 
termos da ciência afirmar que o oxigénio é sempre 
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oxigénio . Em abstracto é assim mas em concreto não 

é, porque a estrutura na qual se encontra o exigénio é 
que o faz actuar. Um órgão num corpo de um animal 
é diferente do que é no corpo do homem porque neste 

é assumido pelas formas vitais do espírito, as emoções, 

as experiências racionais e éticas, e ganha novas pos

sibilidades de realização e de destruição ; basta-nos com
parar o que é atribuído «ao coração� dum homem e 
dum animal . Não querer ver isto é aceitar uma forma 

ingénua de puro materialismo. Aliás este materialismo 

manifesta-se no optimismo dos tempos mo dernos que 

pensam a «cultura» como algo de assente em si pró

prio. Com isto julga-se que as realizações culturais 
atingem o domínio da liberdade e recebem aí uma 
potencialidade · de características diferentes . Com elas 

novas possibilidades práticas surgem, e por isso mesmo 
constituem um perigo quando não são absorvidas pelos 
homens e inscritas na ordem · devida, isto é, na da 

pessoa moral . Se não fosse assim como se poderiam _ 

ter produzido no seio da própria cultura europeia, 
coisas como as das últimas décadas? Todo este horror 
não caiu do céu - ou mais exactamente ,  não subiu dos 

infernos. Todos estes inimagináveis sistemas de destrui

ção não surgiram num momento em que tudo estav a  
em ordem . A s  monstruosidades que s e  realizaram com 

perfeita consciência não são obra de alguns indivíduos 
desnaturados {)U de pequenos grupos, mas provêm de 
desordens e de envenenamentos que operavam há já  

muito tempo. Tudo o que é lei moral, responsabili-
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dade , honra, vigilância da consciência,  não desapa
rece a tal ponto da vida em comum se não tem vindo 
a ser desprezado há já muito tempo . E nada disto 

teria acontecido se a cultura fosse o que os tempos 
modernos viram nela . Pensaram que a matéria do 

mundo, desde que estivesse no domínio da liberdade, 

tinha a mesma segurança que tinha já no domínio da 

natureza . Como se se produzisse uma natureza .de 

segunda espécie à qual se pudesse abandonar tudo, 
ainda que duma maneira mais complicada e instável. 
É daí que surge uma falsa espontaneidade , uma perda 

de consciência nas relações com a existência, que se 
torna mais incompreensível para quem pensa, na me
dida em que investiga mais a fundo os ritmos da cul
tura . Surge também o perigo cada vez maior, quer ma

terial quer espiritualmente, quer para o homem quer 

para a sua obra, quer para o indivíduo quer para a 
sociedade. 

. 

Se este conhecimento se torna mais agudo e capa� 
de impedir uma catástrofe , que atingiria a terra inteira 

e que ultrapassaria a desgraça de uma guerra, é uma 
outra questão. De qualquer maneira, a fé supersticiosa 

da burguesia na segurança interna do progresso citá 

muito abalada.  Muita gente já admite que a: «cultura» 

não é o que os tempos modernos pensaram dela :  não 

uma bela segurança, mas um risco de vida e de morte 
do qual ninguém sabe em que resultará . 

Falámos dum «homem não humano, e duma <ma

tureza não natural» - é preciso agora encontrar uma 
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palavra que exprima o carácter da  obra do futuro. 
Também me parece que não encontrei essa palavra. 
As duas definições prestam-se a equívocos . No con

ceito de «humano» está compreendido o ·de homem, 
na medida em que a definição escolhi da significa lite
ralmente e não humano. Mas facto é que é do homem 
que se trata i Até talvez se possa dizer que se trata de 

urna manifestação radical daquilo a que se chama �ho

mem» . Duma decisão radical em que o seu ser se deter

mina - este ser ao qual se atribui a faculdade de rece
ber as suas determinações fundamentais , não através da 

natureza, mas através das suas próprias decisões . lt de 
resto aquilo que a ciência descobre como essência das 

coisas, justamente a natureza : e aqui de novo a designa

ção que escolhemos parece destruir-se a si própria. 

Resta-me ter a esperança que o leitor compreenda 

estas duas expressões corno eu as tenho afirmado, isto 

é, corno saídas da história. O «humano» corno aquela 
forma específica do homem que, desde a Antiguidade 

até aos tempos modernos , tem actuado como norma, 
e o «natural» como aquela imagem da realidade exte

rior que este homem via à sua volta e com a qual estava 

em contacto. 

Para a cultura do futuro não encontro nenhuma 

qualifiCação , porque falar de uma «cultura não cultu
ral» , seria exacto no sentido de que tem sido aqui indi
cado, mas demasiado impreciso para lhe poder dar um 

sentido válido. 
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Em todo o caso - o homem não humano, a natu

reza não natural e a forma já adivinhada da futura 

obra do homem, estão intimamente ligados. 

Esta imagem da obra do homem é profundamente 
diferente da anterior. Falta-lhe exactamente o que 

caracteriza a «cultura>> no sentido antigo do termo : a 

fecundidade calma ,  o desenvolvim�nto, a efectividade ;  

ela é bastante mais dura e mais áJrdua. Falta-lhe o orgâ

nico no sentido do crescimento e da proporção ;  é tudo 

obtido com muito esforço.  O que chega dela até nós 
não é um espaço para habi tar calma e seguramente ; 

antes pelo contrário, surgem-nos conceitos como ate

lier de trabalho e campo de guerra . 

A obra humana do futuro - temos que voltar a isto 

mais uma vez - trará sobretudo uma característica : a 
do perigo. A fundamentação mais simples para a ne

cessidade e para o sentido da cultura está no facto de 

ela produzir uma segurança . É aí sobretudo que se 

exprime a experiência do homem do passado, que via 

à sua volta uma natureza que não compreendia e que 

não dominava . Para ele a cultura significa tudo o que 

ocultava os poderes ameaçadores e tornava a vida pos

sível .  A segurança cresceu gradualmente . A natureza 

perdeu o que tinha de estranho e de perigoso e tor

nou-se, no domínio de bens inesgotáveis, numa infati
gável força de recomposição e numa pureza original, 

tal como os tempos modernos a viram. Mas mais uma 

vez as relações se alteraram : na evolução da história, <: 

homem encontrou-se dentro do espaço do perigo ; e est� 
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perigo nasceu exactamente daqueles esforços e daquelas 
estruturas que tinham vencido o primeiro perigo, o que 
significa que ele surgiu da própria cultura. 

Não se refere a dificuldades singulares que a ciên
cia e a técnica ainda não tenham penetrado, mas a 
um dos elementos constituintes de toda a acção hu
mana, incluindo a mais espiritual , que é nomeada
mente o poder. Possuir o poder significa ser senhor do 
que existe .  Em virtude do poder, os efeitos directos da 
existência que se vira contra a nossa vida são destro
çados e até mesmo moldados às exigências desta vida. 
E isto acontece duma maneira decisiva ; o homem tem 
nas suas mãos os efeitos directos da natureza . Mas não 
tem os indirectos : o próprio facto de «ter nas suas 
mãos» . Ele tem poder sobre as coisas , mas digamo-lo 
com mais certeza ainda, não tem poder sobre o seu 
próprio poder. 

O homem é livre e pode usar o seu poder como qui
ser. Mas é aí precisamente que se encontra a possibili
dade de lhe dar uma utilização falsa; falsa tanto no 
sentido de má como no de destruidora. O que garante 
uma utilização correcta? Nada . Nada garante que a 
liberdade tome uma decisão certa . Tudo o que pode 
existir é apenas probabilidade , que reside no facto de a 

boa vontade se tornar num estado de espírito, numa 
atitude , num carácter. Mas a análise sem preconceitos 
deve - como já o observámos - .concluir que não 
existe uma educação de carácter que torne provãvel a 
utilização corre c ta do poder . O homem dos tempos mo-



O FIM DOS TEMPOS MODERNOS 1 1 1  

dernos não está preparado para assumir o crescimento 
ilimitado do poder. Ainda não há uma ética elaborada 
e operativa sobre a utilização do poder ; ainda menos 
uma educação, seja duma elite ou de uma sociedade. 

Por tudo isto, o perigo essencial que resi.de na liber
dade, tomou uma forma premente. A ciência e a técnica 
tornaram de tal modo disponíveis as energias da natu
reza, como as .do próprio homem, que podem ainda 
produzir- se destruições duma extensão imprevisível. 

quer de carácter episódico , quer crónico. É por isso que 
se pode afirmar com toda a razão que começa uma 
nova era da História. A parti.r de agora e para sempre 
o homem viverá lado a lado com um perigo cada vez 

mais forte e crescente e que ameaça toda -a sua exis
tência. 

Se juntarmos ainda as considerações já referidas 

e que conduzem a um adormecimento dos nossos es

forços, a de uma cul tura segura de si própria e que 
produz a sua segurança, ver-se-á quão pouco a huma
nidade de hoje está preparada para administrar a he
rança do poder acumulado até agora. Em qualquer 
altura a situação pode subvertê-la. E não apenas nos 
seus elementos passivos mas sobretudo nos activos, nos 

que conquistam, nos que organizam, nos . que coman
dam. O primeiro exemplo monstruoso já o tivemos nas 

últimas duas décadas . Mas as coisas não parecem ter 
sido compreendidas por muitos .  Tem-se cada vez mais 
a impressão de que o meio pelo qual se atingem estes 
problemas é sempre afinal a própria violência. Mas isto 
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significa também que a utilização errada do poder 
se transforma em lei. 

O problema essencial à volta do qual gira o futuro 
trabalho da cultura, e de cuja solução tudo dependerá, 
não só o bem estar ou a necessidade, mas também a 
vida e a morte, é ainda o poder. Não já a sua ascensão, 

que é inerente ao próprio poder, mas a sua limitação 
e a sua utilização .correcta . 

As forças caóticas nas suas primeiras formas estão 
dominadas; na  sua forma imediata a natureza obedece. 
Mas essas forças tornam a girar à volta da cultura , e 
o seu elemento é precisamente o que as primitivas for
ças caóticas tinham dominado : o próprio poder. 

Mas neste segundo movimento· todos os abismos dos 
tempos primitivos se voltaram a abrir. De novo apa
recem desordenadamente as forças do Caos .  Todos os 

monstros das solidões, todos os horrores das trevas 
voltaram. O homem está de novo diante do Caos ; e 

isto é tanto mais terrível quanto já ninguém vê (por
que por toda a parte apenas se ouvem falar pessoas com 
formação científica) que as máquinas já estão em movi
mento, que as equipas que as comandam estão prontas 
a funcionar. 

Talvez o que dissemos mostre mais claramente por
que é que nos perguntámos se devíamos ou não usar 

a expressão «cul tura não cultural:. .  Se aquilo que o 
homem dos séculos passados produziu e se aquilo que 



O FIM. DOS TEj1fPOS MODERNOS 1 1 3  

ele viveu era a cul tura , então aquilo que hoje referi

mos com o mesmo nome é efectivamente algo de dife

rente.  O espaço existencial é outro ; outro é o seu ca.rác
ter e outra coisa é aquilo de que depende. 

A virtude dominante será sobretudo aquela serie

dade que deseja a verdade . Talvez já possamos ver 

uma preparação para isso na objectividade da qual já 

existem tantos sinais . Esta seriedade pretende saber 

aquilo de que afinal se tràta em todas as conversações 
sobre o progresso e o conhecimento total da natureza,  
e assume a responsabilidade que a nova situação lhe 

impõe. 
A segunda virtude será a coragem. Uma coragem 

sem patético, espiritual ,  pessoal , oposta ao Caos que 
tudo ameaça .  -Deve ser mais pura e mais forte do que 
a exigida pelas bombas atómicas e pelos agentes bacte

riológicos , uma vez que terá que defrontar o inimigo 

universal , isto é, o Caos que se manifesta na própria 

obra do homem, e que , tendo uma coragem realmente 
grande, terá contra si a maioria, opinião pública , falsa 

verdade condensada em palavras e organizações. 

E um terceiro factor deve acrescentar-se : a ascese . 
Os tempos modernos exprimiram a sua aversão em 

relação à ascese ; ela era a síntese daquilo de que eles 
queriam libertar-se .  Precisamente por isso deixaram-se 
adormecer e decaíram . O homem deve aprender a do

minar-se pela luta contra si próprio e pela renúncia 
e assim chegar ao domínio do seu próprio poder. 
A liberdade assim adquirida aplicar-se-á então seria-

8 
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mente às decisões reais , enquanto hoje vemos tra

tar futilidades com uma gravidade metafísica. Ela 
transformará a mera força em verdadeira coragem e 

desmitificará os heroísmos aparentes, aos quais o ho

mem se deixa sacrificar impel ido por ilusões de abso
luto.  

Tudo isto deve produzi.r uma maneira de governar 

mais espiritualizada, na qual o poder reine sobre o 

poder, que distinga a j ustiça da injustiça, os meios dos 

fins.  Uma maneira de governar que encontre o equi
líbrio e que .crie,  no esforço do trabalho e da luta, um 
espaço onde o homem possa viver com dignidade e 

alegria. Só isso será o verdadeiro poder. 

Julgo ter tornado claro que não estou aqui a anun
ciar qualquer pessimismo . Ou melhor :  nenhum falso 

pessimismo, porque há uma forma de pessimismo sem 

a qual nada de grande se consegue . Este pessimismo 

é a força amarga que torna o coração forte e o espírito 
criador, aptos a realizarem uma obra que per

maneça. 

Este pessimismo deverá certamente ser comprendido 

- e  seria necessário ver a única e autêntica decisão 
que está por detrás das muitas decisões particulares, 

tal  como estas se impõem por toda a parte . As suas 

possibi lidades são ou a decadência pela destruição inte
rior e exterior ou uma nova forma do mundo como 

espaço para uma humanidade consciente do seu pró
prio significado e das suas possibilidades futuras . 
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Não se tratará aqui do problema da essência e do 
carácter desta nova forma do mundo . Se relacionás

semos os diversos sinais que já aparecem em muitos 

lados, se se estudassem as particularidades das for

mas e das estruturas do futuro e se tentássemos com

preender os motivos e as atitudes, muito haveria a 
dizer. Mas isso excede o âmbito deste pequeno escrito; 

ficará para outra oportunidade . 





v 

A partir do que j á  foi exposto torna-se agora pos
sível dizer alguma coisa sobre a religiosidade do futuro 

- com todas aquelas reservas que a situação impõe. 
Olhemos mais uma vez para o passado. 

Na Idade Média a vida estava constituída religio
sam ente em todas as suas partes e ramificações . A fé 
cristã constituía a verdade universalmente admitida. 
O direito , a ordem social ,  o Ethos público e privado, o 

pensamento filosófico, o trabalho científico e artístico, 
todas as ideias · que movimentam a história - tudo isso 
estava de algum modo caracterizado pelo cristianismo 

e pela Igreja.  Com isto não se está a julgar o valor 

humano ou cultural de qualquer personalidade ou de 
qualquer realização ; mas até a própria maneira e:n que 

as inj ustiças se processavam estava submetida a uma 

norma cristã . A Igreja estava intimamente relacionada 
com o Estado e mesmo quando o Imperador e o Papa, 

o Príncipe e o B ispo estavam em desacordo e se amai-
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diçoavam uns aos outros, a Igrej a como tal não estava 
posta em causa 1 •  

Durante os tempos modernos toda esta situação se 

altera profundamente . 
A verdade da revelação é cada vez mais posta em 

causa ; o seu valor para a formação e a conduta da vida 
é discutido sempre mais categoricamente . Em relação 

à Igreja o estado de espírito da cultura revela uma 

oposição -cada vez mais forte . A nova intenção é desen
volver as diferentes manifestações da vida, da política , 
económica, ciência, ordem social,  arte , filosofia,  edu

cação , etc . ,  unicamente a partir das suas normas inter

nas. E esta intenção parece estar sempre em novos 
progressos. Consti tui-se assim uma forma de vida não 

cristã e a vários 
.
títulos, anti-cristã. É tão consequentil 

no seu comportamento que parece absolutamente nor-

' A isto é prec:so acrescentai-se o segu lnte :  a .fé cr:stã 

significa uma re:ação pessoal com o de us reve:ad o ,  que en

contra a sua realização perfeita na pureza e na fidet:dade a 

esta relação . �as uma colsa d:ferente é saber até que ponto 

o homem é capaz de fazer a experiênc:a da re al i dade re:i
g:osa; até que ponto ele considera vital a sua re:ação com o 
div:no e mesmo se esta relação actua di:::·ectamente na sua 
vida. Na Ida de Méd ia estas relações eram m u ito directas . 

A experiência reEg:osa era bastante desenvolv i d a ,  quer em 
profundidade quer em pureza. Todas as co:sas e todas as rela
ções da vida estavam saturadas de valores reEglosos . A Poes:.a. 

e a Arte , as formas do Estado, da soc:edad,e e da econom :a , 
os usos , as :en<las e as vidas dos santos provam que inde

pendentem·ente dos seus conteúdos toda a existência tinha um 
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mal : e a exigência da Igreja que pretende que a vida 
social s-eja determinada pela revelação aparece como 
um preconceito.  Mesmo o crente adapta esta maneira 
de ver desde o momento que pensa que as coisas reli
giosas são um domínio fechado em si e as coisas do 
mundo outro , e que cada domínio deve adaptar a estru
tura que melhor se quadra com a sua própria natureza, 
deixando ao indivíduo a liberdade de viver nestes dois 
ccmínios segundo os seus desejos.  A consequência de 
tudo isto é o aparecimento de uma existência profana, 
autónoma, abastada das influências cristãs e, por outro 
lado, um cristianismo que im:ta, estranhamente, esta 

«autonomia» . Como se desenvolve uma ciência pura
mente científica, uma economia puramente ecanómica, 
uma política puramente polí tica, também aparece uma 
religiosidade puramente religiosa.  Ela vai no entanto 

ca �ácter re : ig:os o .  Nesta pers pectiva., a Idade Média Ega� 

intimamente com a A n tiguidade - Antiguidade q ue ela pro

longava. A corrente de vida q ue lhe trouxeram os j ovens po

vos do Norte man :fes ta v a-se ne:a.  Esta aptidão rel i g ' osa 
s·gnifi cava em primeiro :ugar um eleme nto d : ferente de p :edade 

cr:stã a o  mesmo tem po que o que ela permite com preender nas 
coisas e n os  acontecimentos é a lgo d i fe�ente do cont·eú do da 

Revelação.  !\Ias entre es tes do :s d omín ios de ex per: ência ex :ste 

uma re;ação .  A rel igios:dade natural é p ur:f:cada pela Reve

lação e ace ite no co n j unto das suas s ' gn iEcações . Por outro 

lado é p ortado�a de forças pr :m : tivas d os  elementos do m undo 

e da vida a partir dos quais os conteúdos da Revelação se 

relacionam com a realié.ade terr·estre . 
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perdendo as suas relações com a vida concreta, fica 

cada vez mais pobre de contendo humano, limitando-se 

exclusivamente à prática e à doutrina «puramente reli

giosas» e deixa de ter outro significado que não seja 

consagrar re:igiosamente alguns momentos importan

tes da  existência :  o nascimento , o casamento , a morte . 

Vimos que uma cultura não cristã está a ser pro

duzida desde o princípio dos tempos modernos . Esta 

negação refere-se apenas, durante muito tempo, ao con

teúdo da revelação ; não aos valores éticos, quer sejam 

individuais ou sociais que se desenvolveram sob a sua 

influência. Ao contrário ,  a cultura moderna julga 

apoiar-se nestes valores .  Deste po.nto de vista, adoptado 

por considerações de ordem histórica, valores como por 
exemplo a pessoa, a liberdade, a responsabilidade, a 
dignidade individuais, a caridade, são possibilidades 

NOTA: Geralmente é neste ·estado de coisas que se pensa. 
quando se fala nà s itua ç ão religiosa dos tempos mode:nos . 

Mas pode�e acrescentar ainda isto: o declínio da receptividade 
re:.:g!osa de q ue falámos . 

Estuda-se a natureza de maneira cada vez ma:s experi
mental e rac ional ;  concebe-se cada vez mais a política como 

simp! es jogo de poderes e de interesses ; a econom:a é ded uzida 

a putir da lógica da util idade e d o  bem-estar; olha-se a técnica 

como um grand� s:stema que serve para qua:quer fim ; a arte 
é uma cr:açã o de formas e a pe dagogia é vista com o  ·ed ucação 

do indiv:d uo para se inco�porar neste estado de co1sas e nesta 
cultu:a. :!! ass :m q u e  a rece p tividade re: ig iosa decresce.  Com 

isto q u e r c m cs s ' gn :ficar não a fé na reve:ação cristã e a con
d ução duma vida q ue esta rev elação determina , m as uma 
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inatas do homem que os tempos modernos descobriram 

e desenvolveram.  Sem dúvida que a cultura, nos pri
meiros tempos do cristianismo, favoreceu o seu apare

cimento e na Idade Média foram desenvolvidqs pela 

cultura religiosa, pela vida interior e pela caridade . 

Mas esta autonomia da pessoa tomou consciência de 

si própria e tornou-se numa conquista independente 

do cristianismo .  É este ponto de vista que , entre outras 

formas, se encontra ·expresso na doutrina dos direitos 

do homem dos tempos da revolução francesa . 

E o facto é que estes valores estão l igados à Reve

lação. Esta tem uma relação específica com cada ho

mem. Fundamenta-se na graça de Deus, mas chama o 

homem à Sua comunhão e é daí que surge a ordenação 
cristã da vida. Por isso se libertam, no homem, forças 

que; sendo naturais, não se desenvolveriam .fora desta 

relação d irecta com o conteúdo religioso das coisas, a entrada. 

na alma do m:stério do mundo tal como ele ·se encontra em 

todos os povos e em todos os tempos . 

Mas isto significa : que o homem dos tempos modernos 

não só perde a fé na rev-e:•ação cristã como também experi
menta o enfraquecimento das suas d ispos:ções reEg:osas natu

rais , de m odo que c onsidera o m undo cada vez ma's como 

uma real idade profana .  E isto tem extensas ccnsequênc : as .  

Assim,  por exern.p:o,  o conjunto de ac ontecimentos que 
consti tuem a vida , aparece não j â  como a Prov idênc ia  de que 

fa�cu Jesus , nem como um m 'stério do Dest!no que a Anti
gu:dade conheceu , mas a penas com o  mera sucessão de causas 
e efe : tos empiricos que podem ser compreend:dos e or:e n ta:l.os. 

Isto manifesta-se de diversas manelras , como vemos por exem. 
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comunhão. Os valores , em si evidentes,  atingem a cons

ciênc ia embora só se tornem claros vistos na nova pers

pectiva . A concepção segundo a qual estes valores e 

estas atitudes osc ilam na natureza humana, acaba por 

esquecer a verdade dos factos ; ou ainda mais, ela leva 
- é necessário d:zê-lo - a uma deslealdade que um 
observador escrupuloso vê que pertence à imagem dos 
tempos modernos. 

A personali dade é essencial ao homem ,  mas torna-se 
clara e a vontade pode afirmá-la ·quando a revelação 
torna possível a relação com o Deus pessoal e v ivo , 

pela adopção como filho de Deus e pela Prpvidência . 

Não sendo assim , pode-se ter consciência de um indi
víduo com faculdades criadoras e original,  mas não de 
uma pessoa propriamente di ta, que é urna determina
ção absoluta de cada ser humano, para lá de todas as 

pio no m od·erno s'stema de seguros . Se conside::armcs e5Se 
s :stema no extremo desenvolvimento que tomou em muitos 

país es ,  aparece -nos como o afastamento decisivo de qualquer 

fundo relig:oso da existência humana. Todas as eventua::dadcs 
da vida estão « prev:stas • ,  calculadas segundo a sua f::equência 
e a s ua importâ.n cia de modo a serem inofens ivas. 

Os aconte cimen tos decisivos da vida humana : concepção, 

nascimento ,  a doença e a mo::te ,  pe.rdem o seu ca!"ácte:: de 

m :stério .  Transfo::mam-se em processes s oc:a:s e b:o!óg:cos , 

es tudados por uma c iência e uma técn ica méd:a cada vez ma:s 

segu::a d·e si .  M as c.a medida em q ue representam factos indo

m:náve is , acaba -se po:: «anes tes:á-los • .  torná-los ins'gn if:can

tes - o q u e  é ji ma::g : n al ( e  n ão apenas em re;ação ao campo 

da cultuca )  e aparece a técnica comp:ementar que tem por 
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suas qualidad es psicológicas ou culturais. Assim o 
conhecimento da pessoa fica ligado à fé cristã . Poder
-se-á ainda afirmá-la durante algum tempo ou até 

mesmo imi tá-la ,  mas se esta fé um dia desaparece estas 

noções deixam de ter sentido . 

O mesmo se diga dos valores correspondentes onde 

se desenvolve a consciência da pessoa . Por exemplo o 

respeito que não é devido a um dom particular ou a 

uma s;tu ação social, mas à realidade da pessoa enquanto 

pessoa ;  devido à sua quali dade de ser único , insubs

tituível,  inal ienável , seja esse homem como for. Ou a 

Iiberdace que não s ignifica a possibilidade de se desen

volver e de expand:r  a sua vida,  o que tem estado ape

nas reservado ao homem de privilégios , mas antes a 

capaci dade atribuída a cada indivíduo de po der �ornar 

decisões , de ser senhor do seu próprio destino. . .  Ou o 

fim vencer rac ionaimente a vida. e a morte , isto é, abol ir  a. 
vida quan do e:a de ixa de ser d :gn a de ser vivlda , quer para 

a pessoa q uer para o Estad-::> , quando a estes ela surge como 

tendo de ixado de corresponder aos seus fins . 

O acento rel ! gtoso que chegou a ser atrlbu!do ao Estado; 

o ca.rácter de grandeza or:g:nado numa consagração �nsada 

como d ivina , desapa recem. O estado moderno deduz to:!o o 
pod er do povo . Ten ta-se durante al gum tempo atr!bu'r ao 

povo carácter de grandeza - veja-se as concepções do roman
t:smo,  do nacional'smo e da prim 'tiva democrac'a.  Em breve 

a i de !a torna-se vazia e s !gn tfica apenas que o pov·J , isto é, 
os m u [tos in divíd uos q ue pertencem a o Estad o , que ex terio

rizam de q ua:qu er mane:ra a s ua von tad e ,  constituem af:nal 

a suprema instância para a série de medidas que o Estado 
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amor do próximo que não significa apenas simpatia 
ou piedade , entreajuda,  obrigação social ou qualquer 
outra coisa semelhante , mas antes a faculdade e a 
ap tidão para reconhecer o «tu» no Outro e de se man
ter e ser o seu próprio «eu» . Mas isto só se reconhece 
quando se sabe o que é a pessoa. Quando este conhe
cimento desaparece e com ele a fé nas relações com 

Deus, estes valores e estas atitudes desaparecem 
também. 

Que estes valores não tenham sido reconhecidos ; 
que os tempos modernos tenham chamado a si a pessoa 

e os seus valores, mas abolindo o suporte existencial, 

a Revelação cristã está na origem da deslealdade de 
que falávamos acima. A pouco e pouco o •conjunto 

foi-se tornando mais claro . O classicismo alemão rea
liza valores que já nesse momento são oscilantes. Tem 

toma - mas na verdade não é um grupo espec:almente 

actuante quem dirige . 
Muito mais haveria a dizer. Por toda a parte constituem-se 

modos de existência que apenas dependem de factores em
píricos . 

Mas uma pergunta surge e consiste em sal>er se uma vida 

assim construída se�á p05Sível durante mu:to tempo.  Possu:O:á 

o sentido que ela necess:ta para poder continuar a ser uma 
vida humana ? É capaz de realizar os fins que devem ser 
prosseguidos ? 

As es truturas perdem a s ua força quando são lllpc nas con
sideradas na sua real idade em p:rica ?  Por exemplo o Estado 

necessita de j uramen to .  É a forma que ma:s liga o homem 

quan do se pronuncia sobre um facto ou se obriga a u m  deter-
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uma humanidade nobre ·que é bela mas destituída da 
raíz última da verdade , justamente porque recusa a 

Revelação embora viva dos seus efeitos .  A pouco e 
pouco vai perdendo a sua ati tude humana, logo na 
geração seguinte . E não por esta estar a um nível infe
rior, mas porque a cultura da pessoa, afastada e des
ligada das suas raízes , se começa a revelar impotente 
ante o crescimento do positivismo. 

Este processo foi-se realizando e quando de repente 
apareceu o sistema de valores das duas últimas dé-::adas, 
em contradição tão profunda ·com a tradição cultural 
dos tempos modernos , esta surpresa e esta con tradição 

eram já apenas aparen tes , porque na verdade , o vazio 
existia já há muito .  A verdadeira e autêntica pessoa , o 
seu mundo de valores e de atitudes, tinha desaparecido 
da consciência com a recusa da Revelação . 

minado comp ortamento . Sendo ass:m aque:e que presta j ura
mento refere expressa e solenemente a sua declaração a Deus. 
Mas o que acontece - e é esta a tendência dos tempos mo
dern os �  se o ju:amento j á  não contém es ta re;ação com 
Deus ?  Então s'gn:fica apenas q ue aque:e que presta o j ura
men to se dec:ara informado do facto de ,  se não d isser a ver
dade,  ser punido com os trabalhos forçados - é  então uma 

forma sem sen t:do nem efeito . 
(aja ex :stência é ma :s do que ela própria . Cada aconteci

men to s :gn if: ca mais d o  que o seu mero acontecer. Ambos se 
referem a algo que está acima ou para lá de:es . E a partir 
daí que encontram o seu ser .  Se isto desaparece as coisas e as 
estruturas Ecam vaz i as .  Perdem a força que lhes dá sentido, 
deixam de convencer. A lei do Estado é ma:S do que um con-
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A este respeito o futuro verá com uma clareza ,talvez 
terrível mas salutar. �enhum cristão se pode alegrar 

quando uma radical ausência da p alavra de Cristo é 
produzida. Porque a Revelação não é urna experiência 
subj ectiva, mas a verdade pura,  manifestada por aquele 

que criou o mundo ;  e cada momento da história, que 
toma impossível que esta verdade exerça a sua influên
cia, está ameaçada no mais fundo de si próprio.  É bom 

que esta deslealdade seja desmascarada . Ver-se-á então 

o que é do homem quando a revelação desaparece e 
deixa de produzir os seus frutos . 

Mas ainda há uma pergunta à qual é preciso res
ponder; e ela refere-se à natureza da religiosidade do 
futuro. Não o seu con�eúdo revelado, porque é eterno; 
mas a forma histórica da sua realização, a sua estru-

junto de leis colectivamente aceites ; para lá dela existe um 

intangível que surge à consciência quando a :ei é desrespeitada .  

A ordem social é mais do que u m a  mera garantia para u m a  

tranq uila vida em comum; para l á  de:a há algo q u e  de a:gum 

modo converte a contravenção em crime . Este e lemento re:i
gioso faz com que os diversos comportame ntos necessários à 
existência sej am cump ridos sem pressão exterior, cpor si» , e 
os seus e :ementos se relacionem uns com os o utros e constituam 

uma unidade .  Não ex:ste u m  m undo apenas profa::w; mas na 

medida e m  que a von tade obstinada consegue arranja:- uma. 

imagem seme:hante ,  esta não funciona. ll: um pu:-o a:-t:fício 

sem sent:do q ue se imponha. Não convence a razão vital que 

está por baixo da razão rac ionaEsta . O coração d-eixa de expe

rimentar o sentimento de que eate mundo é habitável. 
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tura humana. Muito haveria aqui a dizer . Limitar

-nos--emas a enunciar alguns pontos. 
O que acabámos de salientar é o mais importante 

de tudo : a manifestação violenta da existênc ia não 
cristã. Quanto mais o não crente afirmar -categàrica
mente o seu afastamento da Revelação tanto mais ele 
a realiza na prática e assim ver-se-á melhor o que 
é o ·cristianismo . :t preciso que o não cristão deixe as 
secularizações. É precis o  que ele renuncie aos bene
fkios da revelação, aos valores e forças que esta desen
volveu . É preciso que se realize corajosamente sem o 

Cristo e sem o Deus revelado pelo Cristo para que 
sinta bem o que isso significa . Nietzsche viu-o bem 
quando disse que o não cristão dos tempos modernos 
ainda não tinha compreendido bem o que significa 

verdadeiramente o anti-cristianismo . As últimas déca

das já o mostraram um pouco- e foram apenas um 

começo. 

Sem o elemento religio�o a vida torna-s€ como um motor 

sem óleo . Está em perigo de se queimar, a qu alq uer momento. 

As partes q ue dev iam estar ligadas d·es prendem-se . Os meic.s 

e as ligações perdem-se. A ·existência desorgan iza-se - e então 

real iza-se este curto circ uito que já d ura há trinta anos e que 

está sempre a crescer . Transforma-se em vio:ência. E é através 

dela que a impotênci a  proc ura uma saida.  Quando os homens 

não estão ligados inte riormente ,  adapta-se-:hes uma crgan :za

ção exterior; e para que a organização trabaihe, o Estado con

tribui com a sua opressão. Mas pode-se viver muito tempo 
liOb a opressão? 
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Desenvolver-se-á um novo paganismo, mas de natu

reza diferente da do primeiro. Surge qualquer coisa de 
menos claro quando se consideram as relações deste 
paganismo com o da Antiguidade. O não cristão de 

hoje julga muitas vezes que pode desligar-se do ·cris

tianismo e procurar na Antiguidade outro caminho reli
gioso. Mas engana-se. Não podemos reg.ressar ao pas
sado. Como forma de existência a An tiguidade já nã:o 
tem mais a dizer : está definitivamente ultrapassada . 

Se o homem de hoje se torna pagão é num sentido radi
calmente diferente do do homem antigo. Em toda a 
grandeza de sua vida e da sua obra o homem da Anti
guidade tinha uma atitude religiosa cheia de ingenui

dade juvenil. Vivia ainda antes da decisão que o Cristo 
vem realizar. Soeren Kierkegaard explicou definitiva
mente que uma decisão, qualquer que ela seja,  pro
jecta o homem num outro nível existencial . A sua exis
tência adquire uma seriedade que a Antiguidade não 
conheceu , porque não podia, Não provém esta serie
dade fundamental duma maturidade autónoma, mas do 

apelo de Deus dirigido à pessoa pelo Cristo : ela abre 

os olhos , acorda, quer queira quer não .  Provém da 
partic:pação secular na existência de Cristo ; da expe
riência feita ·com ele da terrível clareza com a qual 
«soube o que está no homem� e daquela grandeza 
sobrehumana com que assumiu a existência . É daí que 
provém a impressão de menoridade existencial dada 

pelos não cristãos que acreditam na Antiguidade .  
O mesmo s e  diga d a  renovação d o  Mithos nórdico. 
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Na medida em que apenas serve para mascarar a am
bição de poder como no nadonal-socialismo é tão sem 
sentido como o Mithos da Antiguidade . O paganismo 
nórdico encontrava-se também diante desta decisão 
fundamental que o obrigava , a partir das formas pro
fundas e vivas da sua existência com os seus ritmos e 

imagens, a toma'!" a pessoa a sério, qualquer que fosse a 

sua decisão. 
O mesmo se diga de todas as tentativas de criar um 

novo mito pela secularização dos pensamentos e das 

atitu des cristãs, como é o caso, por exemplo, do Rilke 
da última fase 2 •  

Mas o que há em Rilke, a vontade de abolir da 
Revelação toda a referência Transcendental e de dar 
existência um fundamento exclusivamente terrestre, 
revela-se impotente . As tentativas que neste sentido 
são feitas nos cSonetos a Orfeu'> exprimem, junta
mente com as «Elegias;) uma forma quase terrível de 
solidão. 

Enfim, quanto à representação do mundo do exis
tencial ismo francês,  a sua negação do sentido da exis
tência é duma tal violência que suscita logo a questão 

de saber se não estamos afinal diante de uma mani
festação desesperada de  romantismo tornada possível 

pelas últimas décadas. 

• cRainer Maria Rilk� Deutung des Daseins, eine Inter
pretation der Duineser E!egien:. ,  Romano Guardini, Kõsel 
Verlag, Munchen - N. T. 

9 



130  ROMANO G UA RD/Nl 

Uma verdadeira tentativa para colocar a existência 
não sõment:e em contradição com a Revelação cristã 
mas para lhe dar um fundamento independente da 
revelação e puramente imanent is ta ,  decorre de um rea
lismo de outra natureza .  Resta-nos esperar para saber 
até que ponto o Leste será capaz de o produzir : e o 

que acontecerá então ao homem. 

Mas também será necf'Ssário que a fé cristã ganhe 
um novo carácter de decisão. Também ela se deve de
sembaraçar das secularizações, das semelhanças, das 

meias-medidas e dos compromissos . E aqui é possível, 
julgo eu, uma grande confiança. 

Foi sempre difícil ao cristão conviver com os tem
pos modernos. E aqui surge um problema que requer 

uma discussão pormenorizada. Não significa isto que 
a Idade Média tenha sido absolutamente cristã e os 
Tempos Modernos ao contrário anti-cristãos. Isso seria 
repetir a visão do Romantismo, portadora dos erros j á  
referidos . A Idade Média é o produto de  uma deter
minada estrutura de pensamento, de emoção e de com

portamento que, enquanto tal e duma maneira ime
diata ,  é ind i ferente em relação ao problema essencial 
da decisão profunda que a fé implica . O mesmo se diga 
dos tempos modernos . Nos tempos modernos o homem 
ocidental descobre a independência individual e o uso 
que lhe deu no aspecto ético e religi oso ainda não foi 

perfei tamente ·compreendid·o .  Ser cristão consiste numa 
opção face à Revelação que pode ser efectivada com 

um corte em relação ao desenvolvimento histórico duma 
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época determinada. E m  relação a essa opção funda

mental a revelação está, para cada época, igualmente 

próxima ou igualmente distante . É assim que na Idade 
Mé dai houve todas as espécies de não crentes e que nos 
tempos modernos se encontra também uma religiosidade 

autên t ica.  Mas esta tem um carácter diferente da da 
Idade Média. O cristão dos tempos modernos teve mui

tas vezes que realizar a sua fé a partir dos pressupostos 

históricos da independência 'individual e fê-lo duma 
maneira muitas vezes igual à da I dade Média.  Mas é 
aqui justamente que surgem os obstáculos que o impe

dem ·de aceitar a sua época ingenuamente como nos 

mostra a experiência da época anterior. A revolta dos 
tempos modernos contra Deus é ainda muito sentida e 

a maneira como todos os domínios da criação cultural 

foram postos em contrad ição com a fé e a própria 
posição de inferioridade que à fé foi dada,  tudo isto 
está ainda pouco claro . Além disto há aquilo a que 

chamámos a deslealdade dos tempos modernos :  o jogo 
de duas faces que por um lado recusa a doutrina e a 

ordem cristã da vid a ,  mas por outro lado pretende cha

mar a si os seus efeitos sobre a cultura humana . É por 

isso que o cristão não está seguro de si diante dos tem

pos mo dernos . Por toda a parte circulam ideias e valo
res cristãos , mas que se pretende ser afinal bem comum 

em terra de ninguém. Por toda a parte os valores cris
tãos se erguem contra ele próprio. Como ter confiança ?  
Mas esta insegurança encontra um fim . Quando o fu

turo se virar contra o cristianismo fá-lo-á com serie-
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dade. Esclarecerão que os valores cristãos secularizados 
não passam de sentimentalismo e então o ar purificar
-se-á : hostil e perigoso mas limpo e aberto 3 •  

O que já  foi dito da situação d o  perigo vale tam

bém para a atitude cristã. Ela deverá mostrar o seu 

cará cter de confiança e de força .  
Tem s i d o  cri ticado n o  cristianismo 'O facto de ofe

recer um refúgio contra o perigo da situação dos tem
pos modernos. E há uma parte de razão nesta crítica 
- e não apenas porque o dogma, na sua objectividade, 

produz uma ordem fixa de pensamento e de vi da, mas 
também por tudo o que ainda permanece das tradições 
cultUTais da Igreja. Mas no futuro esta crítica apare

cerá cada vez menos. 

O donúnio cultural da Igreja não poderá escapar à 
decadência geral da tradição e mesmo no caso 'Cle se 

manter, terá que defrontar muitos problemas . Mas no 
que diz respeito ao dogma, é de sua essência prolon
gar-se para lá das circunstâncias históricas, porque as 

suas raízes encontram-se para lá do Tempo; mas po-

• O enfraquecimento experimentado pe:as forças rel ig i06as 
directas como também a capa.cidade de ex.peric?oncia e de for

mação rel igiosas de q ue já falámos acabarão por actuar no 
mesmo senti d o .  A .plenitude reEg:osa aj uda a fé; mas o con

reúdo desta fé pode ocu:tar-se ou até tornar-se profano.  Quando 

a rel igião desapa�ece a fé é ma's rara mas tam bém mais pura 
e ma:s forte . Tem um olhar mais penetrante para o real e o 
centro de gravidade enraíza-se na p€SSoa: na decisão, na fide
lidade e na aptidão .para vencer. 
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de-se admitir no entanto que torne mais claro o modo 

de vida a seguir. Quanto mais o cristianismo se apresen

tar como não indiferente à. vi•da do seu tempo tanto 

mais se libertará duma concepção não cristã da vida 

e tanto mais ainda se .realizará no dogma ao lado do 
verídico momento existencial e prático . Não preciso de 
sublinhar que não me estou a referir a nenhuma espé

cie de c:modernização� ; a nenhum enfraquecimento do 

seu conteúdo ou do seu valor. Pelo contrário,  o seu 

carácter absoluto e incondicional resultará mais forte 

nas suas expressões e nas suas exigências.  Mas neste 

absoluto, a definição da existência e a orientação do 

comportamento far-se-ão sentir de modo especialmente 

sensível. 

Assim, a Fé será capaz: de ronviver com o perigo. 

Nas relações com Deus , a obediência será um elemento 

forte .  Uma obediência mais pura que sabe que existe 

a partir de coisas supremas que só ela pode realizar. 

Não porque o homem sej a  «éteron ónom n ,  mas porque 

Deus é o absolutamente santo. Uma atitude manifes

tamente não liberal , dirigida incon dicionalmente para 

o Incondicional , mas na liberdade : e aqui se vê a sua 

diferença em relação a todas as violências . Esta incon

dici onalidade não é um abandono ao poder físico e 

psíquico d o  mando ; mas o homem assume no seu com

portamento a qualidade de exigência divina. Mas isto 

implica maturidade de julgamento e liberdade de de

cisão .  
E talvez uma certa confi·ança. Não numa ordem ra-
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cional do univ'erso <lU num princípio optimista de bene
volência, mas em Deus, real e realizador ; ou mais ainda, 

em Deus que é obra e actua . Se interpreto bem. o An
tigo Testamento adquire aqui um significado particular. 

Mostra-nos o Deus vivo, que ultrapassa os poderes do 
mito e as forças da política pagã, mostra-nos o crente 
que aceitando a Aliança se refere a este acto de Deus. 
E isto tornar-se-á importante. Quanto mais fortes forem 

os poderes an6nimos mais energicamente se afirmará 

a dominação do mundo pela fé na realização da liber
dade ;  na unidade entre a liberdade do homem e a liber

dade criadora de Deus. E na confiança no que Deus 

faz. No que Deus não apenas realiza mas faz . :I!; estra

nho o pressentimento desta santa possibilidadte no inte
rior e a partir desta ameaça do mundo. 

Esta relação de absoluto e da pessoa, da necessi
dade e da liberdade , permitirá ao crente sobreviver 

sem lugar nem refúgio e de conhecer o seu autêntico 

caminho. Permitirá ainda que o crente estabeleça com 

Deus uma relação directa , através das condições e <los 

perigos exteriores e na própria sol.idão do mundo do 

futuro - a solidão no meio das massas e das organi
zações - e de permanecer uma pessoa viva. 

Se compreendemos bem os textos escatológicos da 

Sagrada Escritura, a confiança e a força serão o carác

ter fundamental do fim <los tempos. O que se ohama 

o amb iente criado pela cultura cristã, as certezas tra

zidas pela tradição, perderão a força . Serâ um destes 
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escândalos a que se refere a palavra bíblica : <�:(  . . .  ) Se 
fosse possível os próprios eleitos sucumbiriam:. (Ma
teus, 24, 24 ) . 

A solidão da fé será muito grande .  O amor . desa

parecerá do mundo ( Ma teus , 24, I2) . Não será nem 
compreendido nem conheci·do . Será tanto mais precioso 

quanto for de um homem solitário para outro homem 

solitário; força ·do coração que provém di rectamente 

do amor de Deus tal como se revelou em Cristo . Tal

v-ez se consiga uma experiência tadkalmente nova 
de3te amor : a soberania da sua espontâneidade, a sua 

independência do mundo, misteriosa nos seus últimos 
fundamentos. Talvez o amor ganhe em acordo interior, 
o que até agora ainda não vimos. Algo que se exprime 
nestas pa1avras que são a chave para a compreensão 
da mensagem de Jesus sobre a Providência : para o 

homem que faz da vontade e do reino do Pai o seu 
primeiro alimento, as coisas transformam-se (Ma
teus , 6, 33 ) . 

Este carácter escatológico mostrar-se-á , quer-me 
parecer, nova ati tude religiosa. Não se trata de anun

ciar um apocalipse banalizado. Ninguém tem o direito 

de afirmar que o fim está próximo quando o próprio 

Cristo esclareceu que só o Pai conhece as coisas do 

Fim (Mat . 24 , 36) . Se se trata aqui dessas coisas não 

é em sentido temporal mas ess-encial : que a nossa exis

tência se aproxima da decisão absoluta e das suas 
consequênci as ; das mais altas possibilidades e dos últi
mos dos perigos. 
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