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mana, mas ha que preparar-se para a sua chegada. E, a partir dar embora a Lei nao seja formal mente abolida -, tudo passa a ser,
simplesmente , funcao do tipo de conviccao , tudo quanto esta na Lei
enos profetas e identificado com 0 simples mandamento do amor a
Deus e ao proximo, acrescentando-se-lhe esse principio de grande
alcance , segundo 0 qual se deve reconhecer a autentica conviccao
pelos seus frutos - ou seja, gracas a sua confirmacao.
Depois das visoes da ressurreicao [de Cristo] - sem diivida, devidas em parte a influencia dos mitos soteriologicos muito espalhados ali a volta - terem tido como consequencia uma enorme proliferacao dos carismas pneurnaticos e a formacao da comunidade
[crista] - com a propria familia [de Jesus], ate entao incredula, a
sua frente -, e depois da momentosa conversao de S. Paulo ter destrocado a religiosidade paria, mantendo, todavia, a continuidade
com a antiga profecia, e ter dado origem a missionacao junto dos
pagaos , a atitude perante 0 «rnundo» das comunidades [cristas] situadas na area das missoes continuou a ser determinada, por urn lado, pela expectativa do regresso [de Jesus] e, por outro lado , pela
irnportancia avassaladora dos dons carisrnaticos do «espfrito».
o mundo permanecera tal como e ate que venha 0 Senhor. Que 0
individuo permaneca, igualmente, na sua situacao e na sua «profissao» (XAYjOL<::), sujeito a autoridade, a nao ser que esta exija dele 0
pecado!+.

14 Das anotacoes existentes no rnanuscrito conclui-se que este capitulo devia ser continuado , (NOla de Marianne

Weber)

CONSIDERA(:AO

INTERMEDlARIA

TEORIA DOS GRAUS E ORIENTA<;OES
DA REJEI<;Ao RELIGIOSA DO MUNDO

Sentido de uma construcao racional dos motivos de rejeicao do
mundo. - Tipologia da ascese e da rnfstica. - Orientar;:6esda rejeicao do mundo: esferas economica, polftica, estetica,~erotica e
intelectual. - Niveis da rejeicao do mundo. - As tres formas
racionas da teodiceia.
Em extremo contraste com a China, 0 campo da religiosidade indiana, em que vamos penetrar, constitui 0 berco das form~s de etica reliziosa mais negadoras do mundo , tanto em terrnos teoncos como pr~ticos, que aparecerarn a face da Terra. Foi igu~l~ente a~qu~
mais se desenvolveu a «tecnica» correspondente. FOl ai que nao so
surgiram mais cedo 0 monaquismo e as manipulacoes tfpicas da ascese e da conternplacao como tambern se estruturaram de forma
rnuito consequente, e talvez, ate no plano historico, tenha si~o a
partir dai que essa racionalizacao abriu caminho pelo mundo fora.
Mas antes de nos dedicarmos a essa religiosidade , convem-nos sem
diivida elucidar sucintamente, atraves de uma construcao esquematica e teorica, quais os motivos por que surgiram, afinal, eticas religiosas de negacao do mundo e quais as orientacoes que adoptaram
_ ou seja, qual tent sido 0 seu possivel «senti do» .
De "Zwischenbetrachtung». Gesammelte Aufsdtze zur Religionsso-doiogie, vol. I,
pp. 436-73. Este ensaio foi publicado em Novembro de 1915, no Archiv. (N. E.)
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por nos construfdo tern, naturalmente , apenas como
finalidade ser urn meio de orientacdo ideal-tipico , sern pretender
ensinar uma filosofia propria. Construidos intelectualmente , as seus
tipos de conflitos nas «ordens da vida» (Lebensordnungen.) querern
dizer simplesmente que, nesses pontos , tais conflitos internos sao
possfveis e «apropriados», mas ndo, porventura , que nao haja ponto de vista nenhum, a partir do qual nao pudessem ser considerados
como «superados». Deste modo, como e facil ver, as diferentes esferas de valores sao apresentadas com uma coesao racional que raramente tern na realidade , mas com a qual podem , contudo ,
manifestar-se, e ate se manifestararn mesmo de forma historicamente relevante. Tal construcao torna possivel , quando um fenomeno historico se aproxima de uma dessas correlacoes em virtude de
certas caracterfsticas ou do seu caracter global, determinar - por
assim dizer - 0 respectivo lugar tipologico , apurando qual a sua
proximidade ou distancia em relacao ao tipo construfdo teoricamente. Nessa medida, a construcao e, pois , meramente urn recurso
tecnico para facilitar a exposicao e a terminologia. Mas, ao mesmo
tempo, poderia certamente ser ainda algo mais em determinadas circunstancias. Efectivamente, tarnbern 0 racional , no sentido da «coerencia» Iogica ou teleologica de uma tomada de posicao intelectualo-teorica ou pratico-etica, tern (e sempre teve) poder sobre os
hornens , rnesrno por rnuito limitado e instavel que, em toda a parte,
esse poder fosse e seja em cornparacao com outras forcas da cena
historica. Contudo, cram precisamente as interpretacoes religiosas
do mundo e as eticas religiosas, racionais quanta aos seus desfgnios
e criadas por intelectuais , que estavarn fortemente sujeitas ao imperativo da coerencia. Por rnuito pouco que, mesmo em cas os particulares, eJas se conforrnassem com a exigencia da «nao contradi<;3.0» e por muito que quisessem introduzir nos seus postulados
eticos tomadas de posicao que ndo sao racionalrnente dedutiveis ,
pois, ainda assirn, e de qualquer modo perceptive! (e muitas vezes
fortemente) em todas elas 0 efeito da ratio, em especial da deducao
teleologica dos postulados praticos. E tambern por este motivo concreto que podemos ter a esperanca de, por meio de tipos racionais
adequadamente construidos , ou seja, pondo em evidencia as formas
«mais coerentes» intrinsecamente de urn comport amen to pratico
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dedutfvel de pressupostos bem assentes , facilitar a exposicao de
uma diversidade que de outro modo seria infindavel. Finalmente, e
acima de tudo, uma tentativa deste genero em sociologia das religioes pretende ser e tem de ser, ao mesmo tempo, um contributo para a tipologia e a sociologia do proprio racionalismo. Parte. par isso, das formas mais racionais que a realidade possa adoptar e
procura determinar ate que ponto certas consequencias racionais,
susceptiveis de se colocar em termos teoricos, foram tiradas na realidade. E, eventualmente, porque nao 0 foram.
Nas nossas reflexoes introdutorias e tambern em algumas outras
posterioresvja foi abordada a grande irnportancia que tern para a etica religiosa a concepcao do Deus Criador transcendente , em especial para a busca da salvacao quando segue activarnente a via do ascetismo , ao contrario da orientacao contemplativamente rrustica,
esta intimamente ligada a impessoalidade e a imanencia da divina
potestade. Mas, para nos convencermos de que essa afinidade! nao
e incondicional e de que nao foi 0 Deus extramundano , merarnente
como tal, que determinou a orientacao seguida peJa ascese no Ocidente, basta pensar que a Trindade crista, com 0 seu Salvador
divino-humano e com os santos , representou, no fundo. uma concepcao de Deus bastante menos transcendente que a do Deus do
Judaismo , em especial do Judaismo tardio, ou que a do islamico
Allah.

E, no entanto , 0 Judaismo desenvolveu uma mfstica, e certo, mas
praticamente nenhurna ascese do tipo ocidental. E no Islao antigo a
ascese foi directamente rejeitada, ao mesmo tempo que a especificidade da religiosidade dos dervixes provinha de fontes completamente distintas (rnistico-extaticas) da relacao com 0 Deus Criador
transcendente, sendo estranha a ascese ocidental tarnbern em virtude
da sua natureza intrinseca. Portanto , a concepcao extramundana de
Deus, por importante que fosse, manifestamente nao agiu sozinha,
apesar do seu parentesco com a profecia de missao e com a ascese
da accao , mas apenas quando associada a outras condicoes, sobretudo ao tipo das promessas religiosas e das vias de sal vacao por elas
I Para a qual E. Troeltsch , com grande pertinencia, ja havia chamado expressamentc
a atcncao.
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determinadas. Haveremos, repetidamente , de discutir isto em pormenor. Por agora, carecem de ser algo mais especificadas, para clarificacao da tenninologia, as expressoes de «ascese» e «rnistica»,
com as quais ja tivemos muitas vezes que operar, empregando-as
como conceitos polares.
Ja nas notas introdutorias apresentamos como opostos, em materia de rejeicao do mundo, a ascese activa, por urn lado, qual acciio
querida por Deus como instrumento divino, e, por outro lado , a posse contemplativa da salvacao propria da mistica, que pretende constituir urn «ter» e nao urn agir, e na qual 0 individuo nao e instrumento, mas sim «receptaculo» do divino. Tendo, portanto, a accao
no mundo que aparecer como arneaca ao condicionamento da salvacao , que e inteiramente irracional e extramundano. A oposicao e
radical quando, por urn lado, a ascese da accao se exerce dentro do
mundo (ascese intramundana), por meio do trabalho na «profissao»
mundana, de modo a organizar racionalmente 0 rnundo com vista a
domar 0 que ha de corrupto nas criaturas, e quando a rnistica, por
seu lado, tira plenamente a consequencia da remincia radical ao
mundo (conternplacao que foge ao rnundo). A oposicao atenua-se
quando, por urn lado, a ascese da accao se limita a reprimir e subjugar a corrupcao inerente as criaturas na propria mane ira de ser do
individuo e, por conseguinte, aumenta a sua concentracao nas obras
de redencao activas, incontestavelmente confonnes a vontade divina, ao ponto de evitar actuar nas ordens do mundo (ascese que foge ao mundo); pelo que, quanta ao seu comportamento exterior, se
aproxima, pois, da conternplacao que foge ao mundo. Ou quando,
por outro lado, 0 rnfstico contemplativo nao tira as ilacoes da remincia ao mundo , permanecendo antes nas ordens do mundo tal como 0 asceta intramundano (mfstica intramundana). Ern ambos os
casos, essa oposicao pode , efectivamente, esbater-se na pratica,
ocorrendo divers as combinacoes dos dois tipos de busca da salvacao. Mas tarnbern pode continuar a subsistir sob essas aparencias
exteriormente sernelhantes. Para 0 mistico autentico , mantern-se
valido 0 principio, segundo 0 qual a criatura se tern de calar, para
que Deus possa falar. Ele «esta» no mundo e, aparentemente,
«conforma-se» com as suas ordens, mas fa-lo , em oposicao a estas ,
para se assegurar do seu proprio estado de graca, na medida em que
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resiste a tentacao de dar importancia a actividade rnundana. Conforme pudemos ver em Lao-tseu , a atitude tipica do mistico consiste numa humildade especificarnente obscura, numa minimizacao da
accao, numa especie de incognito religioso no rnundo: ele afirma-se, opondo-se ao mundo, opondo-se a sua propria actuacao neste.
Enquanto a ascese intramundana se afirma, precisamente ao contrario, pela accao. Para 0 asceta intramundano, 0 comportamento do
mfstico e urn indolente narcisismo; para 0 mfstico , 0 do asceta
(agindo no mundo) e uma implicacao nas actividades do mundo,
alheias a Deus, associ ada a uma va presuncao. E com aquela «ditosa inteligencia curta», que se costuma atribuir ao puritano tipico ,
que a ascese intramundana cumpre as determinacoes positivas de
Deus, cujo sentido derradeiro the permanece oculto, mas que estao
patentes nas ordens racionais da Criacao tal como Deus as dispos;
ao passo que para 0 mistico , pelo contrario, apenas conta para a salvacao justamente a apreensao atraves da experiencia mistica desse
sentido ultimo, inteiramente irracional. As forrnas de fuga ao mundo de ambos os procedimentos sao distinguiveis por oposicoes semelhantes, cuja disc ussao reservamos para a monografia.
Abordemos agora em ponnenor as relacoes de tensao entre mundo e religiao , retomando tambern, pela mesma ocasiao , as observacoes feitas na Introducao , para lhes darmos urn jeito algo diferente.
Dissemos, entao , que aqueles tipos de comportamento que, uma
vez constitufdos em conduta metodica da vida, criavam 0 germe
tanto da ascese como da rnistica, resultaram, num primeiro tempo,
de pressupostos magicos. Foram postos em pratica ou para suscitar
qualidades carismaticas ou para evitar sortilegios adversos. 0 primeiro caso foi, naturalmente, 0 mais importante em term os de evolucao historica. Pois a ascese mostrou desde logo. no limiar do seu
aparecimento, um rosto duplo: por urn Iado , afastamento do mundo;
por outro lado, dominacao do mundo, gracas as forcas magicas obtidas por esse meio. 0 mage foi 0 precursor ontogonico do profeta
- tanto do profeta exemplar como do profeta de missao - e do
salvador. 0 profeta e 0 salvador, regra geral , legitimararn-se pela
posse de urn carisrna magico. So que, para eles, este era meramente urn meio para fazer reconhecer e perdurar a importancia ou a missao exemplares da sua personalidade ou a respectiva qualidade sal-
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vader. Pois 0 conteudo da profecia ou dos mandamentos do salvador consistia em orientar a conduta na vida pela aspiracao a urn bern
de salvacao. Neste sentido, tratava-se, portanto , pelo menos de modo relativo, de uma sistematizacao racional da conduta de vida,
quer apenas em certos pontos quer no todo. 0 ultimo caso foi a regra em todas as verdadeiras religioes de «salvacao», isto e, em todas aquelas que proporcionavam aos seus sequazes a perspectiva da
libertacao do sofrimento, E tanto mais, na verdade, quanto rnais a
essencia do sofrimento fosse concebida de maneira sublimada, inferiorizada, fundamental. Pois do que se tratava, entao, era de colocar 0 adepto num estado permanente que 0 tornasse interiormente
imune ao sofrimento. Expresso em termos abstractos, 0 objectivo
da religiao de salvacao era alcancar para 0 redimido um habito sagrado duradouro , que, por isso, the garantisse a salvacao, em lugar
do estado sagrado obtido por meio da orgia, da ascese ou da conternplacao , de forma aguda, nao quotidiana e, por conseguinte, transitoria. Case surgisse entao , na sequencia da profecia ou da propaganda do salvador, uma comunidade religiosa, 0 cuidado da
regularnentacao da vida incumbia, em primeiro lugar, aos sucessores, alunos ou discipulos do profeta ou salvador, qualificados para
tanto pelo seu carisma. Posteriormente, incumbiria - em determinadas circunstancias recorrentes com grande regularidade, que ainda nao nos interessam aqui ~ a uma hierocracia sacerdotal, hereditaria ou oficial , ao passo que 0 proprio profeta ou salvador se
encontrava , regra geral, precisamente em oposicao aos poderes hierocraticos tradicionais - feiticeiros ou sacerdotes -, a cuja dignidade consagrada pela tradicao ele contrapunha justamente 0 seu carisma pessoal , a fim de lhes quebrar a autoridade ou de a obrigar a
por-se ao seu service.
Tudo quanta se acaba de dizer pressupoe como uma evidencia
que as religioes profeticas e de salvacao viviam - num grande mimere de casos, particularmente importante para a evolucao historica - numa relacao de tensao nao so aguda (como se torna manifesto pela terminologia adoptada), mas tarnbern perrnanente, com 0
mundo e as suas ordens. E ate tanto rnais quanto mais etas fossem
autenticas religioes de redencao. 0 que resultava do sentido da
redencao e da essencia da doutrina profetica da salvacao , logo que
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esta se desenvolveu em etica racional e, com isso , orientada para
bens interiores de salvacao religiosa, entendidos como meios de redencao , E tanto mais quanto mais fundamental fosse essa evolucao,
quanta mais - para empregarmos a linguagem corrente - se sublimasse em «religiosidade de conviccao», ultrapassando 0 ritualismo. E, na verdade, a tensao ia-se tornando tanto mais forte, por seu
lado , quanta mais iam progredindo , tambern por seu proprio lado , a
racionalizacao e a sublimacao da posse exterior e interior dos bens
«seculares» (no sentido mais lato). Pois a racionalizacao e a sublimacae consciente das relacoes do homem com as diferentes esferas
de bens exteriores e interiores, religiosos e profanos, na sua posse
levaram a que se tornassem conhecidas, nas suas coerencias intrinsecas, as leis internas proprias de cada uma das esferas e, por via
disso, estas se deixassem entrar naquelas tensoes entre umas e outras que haviarn perrnanecido ocultas enquanto a relacao com 0
mundo exterior era pautada pela ingenuidade primordial. Trata-se
de uma consequencia perfeitarnente geral , e muito importante para
a historia das religioes, da evolucao que torna a posse dos bens (intramundanos e extramundanos) algo de racional, a que se asp ira
conscientemente e que se sub lima pelo saber. Tomando como
exemplo uma serie desses bens, esclarecemos os fenomenos tfpicos
que, de uma forma ou de outra, se repetem em eticas religiosas
muito diversas.
Quando a profecia de redencao criou comunidades assentes numa base puramente religiosa, a prirneira forca com a qual ela entrou
em conflito - e que tinha a recear ver-se desvalorizada pela profecia - foi a comunidade natural da parentela. Quem nao possa ser
hostil aos que rnorarn em sua casa, a seu pai e mae, tambern nao pode ser discfpulo de Jesus: «Eu nao vim trazer paz, mas espada»
(Mateus, X, 34), eis 0 que se diz neste contexte (e, note-se bern,
apenas neste contexto). Com certeza que as religioes, na sua esmagadora maioria, tarnbern regulamentaram os laces intrarnundanos

criados pela devocao. Mas quanta mais

0

objective da redencao se

entendesse de forma abrangente e inferiorizada tanto mais se tornava evidente que, ao fim e ao cabo, 0 salvador, 0 profeta, 0 sacerdote, 0 confessor, 0 correligionario haviarn de estar mais proxirnos do
crente que os seus parentes naturais eo seu conjuge, meramente co-
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mo tais. Desvalorizando, pelo menos relativamente , essas relacoes
e destrocando a sujeicao magic a e 0 exclusivismo das parentelas, a
profecia criou uma nova comunidade social, sobretudo quando se
tornou religiosidade soteriologica comunal. Foi neste ambito que
ela desenvolveu , entao, uma etica religiosa da fraternidade. Fe-lo
primeiro, e na rnaior parte das vezes, adoptando simplesmente os
principios primordiais do comportamento etico-social que a «soc iedade de vizinhanca» (a comunidade constituida pelos membros da
aldeia, da parentela, da corporacao, e pelos companheiros na navezacao na caca
militares) Ihe of ere cia. Esta, porem ,
.0:."
:; , nas campanhas
conheeia dois principios elernentares: I) 0 dualismo da moral intema e da moral externa; 2) aplicando-se a moral intema a reciprocidade simples: «Como fizeres assim te farao.» Como corolario
econornico destes postulados, aparece 0 principio do dever fraterno
de assistencia, mas limitado a moral interna: ernprestirno nao rernunerado de bens utilitarios, ernprestirno de dinheiro sem juros, dever
de hospitalidade e de amparo por parte dos possessores e dos pederosos para com os pobres, trabalho gratuito na fazenda do vizinho e
izualmente na do senhor a troco da mera subsistencia. Tudo isto
""
consoante
a maxima - naturalrnente, nao ponderada de forma racional, mas sim viva no sentimento - que diz: aquilo que te falta
hoje, pode faltar-rne amanha. Em conforrnidade com isto, da-se a limitacao do regateio (aquando da troca e do emprestirno) e da escravizacao permanente (p.ex., em consequencia de dfvidas) a moral
externa, aplicavel unicamente a quem seja estranho a sociedade.
A religiosidade comunal transferiu essa antiga etica econornica de
vizinhanca para as relacoes com 0 correligionario. 0 dever de assistencia por parte dos poderosos e dos ricos para com as viuvas e
os orfaos, para com 0 correligionano doente e empobrecido, a esmola dos ricos, sobretudo , da qual dependiarn economicamente os
cantores sacros e os magos, tal como os ascetas, tornaram-se mandamentos fundamentals de todas as religioes do mundo eticamente
racionalizadas. Nas profecias de redencao, em especial, 0 sofrimento comum a todos os fieis - quer fosse real ou sempre iminente ,
exterior ou interior - passou a ser 0 principio constitutive da rela<;:aocomunitaria entre eles. Quante mais racional e mais sublimada
em termos de etica da conviccao fosse a ideia da redencao, tanto
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mais, por isso mesmo, se intensificavam extema e internamente
esses preceitos provenientes da etica da reciprocidade propria da
sociedade de vizinhanca. Exteriormente, chegando ate ao comunismo fraternal do arnor; interiormente , ate ao sentimento da caridade,
do amor pelo paciente enquanto tal, do amor ao proximo, da filantropia e, por fim, do amor ao inimigo. Em funcao da concepcao do
mundo como urn lugar de sofrimento imerecido, as barreiras irnpostas pelos lacos confessionais e, finalmente, 0 facto de haver odio
aparecerarn, pois, como consequencias das mesmas imperfeicoes e
corrupcoes inerentes a toda a realidade empfrica, e as quais se deve
igualmente 0 sofrimento. No plano puramente psicologico, 0 que
neste caso agiu, em geral, no mesmo sentido foi, sobretudo , a euforia caracterfstica de todos os tipos de extase religioso sublimado.
Desde a cornocao devota ate ao sentimento de usufruir directamente da comunhao com Deus, todos eles tendiam a desembocar num
acosmismo de amor sem objecto. Por iS50, a serena e profunda bern-aventuranca de todos os herois da bon dade acosmistica se fundiu
sempre, nas religioes de redencao , com 0 conhecimento cornpassivo da imperfeicao natural, tanto a do proprio como a de todo 0 ser
humano. Claro esta, de resto, que 0 caracter dessa atitude interior
podia ser muito diverso, quer pel a sua coloracao psicologica, quer
pela sua interpretacao etica racional. No entanto, de uma mane ira
ou de outra, a sua exigencia etica foi continuamente no sentido de
uma fraternidade universalista passando por eima de todos os limites dos grupos sociais, muitas vezes inclusivamente os da propria
comunidade confessional. Quanto mais essa fraternidade religiosa
fosse posta em pratica consoante a sua logica interna, tanto mais durarnente ela chocava com as ordens e valores do mundo. E, de facto, quanta mais estes, por seu lado, erarn racionalizados e sublimados de acordo com as suas nonnas proprias - e e isso que nos
importa aqui -, tanto mais essa discrepancia costumava manifestar-se de forma mais irreconciliavel.
Foi na esfera econ6mica que isto se tomou mais aparente. Toda a
accao primitiva para influenciar espfritos e de uses , quer fosse de indole magica ou mistagogica, a favor de interesses particulares, pretendia obter, alern de longa vida, saiide, honra, descendencia e,
eventualmente, melhoria do destino no alem-nimulo , a riqueza con-
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siderada como urn objective natural. Foi assim nos misterios de
Eleusis, bern como nas religioes fenicia e vedica, na religiao popular chinesa, no Judafsmo e no Islao antigos; nao forarn diferentes as
promessas feitas aos leigos hindufstas e budistas devotos, Pelo contrario , a religiao de redencao sublimada e a economia racionalizada
vieram a encontrar-se numa tensao crescente entre uma e outra.
A economia racional e urn exercicio objectivo, orientado pelos pre90S monetdrios que se formam no mercado, no quadro da luta de interesses dos homens uns com os outros. Sem avaliacao em precos
monetarios (portanto, sem essa luta), nenhum tipo de cdlculo e possfvel. 0 dinheiro e 0 que ha de mais abstracto e de rnais «irnpessoal» na vida humana. Por isso, 0 universo da economia rnoderna,
racional e capitalista, quanta mais seguiu as suas proprias normas
imanentes, tanto rnais se tornou inacessivel a qualquer relacao imaginavel com uma etica religiosa da fratemidade. E, na verdade ,
quanto mais se toroou racional e, por conseguinte, irnpessoal, tanto
mais inacessivel ficou. E que se podia, com efeito, regular por inteiro no plano etico a relacao pessoal entre amos e escravos, precisamente por ser pessoal. Mas nao - pelo menos nao no mesmo
sentido nem com 0 mesmo resultado - a relacao entre os detentores de tftulos de hipoteca, que variavarn, e os devedores do banco
hipotecario, desconhecidos dos primeiros e tao variaveis como eles,
entre os quais nao existia nenhuma especie de vinculo pessoal.
Quando, nao obstante, se tentou faze-Io , entao as consequencias foram aquelas que se nos depararam na China: inibicdo da racionalidade formal. Pois , oeste caso, a racionalidade formal e a racionalidade material estavam em confIito uma com a outra. Foi por isso
que as religioes de salvacao , precisamente - embora nelas proprias
se encontrasse. a tendencia para uma peculiar despersonalizacao do
amor no senti do do acosmismo -, encararam com profunda desconfianca 0 desenvolvimento das forcas economicas, igualmente
impessoais num outro sentido , mas, por isso mesmo, assinaladamente hostis a fratemidade. A formula catolica do Deo placere non
potest caracterizou continuamente a postura dessas religioes perante a vida mercantil, e em toda a metodologia racional da redencao
as advertencies contra 0 apego ao dinheiro e aos bens forarn levadas ate a execracao.
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Foram a dependencia das proprias comunidades religiosas em relacao aos recursos economicos, para efectuar a sua propaganda e
conseguir afirmar-se , bern como a sua acornodacao as necessidades
culturais e aos interesses quotidianos das massas , que as obrigararn
. aqueles cornpromissos. dos quais a historia da proibicao dos juros e
apenas um exemplo. Mas, ao fim e ao cabo, para uma autentica etica da redencao essa tensao, em si mesma, dificilmente podia ser ultrapassada.
A reaccao da etica religiosa virtuosista a essa relacao tensa encontrou a sua forma exteriormente rnais radical no repudio da posse de bens econornicos. Ou seja , a ascese propria da rernincia ao
mundo, que profbe ao monge a propriedade individual, Ihe irnpoe
uma existencia garantida apenas pelo seu proprio trabalho e. sobretudo, a limitacao das suas necessidades ao absolutamente indispensavel, em conformidade com tais preceitos. Neste ponto, 0 paradoxo caracteristico de toda a ascese racional, que consiste no facto de
criar ela propria a riqueza que havia rejeitado , pregou a mesma partida as instituicoes rnonasticas de todos os tempos. Em toda a parte, os proprios templos e mosteiros se tornaram , por seu turno, 10cais de economia racional.
A via contemplativa de reruincia ao mundo apenas podia. em termos de princfpio, impor a maxima, segundo a qual ao monge sem
bens, para quem 0 trabalho ate era algo que 0 distrafa da concentra<;aono bern de salvacao contemplativo , tao-somente era Iicito usufruir daquilo que the fosse espontaneamente oferecido pela Natureza e pelas pessoas: bagas , raizes e simples esrnolas. Mas tambern
eia estabeleceu os seus comprornissos , ao criar freguesias de mendicidade (como na India).
Para escapar, por principio e no plano interior, a essa tensao , so
havia dois caminhos consequentes. Por urn lado, 0 paradoxo da etica profissional puritana, que, enquanto religiosidade virtuosista, renunciou ao universalismo do arnor, objectivou racionalmente toda a
actuacao no mundo como service conforme a vontade positiva de
Deus - vontade completamente incompreensivel no seu sentido
derradeiro, mas, ainda assim , a iinica reconhecfvel - e como comprovacao do estado de graca, Pelo que aceitou tam bern a objectiva<;aodo cosmos econornico como algo que fora querido por Deus e
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como material propfcio ao cumprimento do dever, embora desvalorizado, juntamente com 0 mundo inteiro , por sofrer da corrupcao
inerente a Criacao. Era, no fim de contas, renunciar a redencao entend ida como uma meta alcancavel pelos homens e acessivel a
eada urn deles, em proveito de uma graca insondavel, mas sempre
exclusivamente particular. Na verdade, esse ponto de vista alheio a
fratemidade ja nao representava uma «religiao de redencao» propriamente dita. Para uma religiao desse tipo , apenas eontava 0 exaeerbar da fratemidade ate aquela «bondade» que representa em toda a sua pureza 0 acosmismo do arnor proprio do mistico: uma
«bondade» que ja nem sequer quer saber quem e a pessoa peia qual
se sacrifica, que ja mal se interessa, no fundo , por essa pessoa, que
de uma vez por todas da a camisa, quando so the pedem a capa, a
qualquer urn que, por aeaso, the apareca no caminho - e so por lhe
apareeer no eaminho. Uma singular renuncia ao mundo , pois, sob a
forma de uma dedicacao sem objecto a qualquer urn, nao por arnor
ao hornem, mas meramente por arnor ao devotamento como tal ou, para empregar as palavras de Baudelaire: por amor a «santa
prostituicao da alma».
A tensao frente as ordens politicas do mundo nao podia deixar de
se tornar igualmente aguda para a etica da fraternidade das religioes
de salvacao , quando coerente. Para a religiosidade magica e ados
deuses funcionais, 0 problema nao existia. 0 velho deus da guerra
e 0 deus garante da ordem jurfdica eram de uses funcionais, que protegiam bens incontestados de todos os dias. Ao deus de urn local, de
uma tribo ou de urn reino somente importavam os interesses das
suas agrerniacoes. Ele tinha de lutar contra outros deuses seus semelhantes, tal como a propria comunidade, e de dar provas do seu
poder divino preeisamente nesse combate. 0 problema so surgiu,
pelo contrario , com 0 rebentar dessas barreiras pelas religioes universalistas, com 0 deus universal unico , portanto; e irnpos-se com
toda a plenitude onde este era suposto ser urn deus do «amor», ou
seja, para a religiao de redencao, no terreno da reivindicacao da fratemidade. E tam bern neste caso, tal como na esfera economica, tanto mais seriamente quanta mais a ordem politica se tomava racional. A maquina burocratica do Estado e 0 homo politicus racional
nela inserido , tal como 0 homo oeconomicus, exeeutam as suas ta-
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refas objectivamente, «sem levar em conta a pessoa», sine ira et
studio, sem odio e, portanto, sem arnor, mesmo para punir as ilegalidades, precisamente quando 0 fazem no sentido mais ideal das regras racionais da ordem do poder estatal. Em virtude da impessoalizacao desta ordem, 0 aparelho burocratico ate e menos acessivel ,
em pontos importantes e apesar da aparencia em contrario, a uma
moralizacao material do que as ordens patriarcais do passado, que
assentavam em deveres pessoais de respeito e numa apreciacao
concreta e pessoal do caso particular, justamente «Ievando em conta a pessoa». Com efeito, todo 0 curso das funcoes politicas internas do aparelho de Estado no campo da justica e da administracao
aeaba sempre por se regular inevitavelmente, apesar de toda a «polftica social», mais uma vez pela pragrnatica objectiva da razao de
Estado: ou seja, pela absoluta finalidade em si - afinal, aparentemente desprovida de sentido para gualquer religiao de salvacao universalista - que e a rnanutencao (ou a reorganizacao) da reparticao
interna e externa do poder. Com maior razao isto se aplicava e se
aplica a polftica extema. 0 apelo a violencia nua dos meios de coacc;:aodirigidos nao so para fora, mas tambern para dentro, faz simplesmente parte da essencia de todas as formacoes polfticas, Mais:
e so isso que, segundo a nossa terminologia, faz del as formacoes
politicas: 0 Estado e aquela associacao que reivindica 0 monop61io
da violencia legftima - de outro modo nao e possfvel defini-Io. Ao
«digo-vos que nao resistais ao mal pela forca» do Sermao da Mentanha ele contrapoe: «Deves contribuir para 0 triunfo do direito
mesmo pela forca - senao, seras responsavel pela injustica.» Onde tal nao houvesse , nao haveria Estado; teria passado a vigorar 0
«anarquisrno» pacifista. No entanto, eonforme uma realidade ineluravel de toda a accao , a forca e a arneaca do recurso a forca geram
sernpre , inevitavelrnente, uma renovada violencia. Nesse aspecto, a
razao de Estado segue as suas norm as intrfnsecas, tanto no plano
extemo como no interno. E claro esta que 0 proprio exito no emprego ou na ameaca da forca depende, afinal, de correlacoes de forcas e nao do «dire ito» etico , mesmo que se considere possivel deseobrir criterios objectivos para tal direito. Em todo 0 caso, para toda
a racionalizacao religiosa acompanhada de reflexao coerente 0 fenorneno tfpico precisamente do Estado raeional - em contraste
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com 0 franco herofsmo das origens -, que e a pretensao ingenua
de «ter razao» por parte de cada um dos grupos ou dos detentores
do poder enfrentando-se na luta pelo poder, nao pode deixar de
constituir uma mera macaqueacao da etica. E comprometer Deus na
luta pelo poder politico aparece-lhe , plenarnente , como uma invocacao do seu nome em vao , em cornparacao com a quat excluir total mente 0 elemento etico do raciocfnio politico pode parecer a solucao mais limpa e a iinica honesta. Do ponto de vista da
racionalizacao religiosa, toda a politica e necessariamente considerada como tanto mais alheia a fratemidade quanto rnais «objectiva»
e mais calculadora, mais despojada de sentirnento passional, seja
este ira ou arnor, ela for.
Mas 0 facto de ambas as esferas serem estranhas uma a outra,
quando cada uma delas se encontra plenamente racionalizada,
manifesta-se ainda com particular acutilancia na possibilidade que
a polftica tern, em alguns pontos decisivos, de surgir como concorrente directa da etica religiosa, contrariamente a economia. A guerra, enquanto ameaca efectivada do ernprego da forca, cria, precisamente nas comunidades politicas rnodernas, um pathos e urn
sentimento cornunitario, suscitando , assirn, nos combatentes urn devotamento e uma cornunhao incondicional no sacriffcio; alern disso, confere dimensoes de fenorneno de massa a uma obra de misericordia e de amor aos necessitados que destroi todas as barreiras
entre as agrerniacoes naturais, e, perante a qual, as religioes, em geral , somente em comunidades heroicas baseadas na etica da fraternidade podem apresentar algo equivalente. E, ainda por cirna, a
guerra proporciona ao proprio guerreiro qualquer coisa sem par pe~
[0 seu significado concreto: 0 sentimento de um sentido e de uma
consagracao da morte que sao exclusive dela. A comunidade do
exercito em campanha e sentida, hoje tal como sucedia nos tempos
das mesnadas , como uma comunidade que vai ate a morte, ou seja,
a maior no seu genero. E dessa morte que e sorte comum da hurnanidade e nada mais. urn destino que alcanca cada urn, sem que jamais se tivesse podido dizer porque precisamente ele e justamente
agora, que poe firn, quando, afinal, com 0 crescente desenvolvimento e sublimacao dos bens culturais ate ao incornensuravel, so 0
comeco parece poder fazer sentido - dessa morte merarnente ine-
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vitavel, dizfamos nos, distingue-se a morte em campanha pelo facto de ai - e nessa tarnanha quantidade somente af - 0 individuo
poder crer saber que morre «por» alguma coisa. 0 facto de ter que
sofrer a morte , 0 porque e 0 para que dessa morte podern, regra geral , ser tao indubitaveis para ele - e, excepto eIe, somente para
aquele que morre «em missao» - que 0 problema do «sentido» da
morte (naque[a acepcao muito lata, com que as religioes de reden<;aosao levadas a aborda-lo) nao tern mesmo nenhuns motives para se eoloear. E, afinal, nessa capacidade de inserir a morte na serie
dos acontecimentos razoaveis e consagrados que se baseiam todas
as tentativas feitas para escorar a dignidade propria da formacao poUtica que recorre a violencia. A maneira, porern , como a morte pode, neste caso , ser entendida como tendo sentido diverge radicalmente de uma teodiceia da morte no ambito de uma religiosidade da
fraternidade. Para esta, a fraternidade do grupo humane ligado pela
guerra nao pode deixar de parecer reduzida a mero reflexo da brutalidade tecnicamente refinada do combate, e essa consagracao profana da morte na guerra como transfiguracao do fratricidio. E, justamente, 0 caracter invulgar da fratemidade guerreira e da morte na
guerra, que estas tern em comum com 0 carisma sagrado e com a
experiencia da comunhao com Deus, aquilo que exacerba ao mais
alto grau a concorrencia.
Tambem aqui, as solucoes eoerentes sao tao-so estas. Por urn lado, ha 0 particularismo da graca , proprio da ascese puritana da
vocacao-profissao , que acredita em mandamentos perrnanentes e revelados por parte de urn Deus, fora isso, completamente incompreensivel , cuja vontade e entendida do seguinte modo: esses mandamentos devem ser impostos a este mundo de criaturas - por isso
mesrno, sujeito a violencia e a barbarie etica - inclusivamente pelos meios que sao os seus, isto e, pela forca. Ora, isto implica, pelo
men os , impor lirnites ao dever de fraternidade no interesse da «causa» de Deus. Por outro lado, ha a postura radical mente antipolitica
que caracteriza a busca mistica da salvacao, com as suas bondade e
fraternidade acosmistas; esta furta-se a realidade da violencia, a que
nenhuma accao polftica se con segue esquivar, com a tese da «nao
resistencia ao mal» e com a maxima do «oferecer a outra face», que
qualquer etica heroica, profana e segura de S1, considera forcosa-
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mente como vii e indigna. Sobre todas as outras solucoes pesarn
compromissos ou pressupostos, que, para a autentica etica da fraternidade, necessariamente parecem desonestos ou sao inaceitaveis,
Apesar disso, algumas dessas solucoes suscitam, enquanto tipos,
urn interesse de princfpio.
Toda a organizacao da redencao no seio de uma instituicao universalista da graca se sentira responsavel perante Deus pelas almas
de todos os homens, ou, pelo menos, pelas dos que Ihe estejam confiados, sentindo-se, por isso, autorizada e obrigada a opor-se , mesmo pela forca bruta, a arneaca que para elas representa 0 desencaminhamento na fe e a fomentar a difusao dos recursos salvadores da
graca. 0 proprio aristocratismo da salvacao provoca 0 aparecimento do activo «combatente da fe», quando como sucede no Calvinismo e, de modo diferente, no Islao - incumbe sobre ele 0 mandamento do seu Deus no sentido de. para maior gloria deste, subjugar
o mundo do pecado. Ao mesmo tempo, porem, estabelece a separa<;aoentre a guerra «santa» ou «justa» - isto e, empreendida a fim
de cumprir 0 mandamento de Deus, em nome da fe , e que e sempre,
de algurna forma, uma guerra de religiao - e todos os outros empreendimentos belicos, meramente mundanos e, por isso, profundamente depreciados. Por conseguinte, rejeitara a obrigacao de participar em tais guerras empreendidas pelos poderes politicos, que nao
sao indubitavelrnente santas nem conformes com a vontade de
Deus, nem aprovadas pela propria consciencia - como 0 fez 0 vitorioso «exercito dos santos» de Cromwell, ao tomar posicao contra 0 service rnilitar obrigatorio -, e preferira, pois, 0 mercenarismo a obrigacao ao service militar. No caso de a vontade de Deus ser
violada pelos homens, em especial por motivos de fe, pora em pratica a revolucao religiosa activa, em virtude do princfpio segundo 0
qual se deve mais obediencia a Deus do que aos homens.
Completamente inversa foi a postura adoptada, por exemplo, pela religiosidade institucional luterana. Rejeitando a guerra religiosa
e 0 direito de resistencia activa contra a violacao profana da fe como sendo uma arbitrariedade que enredava a redencao na tram a do
poder, ela apenas conhecia, nesse campo, a resistencia passiva e
aprovava, pete contrario, a obediencia incondicional a autoridade
secular, mesrno quando esta ordenasse uma guerra profana, com 0
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argumento de que era a autoridade, e nao 0 individuo, que ficava
com a responsabilidade. Contrariamente ao que sucedia com a instituicao de salvacao intrinsecamente universalista (catolica), estava,
pois, reconhecida a autonomia etica da ordem do poder secular.
Aquele toque de religiosidade mistica, que caracterizava 0 Cristianismo pessoal de Lutero, teve, neste ponto , consequencias incompletas. Com efeito, a busca da salvacao autenticamente mistica ou
pneumatica , carismatica no plano religioso, que distingue os virtuosos da religiao , foi em toda a parte apolftica ou antipolftica, como seria natural. Reconheceu de boa vontade , e certo , a autonornia
das ordens terrenas , mas apenas para dar concluir, consequentemente, que 0 seu caracter era radicalmente diabolico ou , no minimo, para adoptar aque!e ponto de vista de absoluta indiferenca a seu
respeito que se exprime na maxima: «Dai a Cesar 0 que e de Cesar»
- pois que importancia tern essas coisas para a salvacao?
A implicacao propria das organizacoes religiosas em interesses
do poder e em Iutas pelo poder, a queda sempre inevitavel das relacoes de tensao para com 0 rnundo , mesmo das mais exacerbadas,
em compromissos e relativizacoes , a aptidao das organizacoes religiosas para serem empregadas na dornesticacao politica das massas,
a necessidade por parte dos poderes existentes de obter, em especial, a consagracao religiosa da sua legitimidade, eis 0 que condicionou as atitudes empiricas , sumamente diversas, das religioes perante a accao polftica, que a Historia nos mostra. Quase todas elas
foram formas de relativizacao dos valores religiosos de salvacao e
da sua autonomia em termos de racionalidade etica. 0 seu tipo mais
significative no plano pratico foi, porem, a etica social «orgdnica»;
que se espalhou sob rmiltiplas formas e cujas concepcoes da profissao constitufrarn 0 antitipo mais importante, por principio , em rela93.0 a ideia de vocacao-profissao propria da ascese intramundana.
Tambern essa etica se situa (quando se fundamenta na religiao)
no terreno da «fraternidade». Mas, ao contrario do acosmismo do
amor mfstico , 0 que a domina e uma exigencia cosmica, racional,
de fratemidade. 0 seu ponto de partida e a desigualdade , comprovada pela experiencia, do carisma religioso. 0 que Ihe e insuportavel, precisamente, e que, por causa disso, a salvacao so seja acessfvel a alguns e nao a todos. Eis porque a sua etica social procura,
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precisamente, relacionar essa desigualdade das qualificacoes carismaticas com a articulacao corporativa profana, para formar com
ambas um universo de obras ordenadas consoante as profissoes e
desejadas por Deus, no seio do qual incumbem a cada individuo e
a cada gropo determinadas tarefas em conformidade com 0 carisma
pessoal e a situacao social e economica tracada pelo destine. Em regra, essas tarefas acham-se ao service da realizacao - interpretada,
simultaneamente , de modo socialmente utilitario e providencial de
uma situacao que. apesar de todo 0 seu caracter de comprornisso,
ainda assim seja agradavel a Deus. Urna situacao que, tendo em
conta a corrupcao do mundo pelo pecado, possibilite ao menos urn
relativo refreamento dos pecados e do sofrirnento , bem como a preservacao e salvacao para 0 reino de Deus pelo menos do maior mimero possfvel de almas em perigo. Em breve travarernos conhecimento com a teodiceia, bern mais patetica, que a doutrina indiana
do karman, adoptando 0 ponto de vista exactamente oposto ao da
pragmatics da salvacao exclusivarnente orientada em funcao dos interesses do indivfduo , proporcionou a partir da doutrina organica da
sociedade. Inevitavelmente , sern esta conexao de urn tipo muito especial, qualquer etica social organic a nao passa, do ponto de vista
da etica religiosa da fratemidade , na sua forma radical e mfstica, de
uma acomodacao aos interesses das camadas sociais materialmente
privilegiadas; ao passo que, encarada do ponto de vista da ascese intramundana, the falta 0 estfrnulo interior para efectuar uma completa racionalizacao etica da vida individuaL Pois faz-lhe falta , entao ,
um prernio para a modelacao racional e metodica da vida do individuo por si mesmo, no interesse da sua propria salvacao. Pelo contrario , para a pragmatics organica da salvacao , por seu turno, 0 aristocratismo da salvacao proprio da ascese intramundana, com a sua
objectivacao racional das ordens de vida, nao pode deixar de representar a forma mais dura da insensibilidade e da ausencia de fraternidade; 0 aristocratisrno da mistica, por sua vez, aparece-lhe como
urn gozo sublirnado , em verdade nao fraternal, unicamente do proprio carisma pessoal , para 0 qual 0 confuso acosmismo do amor
passa a ser apenas um meio egoista ao service da propria busca de
salvacao. Ambos acabam mesmo por condenar 0 mundo social a absoluta falta de sentido ou , pelo menos, reduzem a completa ininte-

Consideracao Intermediaria

335

ligibilidade os objectivos de Deus a seu respeito. 0 racionalismo da
doutrina religiosa organics da sociedade nao suporta essa ideia e
procura, por seu lado, entender 0 mundo como um cosmos que, apesar de toda a corrupcao pelo pecado , traz em si , contudo , os vestfgios do plano divino da salvacao , e que e , portanto , pelo menos
relativamente racional. Para 0 carismatismo absoluto da religiosidade virtuosista, porern, e justamente essa relativizacao que constitui 0 passo verdadeiramente reprovavel e alheio a salvacao.
Tal como a accao econornica e polftica racional segue as suas
normas intrfnsecas , tarnbern qualquer outra accao racional no seio
do mundo permanece inevitavelmente sujeita as condicoes do mundo, alheias a fraternidade, que representam forcosamente os seus
meios ou os seus fins, e, por isso, vem a achar-se , de uma maneira
ou de outra, nurna relacao de tensao com a etica da fraternidade.
Mas, em si mesrna, encerra tarnbem urna profunda tensao. Pois parece nao haver meio de resolver aquela que e logo a questao primordial: com que base se deve determinar, em cada caso, 0 valor
etico de uma accao: em funcao do efeito ou de urn valor proprio
dessa accao em si. que haveria que determinar, de algum modo, em
termos eticos? Ou seja, saber se. e em que medida, a responsabilidade do autor da accao pelas respectivas consequencias deve justificar os meios ou se , ao inves, 0 valor da intencao subjacente a ac<;ao 0 deve autorizar a rejeitar a responsabilidade das respectivas
consequencias e a imputa-la a Deus ou a corrupcao e a loucura do
mundo , consentidas por Deus. A sublimacao da etica religiosa no
sentido da etica da intencao inclinar-se-a para 0 segundo termo da
alternativa: «0 cristae faz aquilo que e justo e deixa 0 resultado ao
criterio de Deus.» Com isto , porem, a accao do indivfduo, se for
executada de maneira realmente coerente , ficara condenada a produzir efeitos irracionais em relacao as normas intrfnsecas do mund02_ Por conseguinte , a coerencia de uma busca sublimada da salvacao pode levar a urna intensificacao do acosmismo ate ao ponto
de se rejeitar a actuacao com finalidade racional, meramente como
tal, recusando , pois, por julga-la ligada ao mundo e alheia a Deus,
2 Em Bhagavadgita.
en rnais coerente.

como se vera adiante , a execucao encontra a sua expressao teori-
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toda a accao sujeita as categorias que sao os meios e os fins; foi 0
que aconteceu, como veremos, seguindo logicas diversas, desde a
metafora bfblica dos lirios do campo ate as formulacoes mais de
principio, por exernplo , do Budismo.
A etica social organica e , em todo 0 lado, uma forca eminentemente conservadora, hostil as revolucoes. Da religiosidade autenticamente virtuosista, pelo contrario, podem, em dadas circunstancias , resultar outras consequencias, essas revoluciondrias, Isto,
naturalrnente , so desde que nao se considere como qualidade permanente de todo 0 universo criado a norma da violencia, segundo a
qual esta provoca, por seu tumo, 0 emprego da forca, enquanto apenas mudam as pessoas e, quando muito, os metodos da dominacao
violenta. Conforme a coloracao da religiosidade virtuosista, todavia, a sua expressao revolucionaria pode adoptar, por principio,
duas formas distintas. Uma delas tem origem na ascese intramundana sempre que esra consegue opor as ordens empiricas do mundo, corruptas como tudo quanto e criado, um «dire ito natural» absoluto e divino, cuja realizacao se toma, entao , para ela urn dever
religioso em conformidade com a norma - valida de uma maneira
ou de outra em todas as religioes racionais -, segundo a qual se teria de obedecer mais a Deus do que aos homens. Tipo: as revoluc;6es genuinamente puritanas, para as quais tambem se encontra
equivalentes noutros dominios. Semelhante atitude corresponde inteiramente ao dever de praticar a guerra religiosa. 0 caso e diferente onde, como sucede com 0 mistico, ocorra uma mudanca repentina - sempre possfvel no plano psicologico - da posse de Deus
para a possessao por Deus. 0 que se tom a razoavelmente possivel
quando se exacerbam as esperancas escatologicas num advento iminente da era da fraternidade acosmista, ou seja, quando se deixa de
acreditar na tensao perpetua entre 0 mundo e 0 reino irracional e extramundano da redencao 0 mistico passa, entao, a ser salvador e
profeta, mas as normas por ele proclamadas nao tern um caracter
racional. Como produtos do seu carisma, sao revelacoes de tipo
concreto, e a rejeicao radical do mundo facilmente redunda em anornismo radical. As normas do mundo nao tern validade para aquele
que esta certo de ser possufdo por Deus: «nccvro; [-LOL £~EO''t'L V».
Todo 0 milenarismo ate a revolucao baptista assenta, de alguma ma-
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neira, neste substrato. E que, para quem esteja redimido em virtude
da sua «posse de Deus», 0 tipo de actuacao e irrelevante para a sua
salvacao. Eneontraremos algo semelhante a proposito do djivanmakhti indiano.
Se a etica religiosa da fratemidade vive em estado de tensao com
as regras intrfnsecas da accao exercida no mundo com finalidade racional , pois a tensao nao e men or em relacao aquelas forcas intramundanas da vida, que, por natureza, sao inteiramente de caracter
a-racional ou anti-racional. Sobretudo , tratando-se das esferas estetica e erotica.
E com a primeira que a religiosidade magica se encontra mais intimamente relaeionada. Os Idolos , os leones e os outros artefactos
religiosos, assim como a estereotipacao magic a dos processos comprovados para sua criacao, representando a primeira fase da superac;aodo naturalismo gracas a urn «estilo» bern definido; a rrnisica utilizada como meio auxiliar do extase , do exorcismo ou da magia
apotropaica; os feiticeiros na qualidade de cantores e dancarinos saeros; as escalas dos sons, postas a prova no plano da magia e, por
isso, magicamente estereotipadas, constituindo os estadios mais primitivos no desenvolvimento das tonalidades; 0 passo de danca, experimentado no ambito da magi a e usado como meio de alcancar 0
extase, sendo uma das fontes da rftmica; templos e igrejas , pOI'serem as maiores de todas as construcoes, sujeitos a estereotipos criadores de estilos, tanto quanta a missao da arquitectura, em virtude
de objectivos definidos de uma vez por todas, como quanto as formas arquitectonicas, uma vez experimentadas no plano magico; paramentos e apetrechos Iinirgicos de todo 0 tipo , enquanto objectos
de artesanato assoeiados a riqueza dos templos e igrejas devida ao
zelo religioso: tudo isto fez, desde sempre, da religiao uma fonte
inesgotavel de possibilidades de desenvolvimento artistico, por urn
lado, e de estilizacao atraves do compromisso com a tradicao , por
outro lado.
Para a etica religiosa da fratemidade, tal como para 0 rigorismo
aprioristico , a arte, enquanto portadora de efeitos magicos, fica nao
so depreciada, mas tambem directamente suspeita. Com efeito , a
sublimacao da etica religiosa e a busca da salvacao , por urn lado , e
o desenvolvimento da Iogica intrfnseca da arte, por outro lado , tam-
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bern tend em , ja por si, a por em evidencia uma tensao crescente nas
suas relacoes. Toda a religiosidade de redencao , quando sublimada,
olha exclusivamente para 0 sentido e nao para a forma das coisas e
das accoes relevantes para a salvacao. A forma, a seu ver, acha-se
rebaixada ao nivel do que e acidental, do que e proprio das criaturas, daquilo que nos distrai do sentido. Por parte da arte, a relacao
franca pode mesmo, na verdade, manter-se intacta ou renovar-se
permanentemente, enquanto e sempre que 0 interesse consciente do
recipiendiario se prenda ingenuamente ao conteudo daquilo que tomou forma, e nao a forma meramente como tal; e tarnbem enquanto a producao do criador artfstico for sentida ou como carisma (originalmente, rnagico) da capacidade ou como urn jogo livre. No
entanto,o desenvolvimento do intelectualismo e a racionalizacao da
vida modificam esta situacao. A arte constitui-se , entao, como urn
universo de valores proprios e autonornos , apreendidos de modo cada vez rnais consciente. Assume a funcao de uma redencao no seio
do mundo - indiferentemente da interpretacao que se the de -, libertando 0 homem do quotidiano e, sobretudo , tarnbem da pressao
crescente do racionalismo teorico e pratico. A esse titulo, porern, ela
entra em concorrencia directa com a religiao de redencao. Qualquer
etica religiosa racional se tern de voltar contra essa redencao intramundana irracional como contra urn reino, a seu ver, de gozo irresponsavel e de secreta insensibilidade. De facto, a recusa de assumir
a responsabilidade por urn jufzo etico, como e proprio, habitualmente, das epocas intelectualistas - em parte, por necessidade subjectivista; em parte, por receio de se parecer estar fechado numa
postura tacanha e antiquada -, tende mesmo a transformar jufzos
de valor com intencao etica em jufzos de gosto (<<demau gosto» em
lugar de «repreensfvel»), cujo caracter inapelavel exclui toda a discussao. Essa fuga a necessidade de uma tomada de posicao etica racional pode muito bern ser interpretada pela religiao de redencao
como uma forma muito acentuada de mentalidade nao fraternal, em
cornparacao com a «vaJidade universal» da norma etica, a qual cria
comunhao pelo menos na medida em que 0 indivfduo que repudia
urn acto em termos eticos , mas 0 tolera no plano hurnano , se sujeita tambern ele mesmo a essa norma, por saber da sua propria indigencia como criatura. Mas, por outro lado, aos olhos do criador ar-
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tfstico bern como do recipiendario com ernocoes esteticas, a norma
etica. como tal, pod era facilmente aparecer como violacao do que
neles e autenticamente criativo e mais pessoal. A forma mais irracional do comportamento religioso, porern, a experiencia mistica, e ,
na sua essencia mais intima, nao so alheia a forma, incompativel
com a forma e inexprirnfvel, mas ate inimiga da forma, porquanto
julga poder encontrar precisamente na sensacao de ruptura de todas
as formas 0 esperado acesso ao Todo-Uno , situado para alern de
qualquer especie de condicionamento e de formacao Para ela, 0 indubitavel parentesco psicologico entre a emocao artistic a e a religiosa s6 pode constituir urn sintoma do caracter diabolico da primeira. A musica, precisamente, sendo a «rnais interior» das artes , e
capaz de aparecer - na sua forma mais pura , a rmisica instrumental - como urn sucedaneo irresponsavel da prirneira experiencia
religiosa, uma ilusao devida a autonomia de urn rei no que nao vive
no nosso Intimo: a conhecida posicao adoptada pelo concflio de
Trento poderia reportar-se a essa impressao. A arte passa, entao, a
ser «divinizacao da criatura», potencia concorrente e fantasmagoria
enganadora; retratar e representar alegoricamente coisas religiosas
constitui , s6 por si, uma blasfernia.
Na realidade empfrica da historia, esse parentesco psicologico leyOU continuamente, e urn facto, aquelas aliancas, importantes para
o desenvolvimento da arte, que a grande maioria das religioes estabeleceu de uma maneira ou de outra; e tanto mais sistematicamente quanto rnais elas pretendessem ser religioes universalistas de
massas, dependendo, por conseguinte, do efeito sobre as massas humanas e da propaganda emocional. A maior oposicao em relacao a
arte veio sernpre , em virtude da contradicao interna, de toda a religiosidade virtuosista autentica, tanto na sua versao activarnente ascetica como na mfstica; e com tanto mais aspereza, na verdade ,
quanta mais ela acentuasse a transcendencia do seu Deus ou 0 caracter extramundano da redencao.
Tal como com a esfera estetica, a etica religiosa da fraternidade
propria das religioes de redencao tarnbem se encontra numa relacao
de profunda tensao com a maior forca irracional da vida: 0 amor sexual. E tarnbern aqui, com efeito , de modo tanto mais aspero quanto mais sublimada for a sexualidade , por urn lado, e quanta mais in-
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transigente for a logica com que. por outro lado, se desenvolva a etica redentora da fratemidade. A relacao originaria era, tambern neste
caso, muito intima. As relacoes sexuais foram, muitas vezes, parte
integrante das orgias magicas ': a prostituicao sagrada - que nao tinha rnesrno nada que ver com a pretensa «promiscuidade primitiva»
- foi, na maioria dos casos, urn residue desse estado de coisas, em
que cada extase era tido por «sagrado». A prostituicao profana, tanto heterossexual como homos sexual , era antiquissima e, muitas vezes , bastante requintada (a formacao de tribades encontra-se em povos ditos primitives). A transicao entre a prostituicao e 0 casamento
juridicamente constituido deu-se com fluidez, gracas a existencia de
todo 0 tipo de formas intermedias. A concepcao do casamento como
uma questao econornica, com vistas a seguranca da mulher e a garantia do direito do filho a heranca, e, alern disso, como instituicao
importante (ao proporcionar descendencia) igualmente para 0 destino no outro mundo , devido aos sacrificios que os descendentes ofereciam aos mortos, e anterior ao profetismo e universal; pelo que,
ainda nada tern que ver, em si mesma, com a ascese. A vida sexual
tinha, enquanto tal, os seus espiritos e deuses, do mesmo modo que
qualquer outra funcao. Apenas se manifestava uma certa tensao na
castidade ternporaria, cultual , dos sacerdotes, uma pratica bastante
antiga determinada talvez pela circunstancia de, quando encarada do
ponto de vista dum ritual estritamente estereotipado como e proprio
dum culto cornunitario regulamentado, a sexualidade, afinal, ja aparecer facilmente como dominada por forcas claramente demonfacas.
Mas, mais tarde, nao foi por acaso, contudo , que as profecias e,
igualmente, as ordens da vida controladas pelos sacerdotes, quase
sem quaJquer excepcao digna de nota, regulamentaram as relacoes
sexuais a favor do casamento . E por at que se exprime a oposicao de
toda a regularnentacao racional da vida as orgias rnfsticas e a todas
e quaisquer formas irracionais de ernbriaguez. 0 ulterior agravamento da tensao foi depois determinado por faetores de desenvolvimento que se encontravam em ambos os lados. Do lado da sexuali3 Ou uma consciencia involuntaria da excitacao orgiastica, A seita russa dos Scoptsi
(ou castrados) foi fundada com urn intuito de renuncia as relacoes sexuais encaradas
como uma con sequencia pecarninosa da danca orgiastica (radjenie) da seita dos
Khlysty.
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dade, devido a sublimacao que a transformou em «erotisrno» e, por
via disso, nurna esfera cultivada conscientemente - em contraste
com 0 sobrio naturalismo dos camponeses - e, portanto, fora do comum. Mas fora do comum nao so, nem tarnpouco necessariamente ,
no sentido de alheio as convencoes. A convencao cavalheiresca costumava ate fazer precisamente do erotismo uma materia sujeita a regulamentacao; embora, 0 que e significative, ocultando a base natural e organica da sexualidade. 0 seu caracter fora do comum residia,
justamente, nessa evolucao que a afastava do prosaico naturalismo
do sexo. Uma evolucao , porem, que, tanto pelos seus motivos como
pelo seu significado, se inseria no contexto universal da racionalizacao e intelectualizacao da cultura.
Rememoremos em tracos largos os estadios dessa evolucao , tomando do Ocidente os correspondentes exemplos.
A saida da existencia humana, em todos os seus aspectos, do cicIo organico da vivencia camponesa, 0 crescente enriquecimento da
vida com conteudos culturais (quer intelectuais, quer de outro genero), a que se atribuia urn valor supra-individual, agirarn sirnultaneamente no sentido de reforcar a posicao privilegiada do erotismo ,
ao afastar as experiencias da vida do que era meramente dado pela
Natureza. 0 erotismo foi alcado para a esfera daquilo que se goza
conscientemente (gozo no sentido mais sublime). Todavia , e precisamente por isso, ele apareceu como uma porta aberta para 0 cerne
mais irracional e, portanto, mais real da vida, frente aos mecanismos da racionalizacao , No plano historico , 0 grau e 0 tipo de valorizacao atribufda ao erotismo como tal foram extraordinariamente
variaveis. Para a vigorosa sensibilidade de uma casta guerreira, a
posse das mulheres e a luta por elas encontravam-se pouco mais ou
men os em pe de igualdade com a luta pelos tesouros e pela conquista do poder. Na civilizacao helenica pre-classica, ao tempo do
romantismo cavalheiresco , uma decepcao erotica era susceptivel de
constituir para Arqufloco uma experiencia com urn alcance cons ideravel e duradouro , enquanto 0 rapto de uma mulher podia ser
considerado como motivo para urna guerra heroica sem igual. E, de
resto, ainda nos tragicos, as rerniniscencias miticas reconheciam no
amor sexual urna autentica forca do destine. Mas, afinal, houve urna
mulher, Safo , que nunca chegou a ser igualada pelos homens quan-
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to a capacidade de viver 0 erotismo. A epoca grega classica, isto e,
o perfodo dos exercitos de hoplitas, tinha, contudo, nestas materias
- como 0 provam todos os testemunhos literarios - ideias invulgarmente austeras , bastante mais austeras do que as da classe chinesa culta. Nao porque a Grecia ja nao reconhecesse a tremenda seriedade do arnor sexual. Pois nao e isso 0 que caracteriza a epoca,
mas antes 0 contrario: basta recordarmos 0 discurso de Pericles apesar de Aspasia - e, sobretudo , 0 conhecido dito de Dernostenes.
Dado 0 caracter exclusivamente masculino dessa epoca de «democracia», tratar das experiencias eroticas com mulheres como se fossem determinantes dos «destin os da vida» teria side considerado para nos exprimirmos no nosso vocabulario actual - como urn sentimentalismo de principiantes. 0 «carnarada», 0 rapaz, e que era 0
objecto apetecido , mesmo no centro da cultura helenica, com todo
o cerimonial do amor. Por conseguinte, 0 eros de Platao e, apesar de
todo 0 seu esplendor, ainda assim urn sentimento fortemente temperado; a beleza da paixdo bacdntica, purarnente como tal, nao era
oficialmente admitida ness a relacao.
A possibilidade de uma problernatica e de uma dimensao tragica
foi inserida na esfera erotica, em primeiro lugar, gracas a determinadas exigencias de responsabilidade , que, no Ocidente, sao de proveniencia crista. Mas foi , sobretudo, nas condicoes culturais criadas
pelas concepcoes feudais da honra que af se desenvolveu, essencialmente, a valorizacao da sensacao puramente erotica, como tal. Nomeadamente , por se ter transferido para as relacoes sexuais eroticamente sublimadas a sirnbologia cavalheiresca da vassalagem. 0 que
se deu , na maior parte das vezes, quando se estabeleceram, ao mesmo tempo, quaisquer cornbinacoes com a religiosidade cripto-erotica ou com a ascese, directamente , como foi 0 caso na Idade
Media. 0 arnor cortes da Idade Media crista era, como e sabido, urn
service de vassalagem erotica nao para com donzelas, mas sim , exclusivamente, em relacao a mulheres casadas, alheias, com noites
de amor castas (teoricamente l) e urn c6digo de deveres casufstico.
Comecou assim - existindo af urn forte contraste com 0 masculinismo da civilizacao helenica - a «confirrnacao» do homem nao
perante os seus iguais, mas sim em funcao do interesse manifestado pela «Dama», cujo conceito so se constituiu precisamente por in-
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terrnedio dessa funcao. 0 caracter de sensacao, especifico do erotismo, acentuou-se ainda rnais com a passagem das convencoes renascentistas, de resto muito diversas -, como, por exemplo, as do
Cortegiano ou as da epoca shakespeariana, para 0 intelectualismo
da cultura de salao. Com efeito , enquanto as primeiras estavarn, essencialrnente , ligadas a cornpeticao masculina e, nessa medida,
mais proximas da Antiguidade, afastando-se da ascese cavalheiresca crista, a segunda tornava-se cada vez mais alheia ao universo militar. Pois assentava na conviccao de que a conversacao entre os
dois sexos constituia uma forca criadora de valores , para a qual a
sensacao erotica, manifesta ou laterite, e a confirmacao do cavaIheiro perante a dama atraves da disputa se tornararn 0 indispensavel estfmulo. Depois das Lettres Portugaises, a real problernatica feminina do amor passou a ser urn produto especffico no mercado
intelectual e a correspondencia amorosa feminina tornou-se «literatura». A ultima intensificacao do acento posto na esfera erotica, no
ambito das culturas intelectualistas, acabou por se dar quando esta
esbarrou com 0 influxo , inevitavelmente ascetico , da humanidade
moldada pela vocacao-profissao. Em virtude dessa relacao de tensao com a racionalidade quotidiana, a vida sexual, que passara a ser
extraquotidiana (em especial, pois, a vida sexual fora do casamento), pode aparecer como 0 unico vinculo que ainda ligava a origem
natural de toda a vida 0 hornem doravante inteiramente saido do cido da antiga existencia nistica, simples e organica. Acentuou-se ,
assim, forternente 0 valor dessa sensacao especffica de se estar Iiberto do racional no seio do mundo, de se ter alcancado urn feliz
triunfo sobre ele; 0 que correspondia, no seu radicalismo, a respectiva rejeicao (inevitavelrnente , nao menos radical) por parte de
qualquer tipo de etica da redencao , quer extra quer intramundana,
para a qual 0 triunfo do espirito sobre 0 corpo devia, justamente,
culrninar nesse ponto , posto que, a seu ver, a vida sexual poderia
mesmo caracterizar-se como a unica ligacao inextirpavel com a animalidade. Ora, essa tensao no caso de a esfera sexual ser sistematicamente transformada numa sensacao erotica de alto valor, que desse outro sentido, transfigurando-o, a todo 0 elemento animal na
relacao sexual -, nao podia deixar de tornar-se mais aguda e mais
inevitavel precisarnente quando a religiosidade de redencao assu-
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miu 0 caracter de religiosidade do amor, isto e, da fratemidade e do
amor ao proximo. Justarnente porque a relacao erotica, nas condicoes indicadas, parece proporcionar 0 ponto culminante inexcedivel
no cumprimento da exigencia arnorosa: a comunicacao directa entre as almas das pessoas. Em oposicao tao radical quanta possfvel a
tudo 0 que seja objective, racional, geral, 0 caracter ilimitado da
dadiva corresponde ao interesse iinico que este individuo, na sua irracionalidade, tern por esse e apenas esse outro individuo. Esse interesse e, portanto, 0 valor intrinseco da propria relacao residern, porem, do ponto de vista do erotismo, na possibilidade de uma
comunhao , que e sentida como plena fusao unificadora, como urn
desvanecimento do «tu», e que e tao avassaladora que e interpretada
«sirnbolicamente» ~ ou seja, em termos sacramenta is. E mesmo
porque a sua propria experiencia e injustificavel e inesgotavel, e
nao pode ser comunicada por nenhum meio - sendo , nisso, an510ga ao «ter- mistico -, e nao so em virtude da intensidade da sua
vivencia, mas tarnbem devido a realidade possuida de modo imediato , que 0 amante sabe estar implantado no cerne, eternamente
inacessivel a qualquer esforco racional, do que verdadeiramente e
vivo, e tao completamente a salvo das frias maos esqueleticas das
ordens racionais como do embotamento proprio do quotidiano.
Confrontado com as experiencias do mistico (para ele, sern objecto), aquele que se sabe ligado «ao que ha de mais vivo» encontra-se como que perante urn palido reino do outro mundo. Tal como 0
amor consciente do homem maduro esta para a exaltacao do jovem,
assim esta a enorme seriedade desse erotismo intelectualista para 0
amor cortes, contra 0 qual ele reafirma - mas conscientemente o caracter natural da esfera sexual, enquanto forca criadora encarnada.
Urna etica religiosa da fraternidade, que seja coerente, assume
perante tudo isso uma postura radicalmente hostil. Nao so ~ do seu
ponto de vista ~ essa sensacao de redencao no ambito terrenal faz,
so por si, a mais forte concorrencia que e possivel ao devotamento
ao Deus extramundano ou a uma ordem divina eticamente racional
ou ainda a dissolucao mfstica - para eIa, a unica «autentica» - da
individuacao. Como tambern ha, precisamente, certas relacoes de
parentesco psicologico entre ambas as esferas que agravam a ten-
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sao. 0 erotismo mais elevado encontra-se numa relacao de permutabilidade mutua, psicologica e fisiologica, com certas formas sublimadas de devocao heroica. Em contraste com a ascese racional
activa, que rejeita a sexualidade logo por causa da sua irracionalidade, e que e entendida pelo erotismo como uma forca mortal mente hostil, essa relacao de permutabilidade aplica-se em especial a intimidade mfstica com Deus. Tendo como consequencia a arneaca
constante de uma vinganca mortalmente refinada da anirnalidade au
de um subito resvalar, saindo fora do reino mistico de Deus para
cair no dominio do demasiado humane. E exactamente essa proximidade psicologica que aumenta naturalmente a sua hostilidade intima em termos de sentido. A relacao erotica, quando considerada
do ponto de vista de qualquer etica religiosa da fraternidade, nao
pode deixar de permanecer presa a brutalidade atraves de um certo
grau de refinamento muito especffico, e ate tanto mais assim sera,
quanta mais sublimada ela for. Essa etica encara-a, inevitavelrnente, como uma relacao de luta; nao so, e nem sequer principalmente ,
motivada pelo ciurne e pela vontade de possuir excluindo terceiros,
mas sim consistindo , muito rnais , na violacao da alma do parceiro
menos brutal - violencia das rnais Intimas, porque nunca e notada
pelos proprios participantes -; afinal, como um gozo de si proprio
no outro, urn gozo refinado, pois simula a mais humana das dedicacoes. Nenhuma cornunhao erotica plena se reconhecera senao como fundada por uma misteriosa destinacao recfproca - ou seja,
destino no sentido mais elevado da palavra - e, por isso, «legitimada» (num sentido completamente alheio a etica). Mas, para a religiao de redencao, esse «destino» nada mais e que 0 mero acaso da
paixao que se inflama. A obsessao patologica assim instaurada, a
idiossincrasia, a modificacao da intuicao empirica e de toda a equidade objectiva tern, forcosamente , que se the afigurar como a mais
completa renegacao de todo 0 amor fraterno e da sujeicao a Deus.
Sentindo-se como «bondade», a euforia do amante feliz, com a sua
amavel necessidade de atribuir tarnbern expressoes fisionomicas
alegres a toda a gente ou, num ingenue empenho em fazer a felicidade de outrem , de as obter por encanto, depara sernpre , por isso,
com 0 frio escarnio da etica da fraternidade radical, genuinamente
fundamentada no plano religioso (0 que se encontra, por exemplo,
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nas passagens psicologicamente mais coerentes das obras de juventude de Tolstoi+). Pois, para esta, 0 erotismo mais sublimado, precisamente , nao deixa de ser uma relacao que, sendo necessariamente
exclusiva no seu amago , e subjectiva ao mais alto grau e absolutamente incornunicavel: em todos estes aspectos, ela tern de ser 0
polo oposto de toda a fratemidade com orientacao religiosa. Sern
falar no facto de 0 caracter passional proprio da relacao erotica, so
por si, the aparecer como uma indigna perda do autodominio e da
orientacao , quer esta siga pelo juizo racional das normas que Deus
quis, quer em funcao do «possuir» mfstico do divino; ao passo que,
para 0 erotisrno , a «paixao» autentica e, em si mesma, 0 tipo da
beleza, e a sua rejeicao uma blasfernia.
Tanto por razoes psicologicas como em virtude do seu proprio
sentido,o extase erotica so corresponde a forma orgiastica, extraquotidiana, mas intramundana - num sentido especial - da religiosidade.O reconhecimento da consumacdo do casamento, da copula carnalis. como «sacramento»
na Igreja Catolica e uma
concessao a esse sentimento. Com a mfstica - a urn tempo, extramundana e extraquotidiana -, 0 erotismo sujeito a maxima tensao
interna entra facilmente , em virtude da permutabilidade psicologica, numa relacao inconsciente e instavel de suplencia ou de fusao ,
da qual pode , depois, resultar muito facilmente a queda no orgiastico. A ascese racional no seio do mundo (ascese da profissao) apenas pede aceitar 0 casamento racionalmente regulamentado como
sendo uma das ordens divinas preparadas para a criatura desesperadamente corrompida pela «concupiscencia»;
no ambito dessa ordern, e somente nele, trata-se de viver em conformidade com os respectivos fins racionais: a geracao e a educacao dos mhos, assim
como a ajuda mutua em estado de graca. Qualquer refinamento tendente para 0 erotismo tern de ser rejeitado por essa ascese como
uma deificacao da criatura, e da pior especie. Por seu lado, inclui
precisamente a sexualidade genuinamente natural, ndo sublimada,
porque nistica, numa ordem racional da criacao; mas, entao , todos
4 Em particular em Guerra e Paz. - De resto , as conhecidas analises de Nietzsche em
VOlliade de Poder estao em pcrfcita sintonia com esta ideia, ainda que 0 valor atribuido seja reconhecidamente 0 oposto. - A posicao da religiosidade de redencao esta
clararnente ex posta em Acvagoscha.
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os elementos constitutivos da «paixao» sao considerados como residuos do pecado original, perante os quais, segundo Lutero , Deus
«finge nao ver», para evitar algo ainda pior. A ascese racional extrarnundana (ascese monastica activa) tambern os repudia, e, juntamente com eles, tudo quanta seja sexual, como representando urn
poder diabo l ico que poe em perigo a salvacao.
Foi, talvez, a etica dos quacres (tal como esta se exprime nas cartas de William Penn a sua mulher) que melhor conseguiu, ultrapassando a explicacao luterana, bastante grosseira, do sentido do matrimonio, chegar a uma interpretacao autenticamente humana dos
seus valores reiigiosos intrinsecos. Numa perspectiva puramente intrarnundana, so a combinacao com a ideia da responsabilidade etica recfproca por conseguinte , com uma categoria de relacao heterogenea em relacao a esfera puramente erotica - po de contribuir
para 0 sentimento de que possa haver algo de unico e de supremo
na variacao do sentimento amoroso , com consciencia da responsabilidade, ao percorrer todos os graus do decurso organico da vida
«ate ao pianfssimo da idade avancada», num rruituo conceder e num
mutuo ficar a dever (como referia Goethe). Raramente a vida 0 propicia em estado puro; mas aquele a quem tal e concedido deve falar
de sorte e de merce do destino ... e nao de «rnerito» proprio.
E verdade que a recusa de alguem jamais se entregar francarnente aos dois tipos de experiencia mais intensa que ha na existencia,
a artfstica e a erotica, e , em si, apenas uma atitude negativa. Mas e
evidente que podia au men tar a forca, com a qual as energias aflufarn
a via das producoes racionais, tanto eticas como ate puramente intelectuais.
Mas nao haja dtivida: afinal , e justamente em relacao ao dominic
do conhecimento reflexivo que a religiosidade entra na tensao consciente mais forte e mais fundamental. Ha uma unidade sern falhas no
campo da magia e da imagem puramente magica do mundo , conforme verificamos na China. Urn amplo reconhecimento rmituo tambern e possfvel, tratando-se da especulacao puramente metafisica,
em bora esta costume levar facilmente ao cepticismo. E por isso que
nao raramente a religiosidade considerou a investigacao puramente
ernpfrica , mesrno nas ciencias naturais, como mais facilmente conciliavel com os seus interesses do que a filosofia. Foi essa a postu-
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ra, sobretudo, do Protestantismo ascetico. Mas sempre que 0 conhecimento racionalmente ernpirico levou a cabo de modo consequente
o desencantarnento do mundo e a respectiva transformacao num mecanismo causal, aparece definitivamente a tensao com as pretensoes
do postulado etico, segundo 0 qual 0 mundo seria urn cosmos ordenado por Deus, portanto, de alguma maneira convenientemente
orientado em termos eticos. Pois a observacao ernpfrica do rnundo,
e, mais ainda, a de orientacao maternatica, recusa por principio todo
o modo de ver que se interrogue sequer quanta a urn «sentido» do
acontecer no mundo. Por isso, sempre que 0 racionalismo da ciencia
ernpfrica vai fazendo progressos, a religiao vai sendo cad a vez mais
deslocada do domfnio do racional para 0 do irracional, e passa, entao, a ser, pura e simplesmente, a forca irracional ou anti-racional
num plano suprapessoal. Claro est a que e muito variavel 0 grau de
consciencia, ou ate de coerencia, com que e sentida essa oposicao.
Nao parece inconcebfvel aquilo que se afirma acerca de S. Atanasio ,
ou seja. que. na luta contra a maioria dos filosofos gregos de entao.
ele talvez tenha imposto a sua formula - simplesmente absurda,
quando encarada do ponto de vista racional - mesmo para obter a
forca 0 sacrificio cxpresso do intelecto e estabelecer urn limite inflexivel para a discussao racional. Logo a seguir, contudo, a propria
Trindade passou a ser discutida e fundamentada racionalrnente. E,
precisamente devido a essa tensao que parece irnplacavel, a religiao
~ quer a profetica, quer a sacerdotal - mantern continuamente relacoes intimas com 0 intelectualismo racional. Quanto menos ela for
magia ou mera mistica contemplativa e mais ela for «doutrina», tanto mais se lhe impoe a necessidade de uma apologetica racional. Foi
dos feiticeiros, que em toda a parte se tornararn os tfpicos guardiaes
dos mitos e das lendas heroicas, por participarem na educacao e formacae dos jovens guerreiros, a fim de provocar neles 0 extase heroico ou de os preparar para renascer como herois, que os sacerdotes - unicos capazes de manter a perenidade de uma tradicao ,
retomaram a formacao da juventude em materia de lei e, muitas vezes, tarnbern de tecnicas puramente adrninistrativas: sobretudo, a escrita e 0 calculo. Entao, quanta mais a religiao se foi tomando religiao do Livro e doutrina, tanto mais literaria se tomou e, por
consequencia, tanto mais suscitou um pensamento laico racional, Ii-
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vre da tutela sacerdotal. Do pensamento laico , porem, foram saindo
continuamente tanto os profetas, hostis aos sacerdotes, como os misticos, que procuravam a sua salvacao religiosa independentemente
dos sacerdotes, e tambem os sectaries; por fim, surgiram os cepticos
e os filosofos inimigos da fe, contra os quais, por sua vez, a apologetica sacerdotal reagiu com uma racionalizacao. 0 cepticismo anti-religioso , como tal, era defendido na China, no Egipto , nos Vedas e
na literatura judaica posterior ao exflio, em principio, tal qual como
hoje; quase nenhuns argumentos novos se the vieram juntar. A monopolizacao da educacao da juventude passou a ser, por isso , uma
questao de poder capital para 0 clero. 0 poder deste conseguiu aumentar com a crescente racionalizacao da adrninistracao politica. Tal
como, de infcio, era so 0 clero que fornecia os escribas ao Estado no
Egipto e na Babilonia , ainda era ele que os proporcionava aos principes medievais, quando a administracao comecou a adoptar a escrita. Dos grandes sistemas pedagogicos, somente 0 Confucionismo
e a Antiguidade mediterranea - 0 primeiro gracas au poderio da sua
burocracia de Estado, a ultima, pelo contrario, devido a absoluta ausenoia de administracao burocratica , souberam furtar-se a esse poder
do clcro , climinando , assim, igualmente a. religifio sacerdotal. De
resto, 0 sustentaculo regular da escola foi 0 clero. Mas nao foram so
esses interesses muito proprios dos sacerdotes que condicionararn a
conexao sempre renovada da religiao com 0 intelectualismo, mas
tambem a pressao intema devida ao caracter racional da etica religiosa e a necessidade de redencao especificamente intelectualista.
No fim de contas, cada religiosidade adoptou, tanto no seu fundamento psicologico e mental como nas suas consequencias praticas ,
uma posicao diferente em relacao ao intelectualisrno, sem que, no
entanto, jamais desaparecesse 0 efeito dessa ultima tensao interna,
que reside na disparidade inevitavel das conformacoes finais dadas
a imagem do mundo. Nao ha absolutamente religiao nenhuma, desde que fosse vigorosa e actuasse como forca vital, que, num dado
ponto, nao tivesse tide que exigir 0 «credo non quod, sed quia absurdum» - ou seja, 0 «sacrificio do intelec to» .
Nao e propriamente necessario , e ate nem seria possfvel , expor
aqui em pormenor os estadios dessa ten silo entre religiao e conhecimento intelectual. Naturalmente, a maneira mais fundamental de
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a religiao de redencao se defender contra os ataques do intelecto
auto-suficiente consiste em pretender que 0 seu pr6prio conhecimento se efectua numa outra esfera e e , tanto pela sua natureza como pelo seu sentido, completamente heterogeneo e dfspar em relas:ao ao que 0 intelecto produz. 0 que ela oferece nao seria urn saber
intelectual profundo sobre aquilo que existe ou que e valido em termos normativos , mas sim uma definitiva tom ada de posicao quanto ao rnundo , gracas a uma percepcao imediata do seu «sentido».
E nao e com os recursos do intelecto que a religiao des venda esse
sentido , mas sirn gracas ao carisma de uma iluminacao , que s6 seria concedida a quem se liberte, recorrendo a tecnica posta a sua
disposicao para 0 efeito , dos sucedaneos ilus6rios que as impressoes confusas do mundo sensfvel e as abstraccoes do intelecto (em
verdade , indiferentes e vagas para a salvacao) proporcionam como
conhecimento. Uma iluminacao exclusiva, pois, de quem saiba preparar em si lugar para aceitar a percepcao do sentido do mundo e da
sua pr6pria existencia. que e. praticamente,
a unica coisa que importa perceber. Em todos os empreendimentos da filosofia para tornar dernonstraveis esse sentido profundo e a postura (pratica) que 0
apreende, mas igualmente na tentativa de obter quaisquer outros conhecimentos intuitivos, de uma dignidade fundamentalmente diferente, mas que, no entanto, tam bern dizem respeito ao «ser» do
rnundo , a religiao de redencao nao vera nada mais do que urn
esforco do intelecto para fugir as suas proprias leis. E, sobretudo ,
urn produto muito especffico precisamente daquele racionalismo,
ao qual 0 intelectualismo tanto gostaria de escapar por esse meio.
Mas com certeza que ela pr6pria se tomara culpada - isto, do
seu proprio ponto de vista - de abusos igualmente incoerentes, assim que renunciar a tese inatacavel da incomunicabilidade da experiencia mistica, para a qual, de maneira logica, apenas poderia haver meios de a provocar enquanto acontecirnento, mas nao de a
cornunicar e demonstrar de forma adequada. Toda a tentativa de
agir sobre 0 mundo, desde que assuma as caracterfsticas da propaganda, tern forcosamente de expor a religiao de salvacao a semelhante risco. Mas 0 mesmo sucede com qualquer tentativa de interpretacao racional do sentido do mundo, a que, nao obstante, sempre
se procedeu reiteradamente.
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Em suma, 0 «rnundo» pode entrar em conflito, sob diversos pontos de vista, com postulados religiosos. 0 ponto de vista em causa
e sempre, sirnultaneamente , 0 mais importante indicador, em termos de conteudo , quanta ao modo como se aspira a redenctio,
A necessidade de redencao , cultivada conscientemente como
conteiido de uma religiosidade, surgiu sempre e em todo 0 lade como con sequencia da tentativa de racionalizacao sistematica e pratica da vida; s6 que esse contexto se conservou com uma nitidez muito variavel. Ou , por outras palavras , nasceu da pretensao - que,
nessa fase , se toma 0 pressuposto especifico de toda a religiao de que 0 curso do mundo, pelo menos tanto quanta toea aos interesses dos homens, seria urn processo de algum modo dorado de
sentido . Essa pretensao surgiu naturalmente, como vimos, identificada em primeiro lugar com 0 problema habitual do sofrirnento injusto; portanto, como postulado de uma cornpensacao justa para a
reparticao desigual da felicidade individual no seio do mundo.
A sua tendencia. a partir dai, foi para avancar gradual mente no sentide de uma desvalorizacao cada vez maior do mundo. Pois quanta
mais intensamente 0 pensamento racional se ocupasse desse problema da compensacao que restabeleceria a justica, tanto menos a
sua solucao puramente intramundana podia parecer possivel , e tanto menos verosimil ou razoavel urna solucao extramundana. 0 andamento do mundo , tal como efectivamente se processa , pouco se
preocupava com aquele postulado, a julgar pel as aparencias. Com
efeito, nao era s6 a desigualdade, sem causas eticas, na reparticao
da felicidade e do pesar, para a qual parecia concebivel uma compensacao, mas era mesmo ja 0 mero facto de existir 0 sofrimento
como tal que tinha, forcosamente , de continuar sendo irracional.
Porquanto 0 problema da sua difusao universal s6 podia mesmo ser
substituido pelo outro problema, ainda mais irracional , da origem
dos pecados, que - segundo a doutrina dos profetas e dos sacerdotes - deviam explicar 0 sofrimento como punicao ou correctivo.
Mas urn mundo criado para 0 pecado nao podia deixar de parecer
ainda rnais imperfeito, em termos eticos, do que urn mundo condenado ao sofrimento. Ponto assente , em todo 0 caso, para 0 postulado etico era a absoluta imperfeicao deste mundo. Era tao-so atraves
dessa imperfeicao que a sua transitoriedade ate parecia justificar-se
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razoavelmente. Simplesmente, esta justificacao podia mostrar-se
adequada a desvalorizar 0 mundo ainda rnais. Posto que nao era somente - nem sequer principalmente - a realidade desprovida de
valor que rnostrava ser efernera. Mas assim que foi concebida a noyaO de uma duracao etema do tempo, de urn Deus etemo e de urna
ordem eterna em geral, 0 facto de a morte e 0 declinio atingirern,
com a sua accao niveladora, as pessoas e as coisas, tanto as melhores como as piores, pode aparecer como uma desvalorizacao justamente dos supremos bens terrenos como tais. Quando, por outro lado, houve valores - e, precisarnente , aqueles que eram os mais
apreciados - que foram transfigurados em valores «intemporais»,
sendo, por conseguinte, a importancia da sua realizacao na «civilizacao» considerada como independente do espaco de tempo abrangido pelo fenorneno da sua realizacao concreta, entao, foi possfvel
intensificar-se mais uma vez a rejeicao etica do mundo ernpfrico.
Pois, entao , pode introduzir-se no horizonte religioso uma serie de
ideias. que era muito mais importante do que as nocoes de imperfeicao e transitoriedade dos bens terrenos ern geral, porque estava
em condicoes de denunciar os «bens culturais», precisamente aqueles que costumam ser os mais estimados. E que sobre todos eles recaia 0 pecado mortal de uma iuevitavel
culpabilidade
especifica:
rnostravam-se Iigados a urn carisma do espfrito ou do gosto , e 0 seu
cultivo parecia pressupor, inevitavelrnente , formas de existencia
que eram contrarias a exigencia da fratemidade e que so por ilusao
se podiarn conciliar com ela. As barreiras culturais devidas a educacao e ao gosto sao as mais fntimas e as mais intransponiveis de
todas as diferencas de cJasse social. A culpa religiosa podia aparecer, doravante, nao so como acidente ocasional, mas tambern como
parte integrante de toda a cultura, de toda a actuacao nurn universe
cultural e, por fim, mesmo de toda a vida organizada. Era, precisamente, tudo quanto este mundo tinha de rna is elevado para oferecer
em materia de bens que parecia, assim, carregar com a maxima culpa. A ordern exterior da cornunidade social, quanto mais esta se foi
tomando comunidade cultural do cosmos estatal, ja so podia, manifestamente, ser mantida em qualquer parte por meio de uma forca
brutal, que so nominal e ocasionalmente se preocupava com justica, e, em todo 0 caso, somente na medida em que a sua propria ra-
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0 consentisse;
inevitavelmente, essa forca dava sempre origem,
por si propria, a novos actos de violencia, quer dirigidos para 0 exterior quer para 0 interior, e, alern disso, ainda proporcionava falsos
pretextos para tanto. Em surna, significava uma dureza de coracao
manifesta ou 0 que nao podia deixar de parecer pior ainda - envolta em farisaismo. 0 cosmos econornico objectivado , ou seja,
exactamente a forma mais racional do fomecimento de bens materiais indispensaveis a qualquer civilizacao intramundana, era uma
criacao maculada desde a raiz pela insensibilidade. Todas as formas
de accao no mundo organizado pareciam implicadas na mesma culpa. Brutalidade encoberta e sublirnada,
idiossincrasia hostil a fratemidade e distorcao ilusionista da justa visao das coisas acompanhavam inevitavelmente
0 amor
sexual, e quanto mais este
desenvolvesse plenamente 0 seu poder, tanto mais essa situacao se
acentuava e, ao mesmo tempo, passava mais despercebida dos proprios interessados; ou, entao , tanto mais se encobria sob urn veu farisaico. 0 conhecimento racional. para 0 qual ate a propria religrosidade etica apelara, dava forma, seguindo as suas proprias normas
de maneira autonorna e no plano intramundano, a um cosmos de
verdades que nao so ja mesmo nada tinha a ver com os postulados
sisternaticos da etica religiose racioual, segundo os quais 0 mundo
entendido como cosmos corresponderia as exigencias desta ou rnanifestaria urn «sentido» qualquer, como ate tinha, pelo contrario, de
rejeitar por principio tal pretensao. 0 cosmos da causalidade natural e 0 cosmos postulado da causalidade assente na compensacao
etica encontravam-se em irrernediavel oposicao urn ao outro. E embora a ciencia, que criou esse cosmos, nao parecesse poder dar uma
explicacao segura acerca dos seus proprios pressupostos mais fundamentais. apareceu , em nome da «probidade intelectual», com a
pretensao de ser a unica forma possfvel de encarar 0 mundo racionalmente. Como eo caso de todos os valores culturais, pois tambern
nessa ocasiao 0 intelecto criou uma aristocracia em funcao da posse de cultura racional , urna aristocracia independente de todas as
qualidades eticas das pessoas; portanto, nao fraternal. Ora, sabre esse patrimonio cultural - ou seja, sobre 0 que ha de mais elevado
neste mundo para 0 homem «intramundano» - pesava, alem da sua
culpabilidade etica, igualmente algo que 0 havia de depreciar de
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maneira ainda muito mais definitiva: a falta de sentido , quando fosse avaliado com os seus proprios criterios. A falta de sentido do
aperfeicoamento pessoal puramente intrarnundano com vistas ao
homem da cultura - falta de sentido , por conseguinte, do valor derradeiro , a que a «cultura» parecia redutivel - ate resultava logo,
para 0 pensamento religiose, da manifesta falta de sentido da morte
- encarada, precisamente, desse ponto de vista intramundano -, a
qual so parecia imprimir urn cunho definitivo ao absurdo da vida
justamente nas condicoes proprias da cultura. 0 campones podia
morrer «saciado da vida» como Abraao. 0 senhor feudal e heroi
guerreiro tambern, pois ambos cumpriam urn ciclo do seu ser, que
nao ultrapassavarn. Podiam assirn, a seu modo, chegar a uma plenitude terrena, em conformidade com a ingenua clareza do conteudo
das suas vidas. Mas ja nao 0 podia 0 homem «culto», que aspira ao
aperfeicoamento pessoal, no sentido da apropriacao ou da criacao
de «conteudos culturais». Este podia, na verdade , ficar «cansado da
vida», mas nao «saciado da vida», no sentido da conclusao dum cicIo. Pois a sua perfectibilidade prolongava-se , por princfpio, ate ao
infinito , tal qual como ados bens culturais. E quanto mais os bens
culturais e os objectivos do aperfeicoarnento pessoal se diferenciavam e multiplicavam, tanto mais insignificante se tomava a parte
que 0 indivfduo podia abranger no decurso de uma vida finita, quer
passivamente como receptor, quer activamente como urn dos seus
criadores. Tanto menos, por conseguinte, a profunda insercao nesse
cosmos exterior e interior da cultura podia proporcionar a probabiIidade de urn individuo conseguir albergar em si a totalidade da cultura ou 0 que nesta, de algum modo, houvesse de «essencial» - para 0 qual, alias, nao existia nenhum criterio definitivo -, pelo que
era tambern tanto menos provavel que a «cultura» e a aspiracao a
esta pudessem ter para ele urn qualquer sentido intramundano. Certarnente, a «cultura» nao consistia, para 0 individuo , na quantidade
dos bens culturais por ele alcancados, mas sim numa seleccao destes por ele efectuada. Nao havia, porern, garantia nenhuma de que
esta alcancasse urn termo conveniente - para ele - precisamente
com 0 momento «casual» da sua rnorte. Ese, ate com elegancia, ele
se apartasse da vida: «Estou farto ... a vida deu-rne (ou recusou-rne)
tudo 0 que nela para mim tinha valor» ~ pois essa atitude orgu-
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lhosa tinha forcosamente de aparecer aos olhos da religiao de salvacao como urn desdem blasfernatorio dos caminhos da vida e dos
destinos orden ados por Deus. E que nenhuma religiao de redencao
sanciona positivamente a «morte voluntaria», que so as filosofias
glorificam.
Toda a «cultura», quando vista assim, aparecia como uma saida,
por parte do hornem, do cicIo da vida natural organicamente definido e, por isso rnesmo, condenada, a medida que progredisse , a uma
falta de sentido cada vez mais aniquiladora; a dedicacao aos bens
culturais, porern , quanto mais foi transformada nurna missao sagrada , numa «vocacao», tanto mais passou a ser urn absurdo apressar-se ao service de objectivos sem valor e, alem disso, contraditorios
em si mesmos e antagonicos entre si.
Como lugar da imperfeicao , da injustica, do sofrimento , do pecado, da eferneridade, da cultura necessariamente carregada de culpas
e condenada a tornar-se cada vez rnais desprovida de sentido, a medida que se fosse desenvolvendo e diferenciando -,0 mundo. encarado de urn ponto de vista puramente etico , nao podia deixar de
aparecer, em todas essas instancias , igualmente fragil e depreciado
em relacao ao postulado religioso que atribui urn «sentido» divino
a sua existencia. A essa desvalorizacao (uma consequencia do conflito entre reivindicacao racional e realidade , entre etica racional e
valores em parte racionais, em parte irracionais , conflito esse que
parecia manifestar-se de modo cada vez mais aspero e insohivel
sempre que se elaborava e reforcava a singularidade especffica de
cada uma das esferas particulares existentes no mundo) reagiu a necessidade de «redencao» de tal rnaneira que, quanta mais 0 pensamento sobre 0 «sentido» do mundo se tornou sistematico, quanta
mais 0 proprio mundo passou a ser racionalizado na sua organiza<;aoexterior, quanta mais se sublimou a experiencia consciente dos
seus contetidos irracionais, tanto rnais - num exacto paralelismo
com tudo iS50 - aquilo que constitufa 0 contetido especffico do religioso cornecou a tornar-se mais alheio ao mundo, mais estranho a
toda a vida organizada. E nao foi so 0 pensamento teorico , que desencantou 0 mundo , a conduzir por essa via, mas tambern, precisamente, a tentativa empreendida pela etica religiosa para racionalizar
o mundo em termos eticos praticos.
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E, por firn, a busca de redencao , especificamente intelectualista,
mistica, sucumbiu tambern ela propria, frente a essas tensoes, a hegemonia mundial da nao-fraternidade. Por urn lado, 0 seu carisma
ate nao era acessivel a todos. Representava, por isso, urn aristocratismo a mais alta potencia: urn aristocratisrno religiose da salvacao:
E ademais, no selo de uma civilizacao organizada racionalmente
para 0 trabalho profissional, pouco lugar restava ainda - fora das
camadas sociais sem preocupacoes econornicas - para se cultivar
a propria fraternidade acosmista: levar a vida de Buda, de Jesus ou
de S. Francisco parece, nas condicoes tecnicas e sociais da civiliza~ao racional , algo condenado ao fracasso , quando visto meramente
do exterior.
No passado, as diversas eticas de redencao , cada qual com a sua
propria maneira de rejeitar 0 mundo, intervieram, entao , nos mais
diferentes pontos desta escala construfda de modo purarnente racional. Alem das numerosas circunstancias concretas de que isso dependeu , e que lima casu Istica teorica nan basta para dererminar.
houve urn elernento racional que desempenhou igualrnente urn papel nesse processo: a estrutura da teodiceia, por meio da qual a necessidade metafisica de encontrar, apesar de tudo , nessas tens6es irremediaveis urn sentido comum reagiu a tomada de consciencia de
que essas mesmas tensoes existiam. Entre os tres tipos de teodiceia
que, na exposicao introdut6ria, designarnos como os iinicos coerentes, 0 dualismo foi capaz de prestar services nada insignificantes a
essa necessidade. A existencia, desde sempre e para sempre, de urn
poder da luz , da verdade, da pureza e bondade e de urn poder das
trevas, da mentira, da impureza e maldade , ao lade um do outro e
urn contra 0 outro , era, afinal, apenas uma sistematizacao directa do
pluralismo rnagico dos espfritos, com a sua separacao entre espiritos bons (titeis) e maus (nocivos), estado que antecedeu a oposicao
entre deuses e dernonios. No Zoroastrismo, a religiosidade profetica que aplicou da maneira rnais consequente essa concepcao , 0 dualismo ligava-se directamente a oposicao magica entre «puro» e
«impure», na qual foram integrados todas as virtudes e todos os vicios. 0 dualismo implica a remincia a ornnipotencia de urn deus, 0
qual encontrava, pelo contrario , 0 seu limite na persistencia de um
poder divino oposto. E foi abandonado , de facto, pelos seus fieis ac-
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tuais (os parses), porque esse limite nao foi suportado. Ao passo
que, na sua escatologia mais coerente, 0 universo do puro e do irnpuro - de cuja mistura saiu 0 fragil mundo empfrico - voltou a
dividir-se para sempre em dois reinos sem relacoes entre si, a esperanca escatologica mais modern a atribui a vitoria ao deus da pureza e da bondade, tal como 0 Cristianismo poe 0 Salvador a veneer
o Diabo. Esta forma mais inconsequente de dualismo e a concepcao
popular do Ceu e do Inferno espalhada pelo mundo inteiro. Restabelece a soberania de Deus sobre 0 espfrito do mal. que e sua criatura , julgando assim ter salvo a omnipotencia divina, mas tern depois que sacrificar - a bem ou a mal, de maneira confessa ou
encapotada - parte do amor divino; uma vez que este nao e de todo conciliavel, se se mantiver a divina ornnisciencia, com a criacao
dum poder do mal radical nem com 0 consentimento do pecado ,
ainda para mais associados a eternidade das penas do Inferno aplicadas a uma criatura finita do proprio Deus e por causa de pecados
finitos.

Entao . a unica solucao

na. Foi

0

coerente

e

renunciar

a bondade

divi-

que fez, objectivamente e com toda a logica, a crenca na
predestinacdo . Reconhecer a impossibilidade de rnedir as determinacoes de Deus peJas normas hurnanas significava renunciar, com
inclernente lucidez , a urn sentido do mundo que Fosse acessfvel ao
entendimento humano. Essa remincia, portanto , punha igualmente
termo a toda a problematic a desse genero. De resto, com esse grau
de coerencia, nao pode ser suportada por muito tempo fora de urn
cfrculo de virtuosismo exacerbado. Precisarnente por exigir contrariamente a crenca na forca irracional da «fatalidade» - a aceitacao
da destinacao providencial - portanto , de algum modo racional dos condenados nao so a perdicao , mas tambern ao mal; nao obstante, exige igualmente a «pena», OU seja, a aplicacao de uma categoria etica aos condenados,
Do significado da crenca na predestinacao ja se falou no primeiro estudo desta colectanea. Do dualismo zoroastrico trataremos
mais tarde, e, a bern dizer, apenas sucintamente, posto que e esc asso 0 mimero dos seus fieis. Poder-se-ia orniti-Io aqui por completo ,
se a influencia exercida pelas concepcoes persas acerca do jufzo final e pela sua doutrina dos dernonios e dos anjos sobre 0 Judaismo
tardio nao tivessem urna irnportancia historica consideravel.

358

Max Weber

A terceira forma de teodiceia foi caracteristica da religiosidade
indiana de intelectuais, excelente tanto pela sua coerencia como
pelo extraordinario trabalho metaffsico: a coadunacao da redencao
virtuosista do proprio individuo pel as suas proprias forcas com a
acessibilidade universal da salvacao; conciliacao do mais rfgido repudic do mundo com uma etica social organica; e da conternplacao.
enquanto suprema via da salvacao , com urna etica intramundana da
vocacao-profissao. E para essa teodiceia que, doravante, nos vamos
voltar.

Bib. Florestan Fernandes
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