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1 - Ser e Coragem

EM CONFORMIDADE com o estipulado pela Terry Foundation, de que

as conferências tenham relação com "religião à luz da ciência e da filosofia",

escolhi um conceito no qual convergem problemas teológicos, sociológicos

e filosóficos, o conceito de "coragem". Poucos conceitos têm tanta utilidade

para a análise da situação humana. Coragem é uma realidade ética, mas se

enraíza em toda a extensão da existência humana e bàsicamente na

estrutura do próprio ser. Deve ser considerada ontologicamente a fim de

ser entendida eticamente.

Isto se torna manifesto numa das primeiras discussões filosóficas de

coragem, no diálogo de Platão, Laches. Várias definições preliminares são

rejeitadas no curso do diálogo.

Então Nikias, o conhecido general, tenta de novo. Sendo um líder

militar, deveria saber o que é coragem e ser capaz de defini-la. Porem sua

definição, como as outras, mostra-se inadequada. Se coragem, tal como ele

afirma, é o conhecimento de "o que deve ser temido e o que deve ser

enfrentado" então a questão tende a se tornar universal, porque a fim de

respondê-la deve-se ter "um conhecimento referente a todo o bem e todo

o mal, sob todas as circunstâncias" (199, C). Mas esta definição contradiz o

que fora estabelecido a priori, de que coragem é apenas uma parte da

virtude. "Assim sendo", Sócrates conclui, "falhamos em descobrir o que

coragem é realmente" (199, E). E este fracasso é muito serio dentro da

estrutura do pensamento socrático. Segundo Sócrates, virtude é

conhecimento, e a ignorância sobre o que é coragem torna impossível

qualquer ação em concordância com a verdadeira natureza da coragem.

Porem este fracasso socrático é mais importante do que a maior parte das

definições aparentemente bem sucedidas de coragem (mesmo as do
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próprio Platão e de Aristóteles). Porque o fracasso em encontrar uma

definição de coragem como uma virtude entre outras virtudes revela um

problema básico da existência humana. Mostra que uma compreensão de

coragem pressupõe uma compreensão do homem e de seu mundo, suas

estruturas e valores. Só quem sabe isto sabe o que afirmar e o que negar. A

questão ética da natureza da coragem conduz de forma inevitável à

questão ontológica da natureza do ser. E o procedimento pode ser

invertido. A questão ontológica do ser pode ser colocada como a questão

ética da natureza da coragem. Coragem pede mostrar-nos o que é o ser.

Por conseguinte o primeiro capítulo deste livro versa sobre "Ser e

Coragem". Embora não haja chance de que eu obtenha êxito onde Sócrates

fracassou, a coragem de arriscar um quase inevitável fracasso pode ajudar a

manter vivo o problema socrático.

CORAGEM E BRAVURA: DE PLATÃO A TOMÁS DE AQUINO

O título deste livro, A Coragem de Ser, reúne ambos os significados

do conceito de coragem, o ético e o ontológico.

Coragem como um ato humano, como matéria de avaliação, é um

conceito ético. Coragem como a auto-afirmação do ser de alguém é um

conceito ontológico. A coragem do ser é o ato ético no qual o homem

afirma seu próprio ser a despeito daqueles elementos de sua existência que

entram em conflito com sua auto-afirmação essencial.

Examinando a histórica do pensamento ocidental encontram-se os

dois significados de coragem indicados por quase toda parte, explícita e

implicitamente. Uma vez que trataremos em capítulos separados, das idéias

estóicas e neo-estóicas de coragem, restringir-me-ei aqui à interpretação de

coragem na linha de pensamento que conduz de Platão a Tomás de Aquino.

Na República de Platão coragem se relaciona com aquele elemento da alma

que é chamado thymós (o elemento animoso, corajoso), e ambos se
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relacionam com aquela camada da sociedade que é chamada phylakes

(guardiães). Thymós fica entre o elemento intelectual e sensual do homem.

É o esforço não pensado em prol do que é nobre. Tendo uma posição

central na estrutura da alma, constrói uma ponte por sobre a fenda entre

razão e desejo. Pelo menos poderia fazer tal. Realmente, a tendência

principal do pensamento platônico e a tradição da escola de Platão eram

dualísticas, enfatizando o conflito entre o racional e o sensual. A ponte não

foi usada. Já muito mais tarde, como em Descartes e Kant, a eliminação do

"meio" do ser humano (o thymoeidés) teve conseqüências éticas e

ontológicas. Foi responsável pelo rigor moral de Kant e pela divisão

cartesiana do ser em pensamento e extensão. É bem conhecido o contexto

sociológico no qual ocorreu esta transformação. Os phylakes platônicos são

a aristocracia armada, os representantes do que é nobre e gracioso. Dentre

eles surgem os portadores do saber, acrescentando saber à coragem. Mas

esta aristocracia e seus valores se desintegraram. O mundo antigo mais

recente, tal a moderna burguesia, perdeu-os; em seu lugar aparecem os

portadores da razão esclarecida e tecnicamente organizada e massas

dirigidas. Porem deve-se notar que o próprio Platão via o thymoeidés como

uma função essencial do ser humano, um valor ético e uma qualidade

sociológica.

O elemento aristocrático na doutrina da coragem foi preservado,

tanto como restringido, na doutrina de Aristóteles. O motivo para enfrentar

dor e morte com coragem é, segundo ele, o fato de ser nobre agir assim e

vil não o fazer (Níc. Eth. 111.9). O homem corajoso age "em prol do que é

nobre, porque esse é o alvo da virtude" (III.7). "Nobre", nesta e em outras

passagens, é a tradução de kalós e "vil" a tradução de aischrós, palavras que

usualmente são traduzidas como "belo" e "feio". Um feito belo, ou nobre, é

um feito para ser louvado. A coragem faz aquilo que é para ser louvado e

rejeita o que é para ser desprezado. Louva-se o que em um ser realiza suas

potencialidades ou atualiza suas perfeições. Coragem é a afirmação da

natureza essencial de uma pessoa, o alvo íntimo de alguém, ou enteléquia,

Porem é uma afirmação que tem em si própria o caráter de "apesar de".

Inclui o sacrifício possível e, em certos casos, inevitável, de elementos que
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também pertencem a nosso ser, mas que, se não sacrificados, impedir-nos-

iam de atingir nossa realização. Este sacrifício pode incluir prazer,

felicidade, e mesmo a própria existência. É louvável em qualquer caso,

porque no ato de coragem a parte mais essencial de nosso ser prevalece

sobre a menos essencial. O fato de o bom e o belo se realizarem nela

constituí a beleza e a bondade da coragem. Portanto ela é nobre.

A perfeição para Aristóteles (bem como para Platão) se realiza em

graus, naturais, pessoais e sociais; e coragem, como a afirmação do ser

essencial de uma pessoa, é mais destacada em alguns destes graus do que

em outros. Uma vez que a suprema prova de coragem é o estar pronto para

fazer o supremo sacrifício, o sacrifício da própria vida, e uma vez que o

soldado, por sua profissão, deve estar sempre pronto para este sacrifício, a

coragem do soldado era, e de certa forma permaneceu, o exemplo padrão

de coragem. A palavra grega andreia (virilidade) e o vocábulo latino

fortitudo (força) indicam as conotações militares de coragem, Enquanto a

aristocracia constituiu o grupo que empunhava as armas, as conotações

aristocráticas e militares de coragem se fundiam. Quando a tradição

aristocrática se desintegrou, e coragem pode ser definida como

conhecimento universal do que é bom e mau, sabedoria e coragem se

fundiram, e a verdadeira coragem tornou-se distinta da coragem do

soldado. A coragem de Sócrates moribundo era racional-democrática, não

heróica-aristocrática.

Porem a linha aristocrática reviveu nos primeiros tempos da Idade

Média. Coragem tornou-se de novo característica de nobreza, O cavaleiro é

quem representa a coragem, como um soldado e como um nobre. Ele

possuía o que se chamava hohe Mut, o elevado, nobre e corajoso espírito. A

língua alemã tem dois vocábulos para corajoso, tapfer e mutig. Tapfer

originalmente significa firme, ponderável, importante, apontando para o

poder decorrente de estar nas camadas superiores da sociedade feudal.

Mutig é derivado de Mut, o movimento da alma sugerido pela palavra
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inglesa "mood"1. Assim palavras como Schwermut, Hochmut, Kleinmut (o

penoso, o elevado, o pequeno "espírito"). Mut diz respeito ao "coração", o

nucleo pessoal. Assim sendo mutig pode ser substituído por behertzt (como

a franco-ínglêsa courage se deriva do francês coeur, coração)2. Enquanto

Mut manteve este sentido mais lato, Tapferkeit tornou-se mais e mais a

virtude específica do soldado — que deixou de ser idêntico ao cavaleiro e

ao nobre. É óbvio que os termos Mut e coragem introduzem diretamente a

questão ontológica, enquanto Tapferkeit e bravura, em seus significados

atuais, não possuem tais conotações. O título destas conferências não

poderia ter sido "A Bravura de Ser" (Die Tapferkeit zum Sein); teria que

indicar "A Coragem de Ser" (Der Mut zum Sein). Estas observações

lingüísticas revelam a situação medieval, no referente ao conceito de

coragem, e com isto a tensão entre a ética heróico-aristocrática da baixa

Idade Média de um lado, e de outro a ética racional-democrática, que é a

herança da tradição cristão-humanística e que mais uma vez se torna

proeminente no fim da Idade Média.

Esta situação é expressiva de maneira clássica na doutrina da

coragem de Tomás de Aquino. Tomás constata e discute a dualidade no

significado de coragem. Coragem é força de ânimo, capaz de dominar o que

quer que ameace a obtenção do mais elevado bem. Está unida à sabedoria,

a virtude que representa a união das quatro virtudes cardiais (sendo as

outras duas temperança e justiça). Uma análise perspicaz mostraria que as

quatro não são do mesmo porte. Coragem, unida à sabedoria, inclui

temperança em relação a si próprio, bem como justiça em relação aos

outros. A questão é então saber qual, coragem ou sabedoria, é a virtude

mais ampla. A resposta depende do resultado da famosa discussão sobre a

prioridade do intelecto ou dá vontade na essência do ser, e, por

conseqüência, na personalidade humana. Uma vez que Tomás decide de

forma não ambígua pelo intelecto, como uma conseqüência necessária

1 Mood — estado d'alma. (N. do T.)

2 A etimologia de "coragem", em português, é semelhante, vem do latim

cor, cordis — coração. (N. do T.)
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subordina a coragem à sabedoria. Uma decisão pela prioridade da vontade

importaria em uma maior, senão em uma total, independência da coragem

em sua relação com a sabedoria. A diferença entre as duas linhas de

pensamentos é decisiva para a avaliação da "coragem aventurosa" (em

termos religiosos, o "risco da fé"). Sob a predominância da sabedoria,

coragem é essencialmente a "força da mente" que obedece aos ditames da

razão (ou revelação) possível, enquanto a coragem aventurosa participa na

criação da sabedoria. O perigo óbvio da primeira posição é a estagnação

estéril, como encontramos em uma boa parte do pensamento católico e de

alguns racionalistas, enquanto que o igualmente óbvio perigo da segunda

posição é a obstinação sem propósito, como encontramos em alguns

protestantes e muitos pensadores existencialistas.

Contudo Tomás também defende o significado mais limitado de

coragem (a que ele sempre chama de fortitudo) como uma virtude ao lado

de outras. Em geral nestas discussões ele apresenta a coragem do soldado

como o exemplo padrão da coragem no sentido restrito. Isto corresponde à

tendência geral de Tomás em combinar a estrutura aristocrática da

sociedade medieval com os elementos universalistas do cristianismo e

humanismo.

A coragem perfeita é, segundo Tomás, um dom do Espírito Santo.

Através do Espírito a força natural da mente se eleva a sua perfeição

supranatural. Isto, por conseguinte, significa que ela está unida às virtudes

especificamente cristãs, fé, esperança e amor. Desta forma é visível um

desenvolvimento no qual o lado ontológico da coragem é incorporado à fé

(incluindo esperança), enquanto o lado ético é incorporado à caridade ou o

princípio da ética. A incorporação da coragem na fé, em especial na medida

em que implica a esperança, apareceu um pouco mais cedo, por exemplo,

na doutrina de Ambrósio referente à coragem. Ele segue a tradição antiga

quando considera fortitudo uma "virtude mais sublime do que o resto",

embora nunca apareça sozinha. A coragem ouve a razão e leva a cabo a

intenção da mente. É a força da alma para conquistar a vitória em perigo

extremo, como aqueles mártires do Antigo Testamento enumerados em
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Hebreus II. Coragem dá consolação, paciência e experiência, e torna-se

indistinguível da fé e da esperança.

A luz desta evolução pode ver que cada tentativa em definir coragem

é confrontada com estas alternativas: ou usar coragem como o nome de

uma virtude entre outras, fundindo o sentido mais lato da palavra com fé e

esperança, ou preservar o sentido mais lato e interpretar a fé por meio de

uma análise da coragem. Este livro segue a segunda alternativa, em parte

porque eu creio que "fé" necessita tal reinterpretação mais do que

qualquer outro termo religioso.

CORAGEM E SABEDORIA: OS ESTÓICOS

O conceito mais lato de coragem, que inclui um elemento ético e

ontológico, torna-se imensamente efetivo ao final do mundo antigo e no

inicio do moderno, no estoicismo e no neo-estoicismo. Ambas são escolas

filosoficas ao lado de outras, porem ambas são ao mesmo tempo mais do

que escolas filosóficas. São o meio pelo qual algumas das mais nobres

figuras da antiguidade mais recente, e seus seguidores nos tempos

modernos, responderam ao problema da existência e superaram as

ansiedades do destino e da morte. Estoicismo neste sentido é uma atitude

religiosa básica, quer apareça nas formas teística, ateística ou transteística.

Portanto, é a única alternativa real para o cristianismo no mundo

ocidental. Esta é uma declaração surpreendente, tendo em vista o fato de

que foi com o gnosticismo e o neo-platonismo que o cristianismo teve que

lutar no terreno religioso-filosófico, e que foi ao Império Romano que teve

que combater no terreno religioso-politico. Os estóicos altamente cultos,

individualisticos, parecem ter sido, não só sem periculosidade para os

cristãos, mas de fato desejosos de aceitar elementos do teísmo cristão. Mas

esta é uma análise superficial. O cristianismo tinha uma base comum com o

sincretismo religioso do Mundo Antigo, tal a idéia da vinda de um ser divino
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para a salvação do mundo. Nos movimentos religiosos que se centralizavam

em torno desta idéia, a ansiedade ante o destino e a morte era vencida pela

participação do homem no ser divino, que tomara o destino e a morte

sobre si mesmo. O cristianismo, embora aderindo a uma fé similar, era

superior ao sincretismo pelo caráter individual do Salvador Jesus Cristo e

por sua base concreto-histórica no Velho Testamento. Por conseguinte, o

cristianismo pôde assimilar muitos elementos do sincretismo religioso-

filosófico do Mundo Antigo mais recente, sem perder seu fundamento

histórico; mas não pôde assimilar a atitude estóica genuína. Isto pode ser

notado, em especial, quando consideramos a tremenda influência da

doutrina estóica do Logos e da lei da moral natural na ética e na dogmática

cristã. Porem esta ampla aceitação das idéias estóicas não pôde vencer o

vão entre a aceitação da resignação cósmica no estoicismo e a fé na

salvação cósmica no cristianismo. A vitória da Igreja Cristã levou o

estoicismo a uma obscuridade da qual ele só emergiu nos inícios do período

moderno. Nem era o Império Romano uma alternativa para o Cristianismo.

Aqui é de novo de se notar que entre os imperadores havia não só os

tiranos obstinados do tipo de Nero ou os fanáticos reacionários do tipo de

Juliano, que se constituíam um sério perigo para o Cristianismo, mas os

virtuosos estóicos do tipo de Marco Aurélio. A razão disto era o fato de o

estóico ter uma coragem social e pessoal que constitui uma alternativa real

à coragem cristã.

A coragem estóica não é uma invenção dos filósofos estóicos. Eles lhe

deram uma expressão clássica em termos racionais; mas suas raízes

remontam a histórias mitológicas, lendas de feitos heróicos, palavras de

sabedoria primitiva, poesia e tragédia, e a duas centúrias de filosofia,

precedendo o surgimento do estoicismo. Um acontecimento em especial

deu à coragem dos estóicos poder duradouro, a morte de Sócrates. Ela

tornou-se, para todo o Mundo Antigo, ao mesmo tempo um fato e um

símbolo. Mostrou a situação humana em face do destino e da morte.

Mostrou uma coragem que pode assegurar a vida porque pode assegurar a

morte. E trouxe uma profunda mudança para o conceito tradicional de

coragem. Em Sócrates a coragem heróica do passado foi mudada em
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racional e universal. Foi criada uma idéia democrática de coragem em

oposição à idéia aristocrática. A bravura ao feitio do soldado foi

transcendida pela coragem da sabedoria. Desta maneira deu "consolação

filosófica" a muita gente, em toda as partes do Mundo Antigo, durante um

período de catástrofes e transformações.

A descrição de coragem estóica, por um homem como Sêneca,

mostra a ínterdependêncía do medo da morte e do medo da vida, bem

como a interdependência da coragem de morrer e da coragem de viver.

Aponta para aqueles que "não querem viver e não sabem morrer". Fala de

uma libido moriendi, o termo latino exato para o "instinto de morte" de

Freud. Conta de gente que sente a vida como sem significado e supérflua e

que, como no livro do Eclesiastes diz: "Eu não posso fazer nada de novo, eu

não vejo nada de novo!" Isto, segundo Sêneca, é uma conseqüência da

aceitação do princípio do prazer ou, como ele o chama, antecipando uma

expressão americana recente, a atitude de "tempo, divertido", a qual ele

encontra em especial na geração mais jovem. Tal como em Freud, o instinto

da morte é o lado negativo dos sempre insatisfeitos esforços da libido,

assim, segundo Sêneca, a aceitação do princípio do prazer necessariamente

conduz ao desgosto e desespero a respeito da vida. Porem Sêneca sabia (tal

Freud) que a inabilidade em afirmar a vida não implica em habilidade em

afirmar a morte. A ansiedade ante o destino e a morte controla as vidas

mesmo daqueles que perderam a vontade de viver. Isto mostra que a

recomendação estóica de suicidio dirige não aos que foram vencidos pela

vida, mas aqueles que dominaram a vida, e são capazes, ao mesmo tempo,

de viver e morrer, e podem escolher livremente entre as duas alternativas.

Suicidio, como fuga ditada pelo medo, contradiz a coragem estóica de ser.

A coragem estóica é no sentido ontológico bem como no moral,

"coragem de ser". Baseia-se no controle da razão no homem. Mas razão

não é, nem na antiga nem na nova terminologia estóica, o mesmo que na

contemporânea. Razão, no sentido estóico, não é poder de "raciocinar",

isto é, de argumentar baseado na experiência e com os instrumentos da

lógica ordinária ou da matemática. Razão, para os estóicos, é o Logos, a
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estrutura significante da realidade como um todo e da mente humana em

particular. "Se não há", diz Sêneca, "outro atributo que pertença ao homem

como homem exceto razão, então a razão será seu único bem, valendo

todo o resto tomado em conjunto." Isto significa que razão é a verdade do

homem ou natureza essencial, em comparação com o que tudo o mais é

acidental. A coragem de ser é a coragem de afirmar a nossa própria

natureza por sobre o que é acidental em nós. É óbvio que razão, neste

sentido, diz respeito à pessoa em seu nucleo e inclui todas as funções

mentais. O raciocinio, como uma função cognitiva limitada, destacado do

nucleo pessoal, jamais poderia criar coragem. Não se pode remover

ansiedade argumentando contra ela. Esta não é uma recente descoberta

psicanalitica; os estóicos, ao glorificarem a razão, o sabiam bem. Sabiam

que a ansiedade pode ser superada somente pelo poder da razão universal

que prevalece, no homem sábio, sobre desejos e temores. A coragem

estóica pressupõe a rendição do núcleo pessoal ao Logos do ser; é a

participação no poder divino da razão, transcendendo o reino das paixões e

ansiedades. A coragem de ser é a coragem de afirmar nossa própria

natureza racional, a despeito de tudo em nós que conflita com sua união

com a natureza racional do próprio ser.

O que conflita com a coragem da sabedoria são desejos e medos. Os

estóicos desenvolveram uma profunda doutrina de ansiedade que também

nos lembra análises recentes. Descobriram que o objeto do medo é o

próprio medo. "Nada", diz Sêneca, "é terrível nas coisas exceto o próprio

medo." E Epciteto diz: "Porque não é a morte, ou a privação, que é uma

coisa terrível, mas o medo da morte e da privação." Nossa ansiedade coloca

máscaras assustadoras sobre todos os homens e coisas. Se nós os despimos

destas máscaras aparecem suas próprias fisionomias e o medo que eles

causam desaparece. Isto é verdade mesmo em relação à morte. Uma vez

que cada dia um pouco de nossa vida nos é tirada — uma vez que estamos

morrendo cada dia à hora final, quando cessamos de existir, não traz, em si,

a morte; tão-só completa o processo de morte. Os horrores relacionados

com ela dizem respeito à imaginação. Desaparecem quando se tira a

máscara da imagem da morte.
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Nossos desejos incontrolados é que criam máscaras e as colocam em

homens e coisas. A teoria freudiana da libido é antecipada por Sêneca,

Porem num contexto mais amplo. Ele distingue entre desejos naturais, que

são limitados, e aqueles que brotam de falsas opiniões e são ilimitados.

Desejo como tal é ilimitado. Em naturezas não distorcidas é limitado por

necessidades objetivas e é, portanto, capaz de satisfação. Porem a

imaginação distorcida do homem transcende as necessidades objetivas

("Quando perdido seus desvios são ilimitados") e com elas nenhuma

satisfação possível. E isto, não desejo como tal, produz uma "tendência

insensata (inconsulta) para a morte".

A afirmação do ser essencial de alguém, a despeito de desejos e

ansiedades, cria a alegria. Lucílio é exortado por Sêneca a fazer sua

ocupação, o "aprender como sentir a alegria". Não é à alegria de desejos

satisfeitos que ele se refere, porque a alegria real é "assunto sério"; é a

felicidade de uma alma que é "elevada acima de todas as circunstâncias". A

alegria acompanha a auto-afirmação de nosso ser essencial, a despeito das

inibições provocadas em nós pelos elementos acidentais. Alegria é a

expressão emocional de corajoso Sim ao verdadeiro ser próprio de uma

pessoa. Esta combinação de coragem e alegria mostra mais claramente o

caráter ontológico da coragem. Se a coragem é interpretada sozinha, em

termos éticos, sua relação com a alegria da auto-realização permanece

escondida. No ato ontológico da auto-afirmação do ser essencial de uma

pessoa, coragem e alegria coincidem. A coragem estóica não é nem

ateística, nem teística, no sentido técnico destas palavras. O problema de

como a coragem se relaciona com a idéia de Deus é formulado e

respondido pelos estóicos. Mas é respondido de tal forma que a resposta

cria mais perguntas do que responde, um fato que mostra a seriedade

existencial da doutrina estóica da coragem. Sêneca estabelece três pontos a

respeito da relação da coragem da sabedoria com a religião. O primeiro

ponto é: "não perturbados pelos temores e não estragados pelos prazeres,

não temeremos nem a morte nem os deuses". Nesta frase os deuses

significam o destino. Eles são os poderes que determinam o destino e

representam a ameaça do destino. A coragem, que vence a ansiedade do
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destino, também domina a ansiedade entre os deuses. Afirmando sua

participação na razão universal, o homem sábio transcende o domínio dos

deuses. A coragem de ser transcende o poder politeístico do destino. O

segundo ponto é que a alma do homem sábio é similar a Deus. O Deus

indicado aqui é o divino Logos, em união com quem a coragem da

sabedoria vence o destino e transcende os deuses. É o "Deus acima de

deus". O terceiro ponto ilustra a diferença entre a idéia da resignação

cósmica e a idéia da salvação cósmica em termos teísticos. Sêneca diz que

enquanto Deus está além do sofrimento, o verdadeiro estóico está acima

dele. Isto implica em que o sofrimento contradiz a natureza de Deus. É-lhe

impossível sofrer, está além do mesmo. O estóico, como um ser humano, é

capaz de sofrer. Porem não precisa deixar o sofrimento dominar o núcleo

de seu ser racional. Pode manter a si próprio acima dele, porque é a

conseqüência daquilo que não é seu ser essencial, mas nele é acidental. A

distinção entre "além" e "acima" implica um julgamento de valor. O homem

sábio que corajosamente vence desejo, sofrimento e ansiedade "ultrapassa

o próprio Deus".

Ele está acima de Deus, que por sua perfeição, natural e

invulnerabilidade está além de tudo isto. Tomando por base tal avaliação, a

coragem da sabedoria e resignação poderia ser substituída pela coragem da

fé na salvação, isto é, pela fé num Deus que paradoxalmente participa do

sofrimento humano. Mas o estoicismo em si não pôde jamais dar este

passo. O estoicismo alcança seus limites sempre que se formula a questão:

como é possível a coragem da sabedoria? Embora os estóicos enfatizassem

que todos os seres humanos eram iguais pelo fato de participarem do Logos

universal, não podiam negar que a sabedoria é possessão só de uma elite

infinitamente pequena. As massas do povo, eles tinham ciência, são

"loucas", na servidão de desejos e medos. Embora participando do Logos

divino com sua natureza essencial ou racional, a maior parte dos seres

humanos está num estado de verdadeiro conflito com sua própria

racionalidade e, portanto, incapaz de afirmar seu ser essencial

corajosamente.
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Era impossível para os estóicos interpretar esta situação que eles não

podiam negar. E não era sô a predominância dos "loucos" entre as massas

que eles não explicavam. Algo nos próprios homens sábios os colocava ante

um difícil problema. Sêneca diz que nenhuma coragem é tão grande como a

nascida do desespero mais profundo. Mas, pergunta-se, conheceu o

estóico, como estóico, o "desespero mais profundo?" Pode ele alcançá-lo

dentro da estrutura de sua filosofia? Ou é algo ausente de seu desespero e,

em conseqüência, de sua coragem? O estóico, como estóico, não

experimenta a desesperação da culpa pessoal. Epícteto cita como exemplo

as palavras de Sócrates no Memorabilia de Sócrates por Xenofonte: "Eu

mantive aquilo que está sob meu controle" e "jamais fiz nada que fosse

errado em minha vida privada ou pública." E o próprio Epícteto afirma que

aprendeu a não se preocupar com nada que seja fora dos limites de seu

desígnio moral. Porem, mais reveladora do que estas afirmativas, é a

atitude geral de superioridade e complacência que caracteriza as diatribai

estóicas, suas orações morais e acusações públicas. O estóico não pode

dizer, tal Hamlet, que "consciência faz covardes todos nós-. Ele não vê a

queda universal da racionalidade essencial para a loucura existencial como

sendo matéria de responsabilidade e um problema de culpa. A coragem de

ser, para ele, é a coragem de nos afirmarmos a despeito do destino e da

morte, mas não é a coragem de nos afirmarmos a despeito do pecado e da

culpa. Não poderia ter sido diferente: porque a coragem de enfrentar a

própria culpa conduz à questão da salvação, ao invés da renúncia.

CORAGEM E AUTO-AFIRMAÇÃO: SPINOZA

O estoicismo recuou para segundo plano quando a fé na salvação

cósmica substituiu a coragem da renúncia cósmica. Mas retornou quando o

sistema medieval, que era dominado pelo problema da salvação, começou

a se desintegrar. E tornou-se decisivo de novo para uma elite intelectual

que rejeitava o caminho da salvação, sem contudo substitui-lo pelo
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caminho estóico da renúncia. Em razão do impacto do mundo ocidental, o

renascimento das antigas escolas de pensamento, no início da época

moderna, foi não só um renascimento mas também uma transformação.

Isto é válido para o renascimento do platonismo tanto como para o

ceticismo e estoicismo; é válido para a renovação das artes, da literatura,

das teorias de Estado, e da filosofia da religião. Em todos estes casos o

negativismo do sentimento antigo é transformado no positivismo das idéias

cristãs de criação e encarnação, mesmo quando tais idéias são ou

ignoradas, ou negadas. A substância espiritual do humanismo renascentista

era cristã, como a substância espiritual do antigo humanismo era pagã, a

despeito da crítica das religiões pagãs, pelo humanismo grego, e do

cristianismo, pelo humanismo moderno. A diferença decisiva entre ambos

os tipos de humanismo é a resposta à pergunta de se o ser é

essencialmente bom ou não. Enquanto o símbolo da criação implica na

doutrina cristã clássica de que "o ser como ser é bom" (esse qua esse

bonum est), a doutrina da "matéria resistente", na filosofia grega, expressa

o sentimento pagão de que o ser é necessàriamente ambíguo tão longe

quanto participa de ambas, forma criativa e matéria inibidora. Este

contraste na concepção ontológica básica tem conseqüências decisivas.

Enquanto, na antiguidade mais próxima, as várias formas de dualismo

metafísico e religioso estão ligadas ao ideal ascético — a negação da

matériao renascimento da antiguidade, no período moderno, substitui

ascetismo por modelagem ativa do reino material. E enquanto, no mundo

antigo, o sentimento trágico da existência dominava pensamento e vida,

em especial a atitude em relação à história, a Renascença deu início a um

movimento que estava olhando para o futuro e para o que havia de criativo

e novo nele. A esperança submeteu o sentimento de tragédia, e a crença no

progresso, a resignação ante a repetição circular. Uma terceira

conseqüência da diferença ontológica básica é o contraste na avaliação do

indivíduo por parte do antigo e moderno humanismo. Enquanto o mundo

antigo avaliava o indivíduo não como um indivíduo, mas como uma

expressão de algo universal, por exemplo, uma virtude, o renascimento da

antiguidade via no indivíduo, como indivíduo, uma expressão singular do

universo, incomparável, insubstituível, e de infinita significação.
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É óbvio que estas controvérsias criaram diferenças decisivas na

interpretação da coragem. Não é ao contraste entre renúncia e salvação

que me refiro agora. O humanismo moderno permanece humanismo,

rejeitando a idéia de salvação. Porem o humanismo moderno também

rejeita a renúncia. Ele a substitui por uma espécie de auto-afirmação que

transcende a dos estóicos, porque inclui a existência material, histórica e

individual. Contudo, há tantos pontos em que este humanismo moderno é

idêntico ao antigo estoicismo que pode ser chamado neo-estoicismo,

Spinoza é seu representante. Nele, como em ninguém, está elaborada a

ontologia da coragem. Chamando sua principal obra ontológica Ética

indicou, no próprio titulo sua intenção de mostrar a base ontológica da

existência ética do homem, incluindo a coragem humana de ser. Porem,

para Spinoza — como para os estóicos a coragem de ser é uma coisa entre

outras. É uma expressão do ato essencial de tudo que participa do ser, a

saber, auto-afírmação. A doutrina de auto-afirmação é um elemento

central no pensamento de Spinoza. Seu caráter decisivo torna-se manifesto

numa proposição como esta: "O esforço, com que tudo se empenha em

persistir em seu próprio ser, nada mais é do que a essência verdadeira da

coisa em questão" (Ética III prop. 7)3. A palavra latina para esforço é

conatus, o empenho por algo. Êste empenho não é um aspecto contingente

de uma coisa, nem é ele um elemento em seu ser entre outros elementos;

é sua essentia actualis. O conatus faz uma coísa parecer o que ela é, de

forma que se ele desaparece, a coisa mesma desaparece (Ética II, Ref.2).

Empenhar-se pela auto-afirmação faz uma coisa ser o que ela é. Spinoza

chama este esforço, que é a essência de uma coisa, também sua potência, e

diz da mente, que ela afirma ou propõe (affirmat sive ponit) sua própria

potência de ação (ipsuis agendi potentiam) (III, prop. 54). Assim nós temos

a identificação da essência real, potência de ser e auto-afirmação. E

seguem-se mais identificações. A potência de ser se identifica com virtude,

e virtude, por conseqüência, com natureza essencial. Virtude é o poder de

agir, exclusivamente de acordo com nossa verdadeira natureza. E o grau de

3 Citado de The Chief Works of Benedict de Spinoza, trad. R.H.M. Elwes

(London, Bell and Sons, 1919).
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virtude é o grau em que alguém está se empenhando e é capaz de afirmar

seu próprio ser. É impossível conceber qualquer virtude mais importante do

que o esforço em preservar o próprio ser (IV, prop. 22). Auto-afirmação é,

por assim ser, virtude totalmente. Porem auto-afirmação é a afirmação de

nosso ser essencial, e o conhecimento do ser essencial de alguém tem a

razão como intermediária, a potência de alguém em ter idéias adequadas.

Portanto, agir incondicionalmente guiado pela virtude, é o mesmo que agir

sob a orientação da razão, afirmar nosso ser essencial ou verdadeira

natureza (IV, prop. 24).

Nesta base é explanada a relação entre coragem e auto-afirmação.

Spinoza (III, prop. 59) usa dois termos, fortitudo e animositas. Fortitudo

(como na terminologia escolástica), é a força da alma, seu poder de ser o

que é essencialmente. Animositas, derivado de anima, alma, é coragem no

sentido de uma ação total da pessoa. Sua definição é esta: "Por coragem eu

quero dizer o desejo cupiditas com o qual cada homem se empenha em

preservar seu próprio ser, em concordância tão só com os ditames da

razão" (III, prop. 59). Esta definição conduziria a outra identificação, de

coragem com virtude em geral. Mas Spinoza distingue entre animositas e

generositas, o desejo de se ligar a outra gente pela amizade e apoio. Esta

dualidade de um conceito de coragem todo-abrangente e limitado tem

relação com o desenvolvimento total da idéia de coragem à qual nos

referimos. Numa filosofia sistemática, com a exatidão e consistência da de

Spinoza, este é um fato notável, e mostra os dois motivos cognitivos que

sempre determinam a doutrina da coragem: o universalmente ontológico e

o especificamente moral. Isto tem uma conseqüência muito significativa

para um dos mais difíceis problemas éticos, a relação da auto-afirmação e

do amor aos outros. Para Spinoza, o último é uma implicação do primeiro.

Uma vez que virtude e auto-afirmação são idênticas, e urna vez que

"generosidade" é o ato de sair de si para os outros num afeto benevolente,

não se pode pensar em conflito entre auto-afirmação e amor. Isto, é claro,

pressupõe que auto-afirmação não só é distinta de, Porem precisamente o

oposto de "egoísmo", no sentido de uma qualidade moral negativa. Auto-



21

afirmação é o oposto ontológico da "redução do ser" pelo que esta afeta e

contradiz a natureza essencial de uma pessoa. Erich Fromm expressou

cabalmente a idéia de que o auto-amor correto e o amor correto pelos

outros são interdependentes, e que egoísmo e o abuso dos outros são

igualmente interdependentes. A doutrina de auto-afirmação de Spinoza

inclui ambos, o auto-amor correto (embora ele não use o termo auto-amor,

que eu próprio hesito em usar) e o correto amor pelos outros.

Auto-afirmação, segundo Spinoza, é, participação na auto-afirmação

divina. "O poder pelo qual cada coisa particular, e conseqüentemente o

homem, preserva seu ser é a potência de Deus" (IV, prop. 4). A participação

da alma na potência divina é descrita em termos que incluem ambos,

conhecimento e amor. Se a alma se reconhece a si própria sub acternitatis

specie, (V, prop. 30), reconhece seu ser em Deus. E este conhecimento de

Deus e de seu ser em Deus é a causa da beatitude perfeita e, por

conseqüência, de um amor perfeito pela causa desta beatitude. Este amor é

espiritual (intellectualis) porque é eterno e portanto um afeto não sujeito às

paixões que têm conexão com a existência corporal (V, prop. 34). Ele é a

participação no amor espiritual infinito com o qual Deus contempla e ama a

si próprio, e, em amando a si próprio, também ama o que pertence a ele,

seres humanos. Estes raciocínios respondem a duas questões sobre a

natureza da coragem que tinham permanecido sem resposta. Explicam

porque auto-afirmação é a natureza essencial de cada ser e como tal o mais

alto bem. Auto-afírmação perfeita não é um ato isolado que se origina no

ser individual, mas sua participação no ato universal, ou divino, de auto-

afirmação, o qual é o poder criador em cada ato individual. Nesta idéia a

ontologia da coragem encontra sua expressão fundamental. E uma segunda

pergunta é respondida, a do poder que torna possível a dominação do

desejo e da ansiedade. Os estóicos não possuíam resposta para isto.

Spinoza, com raiz em seu misticismo judeu, responde com a idéia de

participação. Ele sabe que um afeto só pode ser subjugado por outro afeto,

e que o único afeto que pode suplantar os sentimentos de paixão é o afeto

da mente, o amor intelectual, ou espiritual, da alma por sua própria base

eterna. Este afeto é uma expressão da participação da alma no auto-amor
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divino. A coragem de ser é possível porque ela é participação na auto-

afirmação do ser-em-si.

Uma questão, contudo, permanece irrespondida, tanto por Spinoza

como pelos estóicos. É a questão formulada pelo próprio Spinoza ao fim de

sua Ética. Por que, ele indaga, é que o caminho da salvação (salus), que ele

mostrou, está sendo negligenciado por quase todos? Porque o mesmo é

difícil, e portanto raro, como tudo que é sublime, ele responde na

melancólica última frase de seu livro. Esta era também a resposta dos

estóicos, Porem é uma resposta não de salvação, mas de resignação.

CORAGEM E VIDA: NIETZSCHE

O conceito de Spinoza de autopreservação, tanto como nosso

conceito interpretativo "auto-afirmação", se tomado ontológicamente,

coloca uma questão séria. O que significa auto-afirmação quando não há

eu, por exemplo no reino inorgânico ou na substância infinita, no ser-em-si?

Não é um argumento contra o caráter ontológico de coragem o fato de ser

impossível atribuir coragem a grandes seções da realidade e à essência de

toda realidade? Não é a coragem uma qualidade humana que só pode ser

atribuída, mesmo aos animais mais elevados, por sua analogia, mas não

propriamente? Não decide isto a favor do entendimento moral de coragem,

em detrimento do ontológico? Ao formular este argumento lembramo-nos

de argumentos similares contra a maior parte dos conceitos metafísicos na

história do pensamento humano. Conceitos tais como alma do mundo,

microcosmos, instinto, vontade de potência, e assim por diante, têm sido

acusados de introduzir subjetividade no reino objetivo das coisas. Porem

estas acusações são enganos: esquecem o significado dos conceitos

ontológicos. Não é função de estes conceitos descreverem a natureza

ontológica da realidade em termos do lado subjetivo ou objetivo de nossa

experiência ordinária. É função de um conceito ontológico usar alguma

região de experiência para assinalar as características do ser-em-si, que está
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acima da separação entre subjetividade e objetividade e que, portanto, não

podem ser expressar literalmente em termos tirados do lado subjetivo ou

objetivo. A ontologia fala de maneira análoga. O ser, como ser, transcende

tanto a objetividade como a subjetividade. Mas para poder estabelecer

contato com ele cognitivamente precisa-se usar ambos. E pode-se agir

assim porque ambas estão enraizadas naquilo que as transcende, no ser-

em-si. A luz desta consideração é necessária aos conceitos ontológicos para

serem interpretados. Eles devem ser entendidos não literal, mas

anàlogamente. Não quer isto dizer que tenham sido elaborados

arbitràriamente e possam, com facilidade, ser substituídos por outros

conceitos. Sua escolha diz respeito à experiência e ao pensamento, e é

objeto de critérios que determinam a adequação ou inadequação de cada

um deles. Isto é válido também para conceitos como auto-preservação ou

auto-afirmação, se tomados num sentido ontológico. É verdade em cada

capítulo de uma ontologia da coragem.

Ambas, autopreservação e auto-afirmação, logicamente representam

a superação de algo que, pelo menos em potencial, trai ou nega o eu. Não

há referência a este "algo", nem no estoicismo ou neo-estoicismo, embora

ambos o pressuponham. No caso de Spinoza parece mesmo impossível

considerar tal elemento negativo na estrutura de seu sistema. Se tudo

segue, por necessidade, a natureza da substância eterna, nenhum ser teria

o poder de trair a autopreservação de outro ser. Tudo seria como é, e auto-

afirmação se mostraria uma palavra exagerada para a simples identidade

de uma coisa consigo própria. Mas esta não é por certo a opinião de

Spinoza. .Ele fala de uma traição real e mesmo de sua experiência de que a

maior parte das pessoas sucumbe a esta traição. Fala de conatus, o esforço

em prol, e de potentia, a potência de auto-realização. Estas palavras, apesar

de não poderem ser tomadas ao pé da letra, não devem contudo ser

desprezadas como faltas de significação. Devem ser tomadas

anàlogamente. A partir de Platão e Aristóteles, o conceito de potência

desempenha um papel importante no pensamento ontológico. Termos tais

como dynamis, potentia (Leibnitz) na qualidade de caracterização da

verdadeira natureza do ser, preparam o caminho para a "vontade de
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potência". Assim também o termo "vontade", usado para a realidade básica

de Agostinho e Duns Scotus a Boehme, Schelling e Schopenhauer. A

vontade de potência de Nietzsche une ambos os termos, e deve ser

entendida à luz de seu significado ontológico. Pode-se dizer,

paradoxalmente, que a vontade de potência de Nietzsche não é nem

vontade nem potência, isto é, nem vontade no sentido psicológico, nem

potência no sentido sociológico. Designa a auto-afirmação da vida como

vida, incluindo autopresrvação e crescimento. Portanto, a vontade não se

esforça por algo que não tem, por algum objeto fora dela mesma, mas quer

a si própria no duplo sentido de preservar e transcender a si própria. este é

seu poder, e também o poder sobre si própria. Vontade de potência é a

auto-afirmação da vontade como realidade básica.

Nietzsche é o representante mais importante e efetivo do que

poderia ser chamado uma "filosofia da vida". Vida, neste termo, é o

processo no qual a potência do ser realiza a si próprio. Porem, em se

realizando, ele supera aquilo que na vida, embora pertencendo à vida, a

nega. Pode-se chamá-lo de a vontade que contradiz a vontade de potência.

Em seu Zarathustra, no capítulo chamado "Os Pregadores da Morte" (Pt. I,

cap. 9), Nietzsche assinala os diferentes meios pelos quais a vida é tentada

a aceitar sua própria negação: "Encontram um inválido, ou um ancião, ou

um defunto — e dizem de imediato: 'a vida foi refutada!' Porem eles só-

mente são refutados, e seus olhos, que só vêem um aspecto da

existência."4 A vida tem aspectos vários, é ambígua. Nietzsche descreveu

sua ambigüidade de forma mais típica no último fragmento da coleção de

fragmentos denominada Von fade de Potência. Coragem é a potência da

vida em se afirmar a despeito desta ambigüidade, enquanto que a negação

da vida, devido sua negatividade, é uma expressão de covardia. Sobre estas

bases Nietzsche desenvolve uma profecia e filosofia de coragem, em

oposição à mediocridade e decadência da vida no período cujo início ele

mesmo observou.

4 The Complete Works of Friedrich Nietzsche, ed. Oscar Levy (London, T. N.

Foulis, 1911), vol. II, trad. Thomas Conmon.
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Como os filósofos primitivos, em Zarathustra, Nietzsche considerou o

"guerreiro" (que ele distingue do mero soldado), um exemplo notável de

coragem. "O que é bom? vos pergunto. Ser bravo é bom." (I, 10). Não estar

interessado em longa vida, não querer ser poupado, e tudo isto justamente

devido ao amor à vida. A morte do guerreiro, e do homem maduro, não

será opróbrio para a terra (I, 21). Auto-afirmação é a afirmação da vida e da

morte que pertence à vida.

Para Nietzsche, como para Spinoza, virtude é auto-afirmação. No

capítulo sobre "O Virtuoso" Nietzsche escreve: "É o teu mais caro Eu, tua

virtude. A sede da arena está em ti: para se alcançar de novo luta em cada

arena e volta a si" (II, 27). Esta analogia descreve melhor do que qualquer

definição o significado de auto-afirmação na filosofia da vida: O Eu tem a si

próprio, Porem ao mesmo tempo procura atingir-se. Aqui o conatus de

Spinoza torna-se dinâmico, de forma que, falando em geral, pode-se dizer

que Nietzsche é um renascimento de Spinoza em termos dinâmicos: "Vida",

em Nietzsche substitui "substância", em Spinoza. E isto é válido, não só para

Nietzsche, como para a maior parte dois filósofos da vida. A verdade da

virtude é que o Eu está nela "e não uma coisa externa". Que teu Eu

verdadeiro esteja em tua ação, como a mãe esta no filho: "que isso seja tua

fórmula de virtude!" (II, 27). Tanto quanto coragem é a afirmação do Eu de

alguém, é também virtude. O eu cuja auto-afirmação é virtude e coragem é

o eu que se supera a si mesmo: "E este segredo falou a Vida mesmo para

mim, 'Observa', disse ela, 'eu sou a que deve sempre ultrapassar a si

própria'." (II, 34). Colocando em itálico as últimas palavras Nietzsche indica

que deseja dar uma definição da natureza essencial da vida. "... Eis pelo que

a Vida deve sacrificar-se — pela potência!" ele continua, e mostra nestas

palavras que para ele auto-afirmação inclui autonegação mas para a maior

afirmação possivel, a qual ele denomina "potência": "A vida cria e a vida

ama o que criou — Porem logo precisa voltar-se contra ele: assim o deseja

minha (da Vida) vontade." Portanto é errado falar em "vontade de

existência", ou mesmo em "vontade de vida"; deve-se falar de "vontade de

potência", isto é, de mais vida.
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A vida, querendo ultrapassar-se, é a boa vida, e a boa vida é a vida

corajosa. É a vida da "alma poderosa" e do "corpo triunfante", cuja auto-

satisfação é virtude. Uma tal alma bane "tudo que é covarde, diz: mau —

isso é covarde" (III, 54). Porem, a fim de alcançar tal nobreza, é necessário

obedecer e comandar, e obedecer enquanto comanda. Esta obediência,

que está incluida no comando, é o oposto de submissão. A última é a

covardia, que não se atreve a se arriscar. O eu submisso é o oposto do eu

auto-afirmativo, mesmo se submetido a um Deus. Deseja escapar à dor de

ferir e ser ferido. O eu obediente, ao contrário, é o eu que se comanda e "se

arrisca portanto" (II, 34) . Comandando a si próprio torna-se o próprio juiz e

a própria vítima. Comanda a si próprio, de acordo com a lei da vida, a lei da

auto-transcendência. A vontade que se comanda é a vontade criadora. Faz

um todo de fragmentos e enigmas da vida. Não olha para trás, está além de

uma consciência má, rejeita o "espírito de vingança" que é a natureza mais

profunda da auto-acusação e da consciência de culpa, transcende a

reconciliação, porque é a vontade de potência (II, 42) . Fazendo tudo isto o

eu corajoso está unido à vida em si e em seu segredo (II, 34) .

Podemos concluir nossa discussão em torno da ontologia da coragem

de Nietzsche com a seguinte citação: "Tendes vós coragem, ó meus

irmãos?... Não a coragem ante testemunhas, mas a coragem do anacoreta e

da águia, que nem mesmo mais um Deus observa?... Ele tem coração que

conhece o medo mas o vence; que vê o abismo, Porem com orgulho.

Aquele que vê o abismo mas com olhos de águia — aquele que com garras

de águia agarra o abismo: aquele tem coragem." (IV, 73, sec. 4).

Estas palavras revelam o outro lado de Nietzsche, o que nele o faz um

existencialista, a coragem de olhar para dentro do abismo do não-ser na

completa solidão, daquele que aceita a mensagem de que "Deus está

morto". Sobre esta faceta teremos mais o que dizer nos capítulos seguintes.

Aqui encerramos nosso retrospecto histórico, que não pretendeu ser

uma história da idéia de coragem. Teve duplo propósito. Tentou mostrar

que, na história do pensamento ocidental, do Laches de Platão ao

Zarathustra de Nietzsche, o problema ontológico da coragem permanece
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incompreensível quando despido de seu caráter ontológico, em parte

porque a experiência da coragem mostrou ser uma chave decisiva para a

aproximação ontológica da realidade. E, além do mais, o retrospecto

histórico busca apresentar material conceitual para o tratamento

sistemático do problema da coragem, acima de tudo, o conceito de auto-

afirmação ontológica em seu caráter básico e suas diferentes

interpretações.

Nota: As citações de Nietzsche, no original em inglês, apresentam

termos arcaicos, correspondentes aos do original alemão, que julgamos

desnecessário manter em português. (N. do T.)
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2 - Ser, Não-Ser e Ansiedade

UMA ONTOLOGIA DA ANSIEDADE

O Significado do Não-Ser

CORAGEM É auto-afirmação "a-despeito-de", isto é, a despeito

daquilo que tende a impedir o eu de se afirmar. Diferindo das doutrinas

estóico-neo-estóicas da coragem, as "filosofias da vida" trataram, de

maneira séria e afirmativa, daquilo contra o que a coragem se coloca. Pois

se o ser é interpretado em termos de vida, ou processo, ou vir a ser, o não-

ser é ontologicamente tão fundamental quanto o ser. O conhecimento

deste fato não implica numa decisão a respeito da prioridade do ser sobre o

não-ser, mas exige que o não-ser seja considerado na base mesma da

ontologia. Ao falarmos da coragem como uma chave para a interpretação

do ser-em-si, pode-se dizer que esta chave, ao abrir a porta do ser,

encontra, ao mesmo tempo, o ser e a negação do ser, e a unidade deles.

Não-ser é um dos conceitos mais difíceis e mais discutidos.

Parmênides tentou eliminá-lo como conceito. Mas, agindo assim, tinha que

sacrificar a vida. Demócrito restabeleceu-o e identificou-o com o espaço

vazio, a fim de tornar o movimento possível. Platão usou o conceito do não-

ser porque sem ele o contraste da existência com as simples essências está

além do entendimento. Está implícito na distinção de Aristóteles entre

matéria e forma. Deu a Plotino os meios para descrever a perda do eu da

alma humana, e deu a Agostinho os meios para uma interpretação

ontológica do pecado humano. Para Pseudo-Dionísio, o Aeropagita, o não-

ser tornou-se o princípio de sua doutrina mística de Deus. Jacob Boehme, o

protestante místico e filósofo da vida, fez o raciocinio classico de que todas
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as coisas estão enraizadas em um Sim e um Não. Na doutrina de Leibnitz de

finidade e mal, bem como na análise da finidade e das formas categóricas, o

não-ser está implicado. A dialética de Hegel faz da negação o poder

dinâmico dentro da natureza e da história; e os filósofos da vida, desde

Schelling e Schopenhauer, usam "vontade" como a categoria ontológica

básica porque tem o poder de negar a si mesma sem se perder. Os

conceitos de processo e vir a ser, em filósofos como Bergson e Whitehead,

implicam tanto não-ser como ser. Os existencialistas recentes, em especial

Heidegger e Sartre, têm posto o não-ser (Das Nichts, le néant) no centro de

seu pensamento ontológico; e Berdiaev, um seguidor de Dionísio e

Boehme, desenvolveu uma ontologia de não-ser que leva em conta a

liberdade "eu-ôntica" em Deus e no homem. Estes meios filosóficos de usar

o conceito de não-ser podem ser observados contra o fundo da experiência

religiosa da transitoriedade de tudo que é criado e o poder do "demoníaco"

na alma humana e na história. Na religião bíblica, a despeito da doutrina da

criação, estas negatividades têm um lugar decisivo. E o princípio

demoníaco, antidivino, que jamais participa do poder divino, aparece no

centro dramático da história bíblica.

Levando em conta esta situação, é de pouca importância o fato de

alguns lógicos negarem o caráter conceitual do não-ser e tentarem afastá-lo

da cena filosófica, exceto sob a forma de julgamentos negativos. Porque a

questão ê: O que nos diz o fato dos julgamentos sobre o caráter do ser?

Qual é a condição ontológica dos julgamentos negativos? Como é o reino

constituído no qual são possíveis julgamentos negativos? Por certo não-ser

não é um conceito como os outros. É a negativa de todo conceito; Porem

como tal ele é um conteúdo inevitável do pensamento e, como o tem

mostrado a estaria do pensamento, o mais importante após o ser-em-si.

Se se pergunta como o não-ser se relaciona com o serem-si, só pode

responder por metáforas: ser "abarca" ele próprio e o não ser. O ser tem o

não-ser "dentro" de si mesmo, de modo que é eternamente presente e

eternamente superado no processo de vida divina. A base de tudo que é

não é uma identidade morta, sem movimento e vir a ser; é uma criatividade
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vivente. Ele se afirma criadoramente, conquistando eternamente seu

próprio não-ser. Como tal é o modelo da auto-afirmação de cada ser finito e

a fonte de coragem do ser. .

Coragem é usualmente descrita como o poder da mente para vencer

o medo. O significado de medo pareceu por demais óbvio para merecer

inquérito. Porem, nas últimas décadas, a psicologia profunda, em

cooperação com a filosofia existencialista, tem conduzido a uma decisiva

distinção entre medo e ansiedade, e a definiçôes mais precisas de cada um

destes conceitos. Análises sociológicas do período atual assinalam a

importância da ansiedade como fenômeno de grupo. Literatura e arte

fazem da ansiedade um problema principal de suas criações, tanto no

conteúdo como no estilo. O efeito disto tem sido o despertar dos grupos

educados, ao menos para a conscientização de sua própria ansiedade, e a

infiltração, na consciência pública, de idéias e símbolos de ansiedade. Hoje

já é quase um truismo chamar nosso tempo "era da ansiedade". O que

expusemos é válido tanto para a América como para a Europa.

Não obstante, é necessário incluir uma ontologia da ansiedade numa

ontologia da coragem, porque são interdependentes. E é possível que, à luz

de uma ontologia da coragem, tornem-se visíveis alguns aspectos da

ansiedade. Esta é a primeira assertiva sobre a natureza da coragem:

ansiedade é o estado no qual um ser tem ciência de seu possível não-ser. O

mesmo raciocínio, resumido, seria: ansiedade é a consciência existencial do

não-ser. "Existencial" nesta frase significa que não é o conhecimento

abstrato de não-ser que produz ansiedade, mas a consciência de que não-

ser é uma parte do nosso próprio ser. Não é a certeza da transitoriedade

universal, nem mesmo a experiência da morte dos outros, Porem a

impressão de tais acontecimentos na sempre latente consciência de nosso

próprio "ter de morrer", que produz ansiedade. Ansiedade é finidade,

experimentada como nossa própria finidade. Esta é a ansiedade natural do

homem como homem, e de certa forma de todos os seres viventes. É a

ansiedade de não-ser, a certeza de nossa finidade como finidade.
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A Interdependência de Medo e Ansiedade

Ansiedade e medo têm a mesma raiz ontológica, mas não são o

mesmo na realidade. Isto é conhecimento comum, mas tem sido tão

enfatizado, e superenfatizado, a tal ponto, que pode ocorrer uma reação

contra tal fato e apagar, não só os exageros, como também a verdade da

distinção. O medo, quando comparado à ansiedade, tem objeto definido

(segundo opinião da maioria dos autores), que pode ser enfrentado,

analisado, atacado, tolerado. Pode-se agir sobre ele, e agindo sobre ele,

participar dele mesmo se na forma de combate. Neste sentido pode-se

torná-lo auto-afirmação. A coragem pode enfrentar cada objeto de medo

porque é um objeto, e torna a participação possível. A coragem pode

incorporar nela o medo produzido por um objeto definido, porque este

objeto, embora assustador o quanto seja, tem uma faceta com que

participa em nós e nós nele. Pode-se dizer que desde que haja um objeto do

medo, o amor, no sentido de participação, pode dominar o medo.

Mas não acontece o mesmo com a ansiedade, porque a ansiedade

não tem objeto, ou melhor, numa frase paradoxal, seu objeto é a negação

de todo objeto. Portanto participação, luta e amor em relação a ela são

impossíveis. Aquele que está em ansiedade está, tanto quanto é mera

ansiedade, entregue a ela sem apelação. O desamparo no estado de

ansiedade pode ser observado da mesma forma em animais e humanos.

Expressa-se pela perda de direção, reações inadequadas, falta de

"intencionalidade" (o ser relacionado com conteúdos significantes de

conhecimento ou vontade). A razão deste comportamento às vezes

surpreendente é a falta de um objeto no qual o sujeito (um estado de

ansiedade) possa concentrar-se. O único objeto é a própria ameaça, mas

não a fonte da ameaça, porque a fonte da ameaça é o "nada".

Pode-se indagar se este "nada" ameaçador é a possibilidade

desconhecida, indefinida de uma verdadeira ameaça. Não cessa a

ansiedade no momento em que um objeto de medo conhecido

aparece? Ansiedade então seria o medo do desconhecido. Porem
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esta é uma explicação insuficiente. Pois há reinos inumeráveis de

desconhecido, diferentes para cada assunto, e encarados sem

nenhuma ansiedade. É o desconhecido de um tipo especial que se

relaciona com ansiedade. É o desconhecido que, por sua exata

natureza, não pode ser conhecido, porque é não-ser.

Medo e ansiedade são distintos mas não separados. São imanentes

um dentro do outro: o acicate do medo é a ansiedade, e a ansiedade se

esforça na direção do medo. Medo é estar assustado com algo, uma dor, a

rejeição de uma pessoa ou um grupo, a perda de alguma coisa ou alguém, o

momento de morrer. Mas na antecipação da ameaça que se origina destas

coisas, o que está assustando não é a negatividade em si que eles trarão

para o sujeito, Porem a ansiedade sobre as implicações possíveis desta

ansiedade. O exemplo capital e mais do que um exemplo é o medo de

morrer, O quanto ele é medo, seu objeto é o evento antecipado de ser

morto por doença ou um acidente e assim sofrer a agonia e a perda de

tudo. O quanto é ansiedade, seu objeto é o absolutamente desconhecido

"depois da morte", o não-ser que permanece não-ser mesmo quando

preenchido com imagens de nossa experiência presente. Os sonhos no

solilóquio de Hamlet, "ser ou não ser", que poderemos ter após a morte e

que torna covardes todos nós, são assustadores, não devido seu conteúdo

manifesto, mas devido seu poder de simbolizar a ameaça do nada, em

termos religiosos, da "morte eterna". Os símbolos de inferno criados por

Dante produzem ansiedade, não por suas imagens objetivas, Porem por

expressarem o "nada" cujo poder é experimentado na ansiedade da culpa.

Cada uma das situações descritas no Inferno podia ser refutada pela

coragem na base da participação e amor. Mas, claro, o significado é que isto

é impossível; em outras palavras, não são situações reais, Porem símbolos

da falta de objeto, do não-ser.

O medo da morte determina o elemento de ansiedade em cada

medo. Ansiedade, caso não modificada pelo, medo de um objeto,

ansiedade em sua nudez, é sempre a ansiedade do derradeiro não-ser. Num

sentido imediato, ansiedade é o sentimento penoso de não-ser capaz de
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resolver a ameaça de uma situação especial. Porem uma análise mais exata

mostra que na ansiedade referente a uma situação especial encontramos

implicada a ansiedade referente à situação humana como tal. É a ansiedade

de não ser capaz de preservar o próprio ser, que jaz sob cada medo e

constitui nele o elemento assustador. A partir do momento, contudo, em

que a "ansiedade nua" se apodera da mente, os anteriores objetos do

medo cessam de ser objetos definidos. Aparecem como em parte sempre

foram, sintomas da ansiedade básica do homem. Como tal estão além do

alcance mesmo do mais corajoso ataque contra eles.

Esta situação conduz o sujeito ansioso a estabelecer objetos de

medo. A ansiedade se esforça por se tornar medo, porque o medo pode ser

alcançado pela coragem. É impossível, para um ser finito, enfrentar a

ansiedade nua mais do que por um breve instante. Gente que

experimentou estes instantes, como exemplo, alguns místicos em suas

visões da "noite da alma", ou Lutero no desespero dos assaltos do demônio,

ou Nietzsche-Zarathustra na experiência do "grande-nojo" falaram de seu

horror inimaginável. Este horror é, de ordinário, evitado pela transformação

da ansiedade em medo de alguma coisa, não importa o quê. A mente

humana é não só, como disse Calvino, uma fábrica permanente de ídolos, é

também fábrica permanente de medos a primeira visando evitar Deus, a

segunda visando escapar à ansiedade; e há uma relação entre as duas. Pois

olhar de frente o Deus que é na verdade Deus significa também olhar de

frente a ameaça do não-ser. O "absoluto nu" (para usar uma expressão de

Lutero) produz a "ansiedade nua", porque é a extinção de qualquer auto-

afirmação finita, e não um possível objeto de medo e coragem (Ver

capítulos 5 e 6). Mas, basicamente, as tentativas de transformar ansiedade

em medo são vãs. A ansiedade básica, a ansiedade de um ser finito ante a

ameaça do não-ser, não pode ser eliminada. Pertence à existência mesma.

TIPOS DE ANSIEDADE
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Os Três Tipos de Ansiedade e a Natureza do Homem

O não-ser é dependente do ser que nega. "Dependente" significa

duas coisas. Antes de tudo se refere à prioridade ontológica do ser sobre o

não-ser. O próprio termo não-ser indica isto, e é logicamente necessário.

Não poderia haver negação se não houvesse afirmação precedente para ser

negada. Por certo se pode descrever o ser em termos de não-ser; e pode-se

justificar tal descrição assinalando o espantoso fato pré-racional de que há

alguma coisa e não "coisa-nenhuma" [nada]. Pode-se dizer que "ser é a

negação da noite primordial do nada". Porem, fazendo assim, deve-se

tomar ciência de que tal nada original não seria nem nada nem alguma

coisa, de que ele só se torna "coisa nenhuma" em contraste com alguma

coisa; em outras palavras, que a categoria do não ser, como não-ser, é

dependente do ser. Em segundo lugar, o não-ser é dependente das

qualidades especiais do ser. Em si o não-ser não possui qualidades nem

diferença de qualidades. Mas ele as obtém em relação ao ser.

O caráter de negação do ser é determinado por aquilo que é negado

no ser. Assim torna-se possível falar de qualidades do não ser e, por

conseqüência, de tipos de ansiedade.

Até agora temos usado o termo não-ser sem diferenciação, enquanto

que na discussão da coragem foram mencionadas várias formas de auto-

afirmação. Tais formas correspondem a diferentes modalidades de

ansiedade, e só são compreensíveis em correlação com elas. Sugiro que

distingamos três tipos de ansiedade de acordo com as três direções nas

quais o não-ser ameaça o ser. O não-ser ameaça a auto-afirmação "ontica"

do homem, de modo relativo, em termos de destino, de modo absoluto, em

termos de morte. Ameaça a auto-afirmação espiritual do homem, de modo

relativo em termos de vacuidade, de modo absoluto, em termos de

insignificação. Ameaça a auto-afirmação moral do homem, de modo

relativo em termos de culpa, de modo absoluto, em termos de condenação.

A confirmação desta ameaça tripla é a ansiedade, aparecendo em três

formas, a do destino e da morte (em resumo, a ansiedade da morte), a do
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vazio e perda de significação, (em resumo, a ansiedade da vacuidade), a de

culpa e condenação (em resumo, a ansiedade da condenação). Em todas as

três formas a ansiedade é existencial, no sentido de que pertence à

existência como tal, não a um estado anormal da mente como na ansiedade

neurótica (e psicótica). A natureza da ansiedade neurótica, e sua relação

com a ansiedade existencial, será discutida em outro capítulo. Trataremos

agora das três formas de ansiedade existencial, primeiro de sua realidade°

na vida do indivíduo, depois de suas manifestações sociais em períodos

especiais da história ocidental. Contudo deve-se estabelecer que a

diferença de tipos não significa exclusão mútua. No primeiro capítulo vimos

por exemplo, que a coragem de ser tal como aparece nos antigos estóicos

domina não só o medo da morte como também a ameaça da insignificação.

Observamos em Nietzsche que, a despeito da predominância da

insignificação, a ansiedade da morte e condenação é apaixonadamente

desafiada. Em todos os representantes do cristianismo clássico, morte e

pecado são vistos como os adversários aliados, contra quem a coragem da

fé deve lutar. As três formas de ansiedade (e de coragem) são imanentes

uma na outra, Porem normalmente sob a doutrinação de uma delas.

A Ansiedade do Destino e da Morte

Destino e morte são os meios pelos quais nossa auto-afirmação

"ontica"5 é ameaçada pelo não-ser. "Ontica", do grego on, "ser", significa

aqui a auto-afirmação básica de um ser por sua simples existência.

(ontológica designa a análise filosófica da natureza do ser). A ansiedade do

destino e da morte é a mais básica, mais universal e inescapável. Todas as

tentativas de negá-la são fúteis. Mesmo se os assim chamados argumentos

em favor da "imoralidade da alma" tivessem poder argumentativo (que eles

não têm) não convenceriam existencialmente. Pois existencialmente todo

5 O termo "ontic", no inglês, é neologismo do autor. Usamos, em português,

o correspondente "ôntico, a". (N. do T.)
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mundo tem certeza da completa perda do eu que a extinção biológica

implica. A mente não sofisticada sabe, de maneira instintiva, o que a

ontologia sofisticada formula: que a realidade tem a estrutura básica da

correlação eu-mundo e que, com o desaparecimento de um lado, o mundo,

o outro lado, eu, também desaparece, e que o que resta é sua base comum,

mas não sua correlação estrutural. Tem sido observado que a ansiedade da

morte aumenta com o aumento da individualização e que os povos nas

culturas coletivistas são menos dados a este tipo de ansiedade. A

observação é correta, contudo a dedução de que não há ansiedade básica

referente à morte nas culturas coletivistas é errada. A razão da diferença

das civilizações mais individualizadas é que o tipo especial de coragem que

caracteriza o coletivismo (ver págs. 80 e segs.), enquanto está firme, alivia a

ansiedade da morte. Mas o próprio fato de que a coragem tem de ser

criada por meio de muitas atividades e símbolos internos e externos

(psicológicos e rituais) mostra que a ansiedade básica tem que ser

superada, mesmo no coletivismo. Sem sua presença pelo menos potencial,

nem guerra nem lei criminal seriam compreensíveis nestas sociedades. Se

não houvesse medo da morte, não surtiria efeito a ameaça da lei ou de um

inimigo superior — o que obviamente não é. O homem como homem, em

cada civilização, é ansiosamente certo da ameaça do não-ser e necessita

coragem para afirmar-se a despeito dela.

A ansiedade da morte é o horizonte permanente dentro do qual a

ansiedade do destino trabalha. Porque a ameaça contra a auto-afirmação

ontica do homem não é só a ameaça absoluta da morte, mas também a

ameaça relativa do destino. Por certo a ansiedade da morte ofusca todas as

ansiedades concretas e lhes dá sua seriedade básica. Elas têm, contudo,

uma certa independência e, de ordinário, um impacto mais imediato do que

a ansiedade da morte. O termo "destino" para todo este grupo de

ansiedade acentua um elemento que é comum a todos eles: seu caráter

contingente, sua imprevisibilidade, a impossibilidade de mostrar sua

significação e propósito. Pode-se descrever isto em termos da estrutura

categórica de nossa experiência. Pode-se mostrar a contingência de nosso

ser temporal, o fato de existirmos neste, e não em outro período de tempo,



37

iniciado num momento contingente, findando num momento contingente,

preenchido com experiências que são contingentes elas próprias no

referente à qualidade e quantidade. Pode-se mostrar a contingência de

nosso ser espacial (nosso nos encontrarmos neste e não em outro lugar, e a

estranheza deste lugar a despeito de sua familiaridade); o caráter

contingente de nós mesmos e o lugar do qual olhamos para nosso mundo;

e o caráter contingente da realidade para a qual olhamos, isto é, nosso

mundo. Ambos podiam ser diferentes: esta é sua contingência e isto produz

a ansiedade referente à nessa existência espacial. Pode-se mostrar a

contingência da interdependência causal da qual se é uma parte, dizendo

respeito tanto ao passado como ao presente, às vicissitudes vindas de

nosso mundo e às forças ocultas nas profundezas de nosso próprio eu.

Contingente não quer dizer causalmente indeterminado, mas significa que

as causas determinantes de nossa existência não têm necessidade

fundamental. Elas são dadas, e não podem ser deduzidas logicamente.

Estamos colocados de modo contingente dentro da trama completa das

relações causais. De modo contingente somos determinados por elas a cada

momento, e por elas expulsos no último momento.

O destino é a lei da contingência, e a ansiedade referente ao destino

está baseada na certeza do ser finito de ser contingente a todos os

respeitos, de não ter necessidade básica. O destino é usualmente

identificado com necessidade no sentido de uma inevitável determinação

causal. Contudo, não é a necessidade causal que faz o destino matéria de

ansiedade, Porem a falta de necessidade básica, a irracionalidade, a

impenetrável escuridão do destino.

A ameaça do não-ser à auto-afirmação ontica do homem é absoluta

na ameaça da morte, relativa na ameaça do destino. Porem a ameaça

relativa é uma ameaça só porque em, sua base está a ameaça absoluta. O

destino não produziria ansiedade inevitável se não tivesse a morte por trás

de si. E a morte está por trás do destino e suas contingências, não só no

último momento, quando se é expulso da existência, mas em cada

momento dentro da existência. Não-ser é onipresente e produz ansiedade
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mesmo onde uma ameaça imediata de morte está ausente. Está por trás da

experiência que nós conduzimos, junto com tudo o mais, do passado para o

futuro, sem um momento de tempo que não se desvaneça de imediato.

Está por trás da insegurança e desabrigo de nossa existência social e

individual. Está por trás dos ataques que sofre nossa potência de ser, no

corpo e na alma, por parte da fraqueza, enfermidade e acidentes. O destino

se realiza em todas estas formas, e através delas a ansiedade do não-ser

toma conta de nós. Tentamos transformar ansiedade em medo e ir,

corajosamente, de encontro aos objetos nos quais a ameaça se corporifica.

Temos êxito em parte, Porem, seja qual for, temos ciência do fato de que

não são esses objetos, com os quais lutamos, que produzem a ansiedade,

mas a situação humana como tal. Disto brota uma pergunta: Há uma

coragem de ser, uma coragem de se afirmar a despeito da ameaça contra a

auto-afirmação ontica do homem?

A Ansiedade da Vacuidade e Insignificação

O não-ser ameaça o homem como um todo, e portanto ameaça tanto

sua auto-afirmação espiritual como a ôntica. A auto-afirmação espiritual

ocorre em cada momento em que o homem vive criadoramente nas várias

esferas de significação. Criador, neste contexto, tem o sentido não de

criação original como é desempenhado pelo gênio, mas de viver

espontaneamente, em ação e reação, com o conteúdo de nossa vida

cultural. A fim de ser espiritualmente criador não se precisa ser um artista,

ou cientista, ou estadista criador, mas deve-se ser capaz de participar

intencionalmente de suas criações originais. Uma tal participação é criadora

na medida em que muda aquilo do qual se participa, mesmo se em porções

muito pequenas. A transformação criadora de um idioma pela

interdependência do poeta ou escritor criador e os muitos que são

influenciados por eles, direta ou indiretamente, e reagem de modo

espontâneo a eles é um exemplo claro. Todo aquele que vive

criadoramente em significações, se afirma como um participante nestas
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significações. Afirma-se quando recebendo e transformando a realidade de

modo criador. Ama-se a si próprio ao participar da vida espiritual e ao amar

seu conteúdo, ele o ama porque é sua própria realização e porque ele se

realiza através dele. O cientista ama ambos, a verdade que ele descobre e a

si próprio na medida em que a descobre. Ele é possuído pelo conteúdo de

sua descoberta. É o que se chama "auto-afirmação espiritual". E se ele não

fez a descoberta, Porem só participa dela, é igualmente auto-afirmação

espiritual.

Uma tal experiência pressupõe que a vida espiritual é tomada com

seriedade, de que é matéria de interesse básico. E isto de novo pressupõe

que nela, e através dela, torna-se manifesta a realidade básica. Uma vida

espiritual na qual isto não é experimentado é ameaçada pelo não-ser nas

duas formas pela qual ele ataca a auto-afirmação espiritual: vacuidade e

insignificação.

Usamos o termo insignificação para a ameaça absoluta do não-ser à

auto-afirmação espiritual, e o termo vacuidade para a ameaça relativa a ela.

Não são mais idênticas do que são ameaça de morte e de destino. Porem,

na base da vacuidade está a insignificação, como a morte está na base das

vicissitudes do destino.

A ansiedade da vacuidade é despertada pela ameaça do não-ser ao

conteúdo especial da vida espiritual. Uma certeza rompe através dos

acontecimentos externos ou processos interiores: somos cortados da

participação criadora numa esfera de cultura, nos sentimos frustrados a

respeito de algo que se tinha afirmado com paixão, somos conduzidos da

devoção a um objeto à devoção por outro e de novo por outro, porque o

sentido de cada um deles se desvanece e o eros criador se transformou em

indiferença ou aversão. Tudo é tentado e nada satisfaz. O conteúdo da

tradição, embora excelente, embora louvado, embora amado antes, perde

seu poder de dar conteúdo hoje. E a cultura presente é ainda menos capaz

de prover conteúdo. Ansiosamente nos voltamos para longe de todo

conteúdo concreto e procuramos um significado básico, só para descobrir

que foi precisamente a perda de um centro espiritual que retirou o
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significado do conteúdo especial da vida espiritual. Mas um centro

espiritual não pode ser produzido intencionalmente, e a tentativa de

produzi-lo só produz ansiedade mais espessa. A ansiedade da vacuidade

conduz-nos ao abismo da insignificação.

Vacuidade e perda de significação são expressões da ameaça do não-

ser á vida espiritual. Esta ameaça está implícita na finidade do homem e

realizada no extravio do homem. Pode ser descrita em termos de dúvida,

sua função criadora e destruidora na vida espiritual do homem. O homem é

capaz de perguntar porque está separado de embora participando cm,

daquilo sobre o que está perguntando. Em toda pergunta está implicado

um elemento de dívida, a certeza de não haver. Na indagação sistemática a

dúvida é efetiva; por exemplo, o tipo cartesiano. Este elemento de dúvida é

uma condição de nossa vida espiritual. A ameaça à vida espiritual não é a

dúvida como um elemento, mas a dúvida total. Se a certeza de não haver

engolfou a certeza de haver, a dívida cessou de ser indagação metodológica

e tornou-se desespero existencial. A caminho desta situação a vida

espiritual tenta manter-se, o quanto possível, apegando-se a afirmações

que ainda não estão minadas, sejam elas tradições, convicções autônomas

ou preferências emocionais. E sendo impossível remover a dúvida, aceita-se

o fato com coragem, sem renunciar às nossas convicções.

Toma-se o risco de ficar sem rumo, e a ansiedade do risco, sobre si

próprio. Desta maneira se evita a situação extrema — até que se torna

inevitável e o desespero da verdade se torna completo.

O homem tenta um outro caminho: a dúvida se baseia na separação

do homem do todo da realidade, da sua falta de participação universal, no

isolamento de seu eu individual. Ele tenta sair desta situação, renunciar à

sua separação e auto-relacionamento. Voa da liberdade de perguntar e

responder por si mesmo, para uma situação na qual não podem ser

formuladas questões ulteriores e as respostas às questões prévias são

impostas a ele autoritàriamente. A fim de evitar o risco de perguntar e

duvidar, ele renuncia ao risco de perguntar e duvidar. Renuncia a si próprio

tentando salvar sua vida espiritual. Ele "foge de sua liberdade" (Fromm)
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tentando fugir à ansiedade da insignificação. Agora ele não mais está

sozinho, nem na sua dívida existencial, nem no desespero. Ele "participa" e

afirma pela participação o conteúdo de sua vida espiritual. A significação

está salva, mas o eu é sacrificado. E desde que a submissão da dúvida foi

matéria de sacrifício, o sacrifício da liberdade do eu, deixa uma marca na

certeza reconquistada: uma auto-agressividade fanática. O fanatismo é o

correlato de auto-rendição espiritual: mostra ansiedade que supostamente

estava dominada, atacando com violência desproporcionada aqueles que

discordam e que demonstram, por sua discordância, elementos que o

fanático deve suprimir ele mesmo de sua vida espiritual. Porque deve

suprimi-los de dentro dele, tem ele que suprimi-los nos outros. Sua

ansiedade força-o a perseguir os que dissentem. A fraqueza do fanático

consiste em, que aqueles que ele combate têm uma secreta ascendência

sobre ele; e por esta fraqueza ele e seu grupo afinal sucumbem.

Não é sempre a dúvida pessoal que mina e esvazia um sistema de

idéias e valores. Pode ser o fato de não mais serem eles compreendidos em

seu poder original de expressar a situação humana e de responder a

questões humanas existentes. (Ê plenamente o caso de símbolos

doutrinários do cristianismo). Ou eles perdem seu significado porque as

condições reais do período presente são diferentes daquelas nas quais o

conteúdo espiritual foi criado e porque novas criações se fazem

necessárias. (Este foi o caso da expressão artística antes da revolução

industrial.) Em tais circunstâncias ocorre um lento processo de desgaste do

conteúdo espiritual, inapercebido no início, constatado com um choque

enquanto progride, produzindo a ansiedade, da insignificação em seu final.

As auto-afirmações ontica e espiritual precisam ser distinguidas, mas

não podem ser separadas. O ser do homem inclui sua relação com as

significações. Ele é humano só por compreender e moldar a realidade, seu

mundo é ele, de acordo com significados e valores. Seu ser é espiritual,

mesmo nas expressões mais primitivas do mais primitivo ser humano. Na

"primeira" sentença significativa toda a riqueza da vida espiritual do

homem está potencialmente presente. Portanto, a ameaça a seu ser
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espiritual é uma ameaça a todo seu ser. A expressão mais reveladora deste

fato é o desejo de antes atirar fora a nossa própria existência ontica do que

suportar o desespero da vacuidade e da insignificação. O instinto da morte

não é um fenômeno ontico, Porem espiritual. Freud identificou esta reação

para a insignificação da nunca-cessante e nunca-satisfeita libido como a

natureza essencial do homem. Mas ela é só uma expressão de seu auto-

extravio existencial e da desintegração de sua vida espiritual na

insignificação. Se, por outro lado, a auto-afirmação ontica é enfraquecida

pelo não-ser, a indiferença espiritual e vacuidade podem ser a

conseqüência, produzindo um círculo de negatividade ontica e espiritual.

Não-ser ameaça ambos os lados, o ôntico e o espiritual; se ele ameaça de

um lado, também ameaça o outro.

A Ansiedade da Culpa e Condenação

O não-ser ameaça de um terceiro lado: ameaça a auto-afirmação

moral do homem. O ser do homem, tanto ôntico como espiritual, não só é

dado a ele mas também reclamado dele. Ele é responsável por ele-próprio;

literalmente, exige-se que responda, se perguntado, o que fez de si próprio.

Aquele que lhe pergunta é seu juiz, a saber, ele próprio, que, ao mesmo

tempo se coloca contra ele. Esta situação, esta dualidade, produz a

ansiedade que, em termos relativos, é a ansiedade da culpa; em termos

absolutos, a ansiedade da auto-rejeição ou condenação. O homem é

essencialmente "liberdade finita"; liberdade, não no sentido de

indeterminação, Porem no sentido de ser capaz de se determinar por meio

de decisões no núcleo de seu ser. O homem, como liberdade finita, é livre

dentro das contingências de sua finidade. Mas dentro deste s limites ele é

requerido a fazer de si o que se supõe ele possa tornar-se para realizar seu

destino. Em cada ato de auto-afirmação moral o homem contribui para a

realização de seu destino, para a concretização do que ele é

potencialmente. É tarefa da ética descrever a natureza desta realização, em

termos filosóficos ou teológicos. Porem, embora a norma esteja formulada,



43

o homem tem o poder de agir contra ela, de contradizer seu ser essencial,

de perder seu destino. E, sob as condições de extravio do homem de si

próprio, isto é uma realidade. Mesmo naquilo que ele considera seu melhor

feito o não-ser está presente e impede-o de ser perfeito. Uma incerteza

profunda entre o bem e o mal impregna tudo que ele faz, porque impregna

seu ser pessoal como tal. Não-ser está misturado com ser em sua auto-

afirmação espiritual e ôntica. A consciência desta incerteza é o sentimento

de culpa. O juiz que é nós mesmos, e que se coloca contra nós mesmos, o

que "sabe com" (consciência) tudo que fazemos e somos, faz um

julgamento negativo, sentido por nós como culpa. A ansiedade da culpa

mostra as mesmas características complexas que a ansiedade sobre o não-

ser ôntico e espiritual. Está presente em cada momento da autoconsciência

moral e pode levar-nos à completa auto-rejeição, para o sentimento de

estar condenado — não a um castigo externo, mas ao desespero de haver

perdido nosso destino.

Para evitar esta situação extrema o homem tenta transformar a

ansiedade de culpa em ação moral, desatento à sua implicação e incerteza.

Como coragem ele toma o não-ser em sua auto-afirmação moral. Isto pode

acontecer de duas maneiras, de acordo com a dualidade do trágico e do

pessoal na situação do homem, o primeiro baseado nas contingências do

destino, o segundo na responsabilidade da liberdade. A primeira maneira

pode levar a uma desobediência dos julgamentos negativos e exigências

morais na qual se baseiam: a segunda, conduzir a um rigor moral e a auto-

satísfação derivada dele. Em ambos em geral chamados anomismo e

legalismo — a ansiedade de culpa está no fundo e rompe de novo e de

novo para o exterior, produzindo a situação extrema de desespero moral.

Não-ser, do ponto de vista moral, pode ser distinguido mas não

separado do não-ser ôntico e espiritual. A ansiedade de um tipo é imanente

nas ansiedades de outros tipos. As famosas palavras de Paulo a respeito do

"pecado como o acicate da morte" destacam a imanência da ansiedade da

culpa dentro do medo da morte. E a ameaça do destino e da morte sempre

acordou e incrementou a consciência da culpa. A ameaça de não-ser moral
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foi experimentada em, e através, da ameaça do não ser ôntico. As

contingências do destino receberam interpretação moral: o destino executa

o julgamento moral negativo atacando, e talvez destruindo, a fundação

ontica da personalidade moralmente repudiada. As duas formas de

ansiedade provocam e aumentam uma a outra. Da mesma forma, não-ser

espiritual e moral são interdependentes. A obediência à norma moral, isto

é, a nosso próprio ser essencial, exclui a vacuidade e a insignificação em

suas formas radicais. Se o conteúdo espiritual perdeu seu poder, a auto-

afirmação da personalidade moral é um meio pelo qual a significação pode

ser redescoberta. O simples apelo ao dever pode salvar da vacuidade,

embora a desintegração da consciência moral seja uma base quase

irresistível para o ataque do não-ser espiritual. Por outro lado, a dúvida

existencial pode minar a auto-afirmação moral lançando no abismo do

ceticismo, não só todo princípio moral, mas o significado da auto-afirmação

moral como tal. Neste caso a dúvida é sentida como culpa, enquanto ao

mesmo tempo a culpa é minada pela dúvida.

O Significado do Desespero

Os três tipos de ansiedades estão de tal maneira entrelaçados que

um deles dá a cor predominante, Porem todos participam na coloração do

estado de ansiedade. Todos eles e sua unidade básica são existenciais, isto

ê, estão implicados na existência do homem como homem, sua finidade e

seu extravio. Estão realizados na situação de desespero para a qual todos

contribuem... Desespero é uma situação extrema ou de "linha de fronteira".

Não se pode ir além dela. Sua natureza está indicada na etimologia da

palavra desespero: sem esperança. Não aparece nenhum caminho para o

futuro. O não-ser é sentido como absolutamente vitorioso. Porem há um

limite para sua vitória; não-ser é sentido como vitorioso, e sentir pressupõe

ser. É deixado sentimento bastante para sentir o poder irresistível do não-

ser, e este é o desespero dentro do desespero. A dor do desespero é de que

o ser tem certeza de si como incapaz de afirmar-se por causa do poder do
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não-ser. Por conseqüência ele quer renunciar a esta certeza e sua

pressuposição, o ser que tem certeza. Ele quer desembaraçar-se de si

próprio — e não pode. O desespero aparece sob a forma de duplicação,

como a tentativa desesperada de escapar ao desespero. Se a ansiedade

fosse só ansiedade do destino e da morte, a morte voluntária seria o

caminho para sair do desespero. A coragem requerida seria a coragem de

não ser. A forma final da auto-afirmação ontica seria o ato da autonegação

ôntica.

Porem o desespero é também o desespero ante a culpa e a

condenação. E não há meio de escapar a ele, mesmo pela autonegação

ôntica. O suicídio pode libertar-nos da ansiedade do destino e da morte r

como os estóicos sabiam. Mas não pode libertar da ansiedade da culpa e

condenação, como os cristãos sabem. Este é um raciocínio altamente

paradoxal, tão paradoxal como geralmente a relação da esfera moral com a

existência ôntica. Porem é um raciocínio verdadeiro, verificado por aqueles

que experimentaram integralmente o desespero da condenação. É

impossível expressar o caráter irrecorrível da condenação em termos

ônticos, isto é, em termos de imagens sobre a "imortalidade da alma". Pois

toda afirmação ontica deve usar as categorias de finidade, e a "imortalidade

da alma" seria o prolongamento sem fim da finidade e do desespero da

condenação (um conceito autocontraditório, pois tinis significa "fim") . A

experiência, portanto, de que o suicídio não é meio de escapar à culpa deve

ser entendida em termos do caráter qualitativo da exigência moral, e do

caráter qualitativo de sua rejeição. Culpa e condenação são qualitativa, não

quantitativamente infinitas. Elas têm um peso infinito e não podem ser

removidas por um ato finito de autonegação ôntíca. Isto faz o desespero

desesperado, isto é, inescapável. Há "sem saída" nele (Sartre, Huis Clos).

A ansiedade da vacuidade e insignificação participa de ambos os

elementos no desespero, o ôntico e o moral. O quanto como é uma

expressão de finidade pode ser removido pela autonegação ôntica: isto

conduz o ceticismo radical ao suicídio. O quanto como é uma conseqüência

da desintegração moral produz o mesmo paradoxo que o elemento moral
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no desespero: dele não há saída ontica. Isto frustra as tendências

suicidas na vacuidade e na insignificação. Tem ciência de sua fatuidade.

Tendo em vista este caráter do desespero é compreensível que toda

vida humana possa ser interpretada como uma tentativa contínua de evitar

o desespero. E esta tentativa é, na maior parte, bem sucedida. Não se

atinge freqüentemente situações extremas, e talvez não tenham sido

jamais alcançadas por algumas pessoas. O propósito de uma análise de uma

situação assim não é registrar experiências humanas ordinárias, Porem

mostrar as possibilidades extremas à luz das quais as situações ordinárias

devem ser entendidas. Nós não temos sempre consciência de nosso ter de

morrer, Porem à luz da experiência de nosso ter de morrer toda nossa vida

é experimentada diferentemente. Da mesma maneira a ansiedade que é

desespero não está sempre presente. Porem as raras ocasiões em que está

presente determinam a interpretação da existência como um todo.

PERÍODOS DE ANSIEDADE

A distinção dos três tipos de ansiedade é confirmada pela história da

civilização ocidental. Constatamos que ao final da civilização antiga a

ansiedade ontica é predominante; ao final da Idade Média a ansiedade

moral, e ao final do período moderno a ansiedade espiritual. Porem, a

despeito da predominância de um tipo, os outros são também presentes e

efetivos.

Já foi dito bastante sobre o final do período antigo e sua ansiedade

do destino e da morte em conexão com uma análise da coragem estóica. O

fundo sociológico é bem conhecido: o conflito das potências imperiais, a

conquista do Oriente por Alexandre, a guerra entre seus sucessores, a

conquista do Ocidente e Oriente por Roma republicana, a transformação de

Roma republicana em imperial, através de César e Augusto, a tirania dos

imperadores pós-Augusto, a destruição da cidade independente e estados-
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nações, a erradicação dos primeiros mensageiros da estrutura aristocrático-

democrática da sociedade; o sentimento individual de estar nas mãos de

poderes, naturais tanto como políticos, que estão completamente além de

seu controle e cálculo — tudo isto produzia uma tremenda ansiedade e a

busca de coragem para enfrentar a ameaça do destino e da morte. Ao

mesmo tempo a ansiedade da vacuidade e insignificação tornou impossível,

para muita gente, em especial para as classes educadas, encontrar uma

base para a coragem. O antigo ceticismo, desde seu exato começo nos

sofistas, uniu elementos eruditos e existenciais.

Ceticismo, em sua forma antiga mais recente, era desespero por não

haver possibilidade de agir corretamente tão bem como pensar

corretamente. Isto conduziu gente ao deserto onde a necessidade de

decisões, teóricas e práticas, está reduzida ao mínimo. Porem a maior parte

dos que experimentaram a ansiedade da vacuidade e o desespero da

insignificação tentaram enfrentá-los com um desprezo cínico pela auto-

afirmação espiritual. Contudo, não foram capazes de esconder a ansiedade

sob a arrogância cética. A ansiedade da culpa e da condenação era efetiva

nos grupos que se reuniam nos cultos misteriosos com seus ritos de

expiação e purificação. Sociologicamente estes círculos dos iniciados eram

um tanto indefinidos. Na maior parte deles, mesmo escravos eram

admitidos. Neles, contudo, como em todo o mundo antigo não-judeu, era

experimentada mais a culpa trágica do que a pessoal. Culpa é a poluição da

alma pelo reino material ou pelos poderes demoníacos. Portanto a

ansiedade da culpa permanece um elemento secundário, como a ansiedade

da vacuidade, dentro da ansiedade dominante do destino e da morte.

Somente o impacto da mensagem judeu-cristã mudou esta situação,

e tão radicalmente que pelos fins da Idade Média as ansiedades da culpa e

da condenação eram decisivas. Se um período merece o nome de "idade da

ansiedade" é a Pré-Reforma e Reforma. A ansiedade da condenação,

simbolizada como a "ira de Deus", e intensificada pelas imagens do inferno

e purgatório, levou a gente da alta Idade Média a tentar vários meios para

mitigar sua ansiedade: peregrinações a lugares santos, se possível a Roma;
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exercícios ascéticos, às vezes de um caráter extremado; devoção a relíquias,

muitas vezes ajuntadas em coleções; aceitação de castigos eclesiásticos e o

desejo de indulgências; exagerada participação em missas e penitências;

aumento nas rezas e esmolas. Em resumo, eles indagavam sem cessar:

Como poderei apaziguar a ira de Deus, como poderei atrair a misericórdia

divina e o perdão do pecado? Esta forma predominante de ansiedade

abrangeu as outras duas. A figura personificada da morte apareceu na

pintura, poesia e pregação. Porem era morte e culpa juntas. Morte e o

diabo eram aliados na imaginação ansiosa do período. A ansiedade do

destino retornou com a invasão da antiguidade tardia. "Fortuna" tornou-se

o símbolo preferido na arte da Renascença, e mesmo os reformistas não

estavam livres de crenças astrológicas e medos. E a ansiedade do destino

era intensificada pelo medo dos poderes demoníacos agindo diretamente,

ou através de outros seres humanos, para causar doença, morte e toda

sorte de destruição. Ao mesmo tempo, o destino era estendido além da

morte, no estado penúltimo do purgatório e nos últimos estados do inferno

ou paraíso. A escuridão do destino derradeiro não podia ser afastada; nem

mesmo os reformistas eram capazes de removê-la, como o mostra sua

doutrina de predestinação. Em todas estas manifestações a ansiedade do

destino aparece como um elemento dentro da todo-abrangente ansiedade

da culpa e na permanente consciência da ameaça de condenação.

A alta Idade Média não foi um período de dúvida; e a ansiedade da

vacuidade e perda de significação apareceu só duas vezes, ambas ocasiões

notáveis, contudo, e importantes para o futuro. Uma foi na Renascença,

quando o ceticismo teórico se renovou e a questão da significação acossou

algumas das mentes mais sensíveis. Nos profetas e sibilas de Miguel Angelo

e no Hamlet de Shakespeare há indicações de uma ansiedade potencial de

insignificação. A outra estava nos assaltos demoníacos que Lutero

experimentou, que não eram nem tentações no sentido moral, nem

momentos de desespero ante uma condenação ameaçadora, Porem

momentos em que a crença em seu trabalho e mensagem desaparecia, e

nenhuma significação restava. Experiências similares do "deserto" ou

"noite" da alma são freqüentes entre os místicos. Deve ser destacado
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contudo que, em todos estes casos, a ansiedade da culpa permanecia

predominante, e que após a vitória do Humanismo e do Iluminismo, como

bases religiosas da sociedade ocidental, pôde a ansiedade referente ao não-

ser espiritual tornar-se dominante.

A causa sociológica da ansiedade da culpa e condenação, que surgiu

ao final da Idade Média, é fácil de identificar. Em geral pode-se dizer que foi

a dissolução da unidade protetora da cultura medieval religiosamente

orientada. Mas especificamente, deve ser assinalado o aparecimento de

uma classe média educada, nas cidades maiores, gente que tentou ter

como própria experiência o que tinha sido meramente um objetivo, o

sistema de doutrinas e sacramentos controlados de modo hierárquico.

Nesta tentativa, contudo, foram levados a conflito oculto ou claro com a

Igreja, cuja autoridade eles ainda reconheciam. Devemos destacar a

concentração de poder político em mãos dos soberanos e sua

administração burocrático-militar, que eliminava a independência daqueles

inferiores no sistema feudal. Deve ser enfatizado o absolutismo do estado,

que transformou as massas na cidade e no campo em "objetos", cujo único

dever era trabalhar e obedecer, sem nenhum poder de resistir às

arbitrariedades das leis absolutas. Cumpre destacar as catástrofes

econômicas relacionadas com o capitalismo nascente, tais como

importação de ouro do Novo Mundo, expropriação dos camponeses, etc.

Em todas estas transformações, descritas com freqüência, está o conflito

entre o aparecimento de tendências independentes em todos os grupos da

sociedade, de um lado, e o surgir de uma concentração absolutista de

poder, de outro, que é largamente responsável pela predominância da

ansiedade de culpa. O Deus irracional despótico absoluto do Nominalismo e

da Reforma, é em parte modelado pelo absolutismo social, político e

espiritual do período; e a ansiedade criada por vezes por sua imagem é, em

parte, uma expressão da ansiedade produzida pelo conflito social básico da

desintegração da Idade Média.

A queda do absolutismo, o progresso do liberalismo e democracia, a

ascensão de uma civilização técnica com sua vitória sobre todos os
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inimigos, e sua própria desintegração incipiente — estes são os

pressupostos sociológicos para o terceiro período principal da ansiedade.

Neste, a ansiedade da vacuidade e insignificação é dominante. Estamos sob

a ameaça do não-ser espiritual. As ameaças do não-ser moral e ôntico

estão, é claro, presentes, Porem não são independentes e controladoras.

Esta situação é tão fundamental para a questão levantada neste livro que

requer uma análise mais completa, e a análise deve ser correlata com a

solução construtiva (caps. 5 e 6) .

É significativo os três períodos principais de ansiedade apareceram

ao fim de uma era. A ansiedade que, em suas diferentes formas, está

potencialmente presente em cada indivíduo, torna-se geral se as estruturas

costumeiras de significação, poder, crença e ordem se desintegram. Estas

estruturas enquanto têm força, mantêm a ansiedade limitada dentro de um

sistema protetor de coragem por participação. O indivíduo, que participa

das instituições e meios de vida de um tal sistema, não está livre de sua

ansiedade pessoal, Porem tem meios para superá-la por métodos bem

conhecidos. Em períodos de grandes mudanças estes métodos não

funcionam. Conflitos entre o velho, que tenta se manter, muitas vezes com

novos meios, e o novo, que priva o velho de sua força intrínseca, produzem

ansiedades em todas as direções. Não-ser, numa tal situação, tem dupla

face, assemelhando-se a dois tipos de pesadelo (que são talvez expressões

de uma consciência destas duas faces). Um tipo é a ansiedade de

aniquilaste estreiteza, da impossibilidade de escapar e o horror de estar

sendo agarrado. O outro é a ansiedade de aniquilante vastidão, de espaço

infinito e sem forma, no qual se cai sem um lugar sobre o qual tombar.

Situações sociais como as descritas têm ao mesmo tempo o caráter de uma

armadilha sem saída e de um vácuo vazio, negro e desconhecido. Ambas as

faces da mesma realidade despertam a ansiedade latente de cada indivíduo

que as contempla. Hoje, a maior parte de nós está a olhá-las.
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3 - Ansiedade Patológica, Vitalidade e

Coragem

A NATUREZA DA ANSIEDADE PATOLÓGICA

DISCUTIMOS três formas de ansiedade existencial, uma ansiedade

que é própria da existência humana mesma. Mencionamos, só de

passagem, a ansiedade não-existencial, que é o resultado de ocorrências

contingentes na vida humana. Agora é tempo de tratá-las

sistemàticamente. Uma ontologia da coragem e ansiedade, tal como é

desenvolvida neste livro, não pode naturalmente tentar apresentar uma

teoria psicoterapêutica da ansiedade neurótica. Discutem-se hoje muitas

teorias; e alguns dos maiores psicoterapeutas, em especial o próprio Freud,

desenvolveram diferentes interpretações. Há, contudo, um denominador

comum em todas as teorias: ansiedade é a consciência de conflitos

insolvidos entre elementos estruturais da personalidade, como por

exemplo, conflitos entre impulsos inconscientes e normas repressivas,

entre diferentes impulsos tentando dominar o núcleo da personalidade,

entre mundos imaginários e a experiência do mundo real, entre tendências

para a grandeza e a perfeição e a experiência de nossa pequenez e

imperfeição, entre o desejo de ser aceito por outra gente e sociedade, ou o

universo, e a experiência de ser rejeitado, entre a vontade de ser e a

aparentemente intolerável carga de ser que evoca o desejo manifesto, ou

oculto, de não-ser. Todos estes conflitos sejam inconscientes,

subconscientes ou conscientes, sejam negados ou admitidos, os faz cair em

súbitos ou permanentes estágios de ansiedade. Usualmente uma destas

explicações de ansiedade é considerada a fundamental. Uma busca da

ansiedade básica, não em termos culturais mas em psicológicos, é feita por

analistas práticos e teóricos. Porem na maioria destas tentativas parece
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estar faltando um critério do que é básico e do que é derivado. Cada uma

destas explicações destaca sintomas básicos e estruturas fundamentais.

Porem, devido à variedade do material observado, a elevação de uma parte

dele a importância central é usualmente não convincente. Há ainda outra

razão para a teoria psicoterapêutica da ansiedade estar num estado de

confusão a despeito de todo seu brilhante discernimento. É a ausência de

uma distinção clara entre ansiedade existencial e patológica, e entre as

formas principais de ansiedade existencial. Isto não pode ser feito pela

análise psicológica profunda sozinha; é do campo da ontologia. Somente à

luz de uma compreensão ontológica da natureza humana, pode ser

organizado o corpo de material fornecido pela psicologia e sociologia, em

uma teoria da ansiedade consistente e inteligível.

A ansiedade patologica é um estado de ansiedade existencial sob

condições especiais. O carater destas condições depende da relação da

ansiedade como auto-afirmação e coragem. Vimos que a ansiedade tende a

tornar-se medo, visando ter um objeto com o qual a coragem possa bater-

se. A coragem não afasta a ansiedade. Uma vez que a ansiedade é

existencial, não pode ser afastada. Mas a coragem incorpora a ansiedade de

não-ser dentro de si. Coragem é auto-afirmação "a despeito de", a saber: a

despeito de não-ser. Aquele que age corajosamente toma, em sua auto-

afirmação, a ansiedade de não-ser sobre si mesmo. Ambas preposições

"dentro" e "sobre" são metaforicas e assinalam a ansiedade como um

elemento dentro da estrutura total da auto-afirmação, a qualidade de "a

despeito de" e a transforma em coragem. A ansiedade nos inclina para a

coragem, porque a outra alternativa é o desespero. A coragem resiste ao

desespero tomando a ansiedade dentro de si.

Esta análise fornece a chave para entender a ansiedade patologica.

Aquele que não obtém êxito em tomar com coragem sua ansiedade sobre si

próprio, pode obter êxito em evitar a situação extrema do desespero

escapando para a neurose ele continua se afirmando. Porem, numa escala

limitada. Neurose é o meio de evitar o não-ser evitando o ser. No estado

neurótico a auto-afirmação não está ausente; pode mesmo ser muito forte
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e intensificada. Porem o eu que é afirmado é um eu reduzido. Algumas ou

muitas de suas potencialidades não são admitidas na realização, porque a

realização do ser implica a aceitação do não-ser e sua ansiedade. Quem não

é capaz de uma poderosa auto-afirmação, a despeito da ansiedade do não-

ser, é forçado a uma auto-afirmação fraca, reduzida. Ele afirma algo que é

menos do que seu ser essencial ou potencial. Ele renuncia a uma parte de

suas potencialidades a fim de salvar o que resta. Esta estrutura explica as

ambigüidades do caráter neurótico. O neurótico é mais sensível do que o

homem comum à ameaça do não-ser. E uma vez que o não-ser desvenda o

mistério do ser (ver cap. 6) ele pode ser mais criador do que o comum. Esta

ampliação limitada da auto-afirmação pode ser compensada por maior

intensidade, mas por uma intensidade que é restringida a um ponto

especial, acompanhada de uma relação destorcida com a realidade como

um todo. Mesmo se a ansiedade patológica tem traços psicóticos, podem

aparecer momentos criadores. Há suficientes exemplos deste fato nas

biografias de homens criadores. E como o exemplo dos endemoniados, o

Novo Testamento mostra que gente bem abaixo do normal pode ter clarões

de discernimento que as massas, e mesmo os discípulos de Jesus, não têm;

a profunda ansiedade produzida pela presença de Jesus, revela-lhes, um

estágio muito inicial de seu aparecimento, de seu caráter messiânico. A

história da cultura humana prova que sempre a ansiedade neurótica rompe

as paredes da auto-afirmação ordinária e desvenda camadas de realidade

que estão normalmente ocultas.

Isto, portanto nos leva à questão de se a auto-afirmação normal do

homem comum não é mesmo mais limitada do que a auto-afirmação

patológica do neurótico, e conseqüentemente, se o estado de ansiedade e

auto-afirmação patologicos não é o estado ordinário do homem. Tem sido

dito, com freqüência, que há elementos neuróticos em toda a gente e que a

diferença entre a mente doente e a sadia é tão só quantitativa. Pode-se

sustentar esta teoria recorrendo ao caráter psicossomático da maioria das

enfermidades e à presença de elementos de doença no mesmo corpo mais

saudável. Tão longe quanto a correlação psicossomática é válida, isto

indicaria a presença de elementos de doença também na mente saudável.
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Há então uma distinção entre a mente neurótica e a normal que seja

conceitualmente definida, mesmo tendo a realidade tantas transições?

A diferença entre a personalidade neurótica e a sadia (embora

potencialmente neurótica) é a seguinte: a personalidade neurótica, baseada

em sua maior sensibilidade para o não-ser e, por conseqüência, em sua

mais profunda ansiedade, estabeleceu-se numa afirmação fixada, embora

limitada e irrealística. Esta é, por assim dizer, o castelo para onde se retirou

e que defende com todos os meios de resistência psicológica contra

ataques, venham eles do lado da realidade ou do lado do analista. E esta

resistência não é despida de alguma sabedoria instintiva. O neurótico tem

consciência do perigo de uma situação na qual sua auto-afirmação ir

realística é derrotada e a auto-afirmação não realística toma seu lugar. O

perigo é que ele ou caia de novo em outra, e melhor protegida, neurose ou

que, com a derrocada de sua limitada auto-afirmação, caia num ilimitado

desespero.

A situação é diferente no caso da auto-afirmação normal da

personalidade comum. Que também é fragmentária. A pessoa normal

mantém-se afastada das situações extremas batendo-se corajosamente

com objetos concretos de medo. Ela, de costume, não tem consciência do

não-ser e ansiedade na profundeza de sua personalidade. Porem sua auto-

afirmação fragmentária não é fixada e protegida contra uma opressiva

ameaça de ansiedade. Ela está ajustada à realidade em muito mais direções

do que o neurótico. Ela é superior em extensão, mas é falha na intensidade

que pode fazer o neurótico criador. Sua ansiedade não a conduz à

construção de mundos imaginários. Ela se afirma em unidade com aquelas

partes da realidade com que se defronta, e não são definitivamente

circunscritas. Isto é que a faz sadia em comparação com o neurótico. O

neurótico é doente, e necessita cura por causa do conflito com a realidade,

em que se encontra. Neste conflito ele é ferido pela realidade que

permanentemente penetra no castelo de sua defesa no mundo imaginário

atrás dele. Sua auto-afirmação limitada e fixada, ao mesmo tempo,

preserva-o de um intolerável impacto de ansiedade e o destrói, virando-o
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contra a realidade e a realidade contra ele, e produzindo outro intolerável

ataque de ansiedade.

A ansiedade patológica, a despeito de suas potencialidades criadoras,

é doença e perigo, e deve ser curada sendo incorporada a uma coragem de

ser que é tanto extensiva como intensiva.

Há um momento em que a auto-afirmação do homem comum se

torna neurótica: quando mudanças da realidade, à qual está ajustado

ameaçam a coragem fragmentária com a qual ele tem dominado os

costumeiros objetos de medo. Se isto acontece — e isso acontece com

freqüência em períodos críticos da história a auto-afirmação torna-se

patológica. Os perigos relacionados com a mudança, o caráter

desconhecido das coisas por vir, a escuridão do futuro fazem do homem

comum um fanático defensor da ordem estabelecida. Ele a defende tão

compulsivamente como o neurótico defende o castelo de seu mundo

imaginário. Perde sua clareza comparativa ante a realidade, experimenta

uma ansiedade de profundidade desconhecida. Porem, se não é capaz de

incorporar esta ansiedade à sua auto-afirmação, sua ansiedade torna-se

neurose. Esta é a explicação da neurose de massa que usualmente aparece

ao fim de uma era (veja-se o capítulo anterior sobre os três períodos de

ansiedade na história ocidental). Em tais períodos, a ansiedade existencial

está misturada à ansiedade neurótica em tal grau que historiadores e

analistas são incapazes de traçar nitidamente as linhas demarcatórias.

Quando, por exemplo, a ansiedade da condenação que está sob o

ascetismo torna-se patológica? É a ansiedade sobre o demônio sempre

neurótica ou mesmo psicótica? Até que ponto são as atuais descrições

existencialistas do dilema do homem, causadas pela ansiedade neurótica?

ANSIEDADE, RELIGIÃO E MEDICINA
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Tais questões sugerem uma consideração do meio de curar sobre o

qual duas faculdades, a teológica e a médica, lutam entre si. A medicina,

sobretudo a psicoterapia e a psicanálise, com freqüência clama que curar a

ansiedade é tarefa sua, porque toda ansiedade é patológica. Curar consiste

em remover totalmente a ansiedade, porque ansiedade é doença, a mais

das vezes num sentido psicossomático, às vezes só psicológico. Todas as

formas de ansiedade podem ser curadas, e desde que não há raiz

ontológica de ansiedade, não há ansiedade existencial. Visão médica e

ajuda médica — esta é a conclusão — são o caminho para a coragem de

ser; a profissão médica é a única profissão capaz de curar. Embora esta

posição extrema seja tomada por um sempre decrescente número de

facultativos e psicoterapeutas, permanece importante do ponto de vista

teórico. Inclui uma decisão sobre a natureza do homem que deve ser

explicada, a despeito da resistência positivistica à ontologia. O psiquiatra,

que afirma ser a ansiedade sempre patológica, não pode negar a

potencialidade da doença na natureza humana, e tem que levar em conta

os fatos da finidade, dúvida e culpa em cada ser humano; tem que, em

termos de sua própria pressuposição, levar em conta a universalidade da

ansiedade. Não pode evitar a questão da natureza humana, uma vez que

praticando sua profissão ele não pode evitar a distinção entre saúde e

doença, ansiedade existencial e patológica. Por isto é que um número

crescente de representantes da medicina em geral, e da psicoterapia

especificamente, pedem a cooperação dos filósofos e teólogos. E é por isto

que, através desta cooperação, se desenvolveu uma prática de

"aconselhamento" que é, como toda síntese tentada, perigosa, tanto

quanto significativa, para o futuro. A faculdade médica necessita uma

doutrina do homem a fim de realizar sua tarefa teórica; e não pode ter uma

doutrina do homem sem uma cooperação permanente de todas aquelas

faculdades cujo objeto central é o homem. A profissão médica tem o

propósito de ajudar o homem em alguns de seus problemas existenciais;

aqueles que usualmente são chamados enfermidades. Porem ela não pode

ajudar o homem sem a cooperação permanente de todas as outras

profissões cujo propósito é ajudar igualmente o homem como homem.

Ambos, as doutrinas sobre o homem e a ajuda dada ao homem, são uma
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matéria de cooperação de vários pontos de vista. Somente desta forma é

possível entender e realizar a potência de ser do homem, sua auto-

afirmação essencial, sua coragem de ser.

A faculdade teológica e o ministério prático se defrontam com o

mesmo problema. Em todo seu ensino e prática está pressuposta uma

doutrina do homem e, com ela, uma ontologia. Por isso é que a teologia, na

maior parte dos períodos de sua história, tem procurado a assistência da

filosofia, a despeito dos freqüentes protestos teológicos ou populares (que

são a contrapartida dos protestos da medicina empírica contra os filósofos

da medicina). O quanto tenha sido bem sucedida a fuga à filosofia, foi

nitidamente mal sucedida tendo em vista a doutrina do homem. Por

conseguinte, na interpretação da existência humana, a teologia e a

medicina inevitavelmente se juntam à filosofia, estejam ou não conscientes

disso. E se juntando à filosofia, elas se encontram uma à outra, mesmo se

sua compreensão do homem caminha para direções opostas. Hoje a

faculdade teológica, bem como a médica, tem consciência desta situação e

de suas implicações teóricas e práticas. Teólogos e ministros buscam com

energia a colaboração de médicos, resultando daí muitas formas de

cooperação ocasional ou institucionalizada. Porem a falta de uma análise

ontológica da ansiedade existencial e patológica impediu, tanto muitos

ministros e teólogos, como médicos psicoterapeutas, de estabelecerem

esta aliança. Uma vez que não vêem a diferença, mostram-se relutantes em

cuidar da ansiedade neurótica como atendem à enfermidade do corpo,

quer dizer, como um objeto de ajuda médica. Porem, se prega coragem

básica a alguém que está patologicamente fixado numa auto-afirmação

limitada, o conteúdo da pregação ou é compulsivamente repelido ou —

ainda pior — é incorporado no castelo da autodefesa, como outro

implemento para evitar o encontro com a realidade. Muita reação

entusiástica ao apelo religioso deve ser considerada como suspeita do

ponto de vista de uma auto-afirmação realística. Muita coragem de ser,

criada pela religião, nada mais é do que o desejo de limitar o próprio ser e

de fortalecer esta limitação pelo poder da religião. E ainda que a religião

não conduza, ou não encoraje, diretamente a auto-redução patológica, ela
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pode reduzir a clarividência do homem ante a realidade, acima de tudo

ante a realidade que é ele próprio. Desta maneira a religião pode proteger e

eliminar um estado potencialmente neurótico. Estes perigos têm que ser

conhecidos pelo ministro, e enfrentados com a ajuda do médico e do

psicoterapeuta.

Alguns princípios para a cooperação das faculdades teológica e

médica no trato com a ansiedade podem ser extraídos de nossa análise

ontológica. O princípio básico é que a ansiedade existencial, em suas três

formas principais, não é assunto do médico, como médico, embora ele deva

estar inteiramente consciente dela; e vice-versa, a ansiedade neurótica em

todas as formas, não diz respeito ao ministro como ministro, se bem que

ele deva estar inteiramente consciente dela. O ministro trata da questão

referente à coragem de ser que incorpora a ansiedade dentro de si. O

médico trata da questão referente à coragem de ser da qual a ansiedade

neurótica é afastada. Mas a ansiedade neurótica, como nossa análise

ontológica mostrou, é a inabilidade de se incorporar a ansiedade existencial

dentro de si mesmo.

Portanto, a função sacerdotal compreende a própria função a

médica. Nenhuma destas funções está afetada de forma absoluta aos que a

exercem profissionalmente. O médico, em especial o psicoterapeuta, pode

implicitamente comunicar coragem de ser e o poder de incorporar a

ansiedade existencial dentro de si próprio. Ele não se torna um ministro

agindo assim, e jamais deveria tentar substituir o sacerdote, mas pode se

tornar um auxiliar da auto-afirmação básica, assim desempenhando uma

função sacerdotal. Em contrapartida, o ministro, ou outra pessoa qualquer,

pode tornar-se um auxiliar do médico. Ele não se torna um facultativo, e

nenhum ministro deveria aspirar a tornar-se um na qualidade de ministro,

embora ele possa irradiar poder de cura para a mente e para o corpo e

ajudar a remover a ansiedade neurótica.

Caso este princípio básico seja aplicado às três formas principais de

ansiedade existencial, outros princípios podem ser derivados. A ansiedade

do destino e da morte produz esforços não-patológicos pela segurança.
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Amplas secções da civilização do homem servem ao propósito de dar-lhe

proteção contra os ataques do destino e da morte. Ele sabe que não é

possível segurança absoluta e final; também tem consciência de que a vida

pede sempre e sempre a coragem de renunciar a alguma, ou mesmo a toda

segurança, em favor de uma plena auto-afirmação. No entanto, ele tenta

reduzir o poder do destino e a ameaça da morte o quanto possível. A

ansiedade patológica ante o destino e a morte impele a uma segurança que

é comparável à segurança de uma prisão. Quem vive nesta prisão é incapaz

de deixar a segurança que lhe é dada por suas limitações auto-impostas.

Mas estas limitações não são baseadas numa plena consciência da

realidade. Portanto, a segurança do neurótico é ir realística. Ele teme o que

não deve ser temido e sente como seguro o que não é seguro. A ansiedade,

que ele não é capaz de incorporar a si próprio, produz imagens sem base na

realidade, mas se apaga frente a coisas que deveriam ser temidas. Isto é,

evitam-se perigos determinados, embora sejam raras vezes reais, e

suprime-se a certeza de ter de morrer, ainda que isto seja uma realidade

sempre presente. Medo deslocado é uma conseqüência da forma

patológica de ansiedade do destino e da morte.

A mesma estrutura pode ser observada nas formas patológicas da

ansiedade de culpa e condenação. A ansiedade de culpa normal, existencial,

conduz a pessoa a tentativas de evitar esta ansiedade (usualmente

chamada consciência pesada), evitando a culpa. Autodisciplina e hábitos

morais produzirão perfeição moral, embora se permaneça ciente de que

eles não podem remover a imperfeição que está implícita na situação

existencial do homem, seu afastamento de seu ser verdadeiro. A ansiedade

neurótica faz a mesma coisa, mas de unta maneira limitada, fixada e ir

realística. A ansiedade de se tornar culpado, o horror de se sentir

condenado são tão fortes que fazem quase impossíveis decisões

responsáveis e qualquer espécie de ação moral. Porem, desde que decisões

e ações não podem ser evitadas, são reduzidas a um mínimo que, contudo,

é considerado absolutamente perfeito; e a esfera em que se processam é

defendida contra qualquer provocação para transcender. Aqui também a

separação da realidade tem a conseqüência de que a consciência de culpa
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está deslocada. A autodefesa moralistica do neurótico faz com que ele veja

culpa onde não existe culpa ou onde se é culpado só de forma muito

indireta. Todavia, a consciência da culpa real e a autocondenação, que é

idêntica ao auto-extravio existencial do homem, são reprimidas, porque a

coragem que deveria incorporá-las está ausente.

As formas patológicas da ansiedade de vacuidade e insignificação

apresentam características similares. A ansiedade existencial da dúvida

impele a pessoa para a criação de certeza em sistemas de significação que

são sustentados pela tradição e autoridade. A despeito do elemento da

dúvida que está implicada na espiritualidade finita do homem, e a despeito

da ameaça de insignificação implicada no extravio do homem, a ansiedade

é reduzida por estes meios de produzir e preservar certeza. A ansiedade

neurótica constrói um estreito castelo de certeza que pode ser defendido, e

é defendido com a máxima tenacidade. O poder de perguntar, do homem,

é impedido de tornar-se presente nesta esfera, e se há um perigo dele

tornar-se presente por perguntas feitas de fora, reage com uma rejeição

fanática. Contudo, o castelo da certeza induvidada não está construído no

rochedo da realidade. A inabilidade do neurótico em ter um encontro pleno

com a realidade torna suas dúvidas, tanto quanto suas certezas,

irrealisticas. Ele coloca ambas num lugar errado. Ele duvida do que está

pràticamente acima da dúvida e tem certeza onde a dúvida é adequada.

Acima de tudo, ele não admite a pergunta da significação, em seu sentido

universal e radical.

A questão está nele, como está em todo homem como homem sob

as condições de extravio existencial. Porem ele não pode admiti-la porque

não tem a coragem de tomar a ansiedade de vacuidade ou dúvida e

insignificação sobre si.

A análise da ansiedade patológica em relação à existencial trouxe à

luz os seguintes princípios: 1 — A ansiedade existencial tem um caráter

ontológico e não pode ser afastada, mas deve ser tomada dentro da

coragem do ser; 2 — A ansiedade patológica é a conseqüência da falência

do eu em tomar a ansiedade sobre si; 3 — A ansiedade patológica leva à
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auto-afirmação numa base limitada, fixada e ir realística, e a uma defesa

compulsória desta base; 4 — A ansiedade patológica, em relação à

ansiedade do destino e da morte, produz uma segurança ir realística; em

relação à ansiedade de culpa e condenação, uma perfeição irrealistica; em

relação à ansiedade da dúvida e insignificação, uma certeza ir realística; 5

— A ansiedade patológica, uma vez estabelecida, é um objeto de

tratamento médico. A ansiedade existencial é um objeto de ajuda

sacerdotal. Nem a função médica, nem a sacerdotal, está restrita a seus

representantes vocacionais. O ministro pode ser um terapeuta e o

psicoterapeuta um sacerdote, e cada ser humano pode ser ambos em

relação ao próximo. Mas as funções não devem ser confundidas e os

representantes não devem tentar um substituir o outro. O alvo de ambos é

ajudar os homens a alcançarem a auto-afirmação plena, a atingirem a

coragem de ser.

VITALIDADE E CORAGEM

Ansiedade e coragem têm um caráter psicossomático. São biológicas,

tanto como psicológicas. Do ponto de vista biológico poder-se-ia dizer que

medo e ansiedade são os guardiães, indicando a ameaça de não-ser a um

ser vivente, e produzindo movimentos de proteção e resistência a esta

ameaça. Medo e ansiedade devem ser considerados expressões do que se

poderia chamar: "auto-afirmação em sua guarda". Sem o medo antecipador

e a competidora ansiedade nenhum ser finito seria capaz de existir.

Coragem, deste ponto de vista, é a presteza em tomar sobre si negativas,

antecipadas pelo medo, a fim de garantir uma positividade mais plena. A

auto-afirmação biológica implica na aceitação da necessidade, fadiga,

insegurança, dor, destruição possíveis. Sem esta auto-afirmação a vida não

poderia ser preservada ou incrementada. Quanto mais força vital um ser

possui, mais é capaz de afirmar-se a despeito dos perigos anunciados pelo

medo e ansiedade. Contudo, seria contradizer suas funções biológicas a
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coragem desprezar suas advertências e incitar ações de um caráter

diretamente autodestrutivo. Esta é a verdade na doutrina da coragem de

Aristóteles, como o meio correto entre covardia e temeridade. A auto-

afirmação biológica necessita um equilíbrio entre coragem e medo. Um tal

equilíbrio está presente em todos os seres viventes que são capazes de

preservar e aumentar seu ser. Se as advertências do medo não mais

produzem efeito, ou se a dinâmica da coragem perde seu poder, a vida

desaparece. O impulso para a segurança, perfeição e certeza, ao qual nos

referimos, é biologicamente necessário. Porem se torna biologicamente

destrutivo se o risco de insegurança, imperfeição e incerteza é evitado. Em

recíproca, um risco, que tem uma base realística em nosso eu e nosso

mundo, é biologicamente reclamado, embora seja autodestrutivo sem uma

tal base. A vida, em conseqüência, inclui medo e coragem como elementos

de um processo vital num equilíbrio cambiante, mas essencialmente

estável. Desde que a vida tenha tal equilíbrio é capaz de resistir ao não-ser.

Medo desequilibrado e coragem desequilibrada destroem a vida, cuja

preservação e incremento são as funções do equilíbrio entre medo e

coragem.

Um processo de vida que apresenta este equilíbrio e, como ele,

potência de ser, em termos biológicos, tem vitalidade, isto é, potência de

vida. A coragem certa deve ser portanto entendida — e também o medo

certo — como a expressão da vitalidade perfeita. A coragem de ser é uma

função da vitalidade. Vitalidade em diminuição, conseqüentemente,

acarreta coragem em diminuição. Fortalecer a vitalidade significa fortalecer

a coragem de ser. Indivíduos neuróticos são carentes de vitalidade. Sua

substância biológica se desintegrou. Perderam o poder de auto-afirmação

plena, da coragem de ser. Se isto acontece ou não, é o resultado de

processos biológicos, é o destino biológico. Os períodos de uma coragem de

ser diminuída são períodos de debilidade biológica no indivíduo e na

história. Os três períodos principais de ansiedade desequilibrada são

períodos de vitalidade reduzida; fins de uma era e podem ser superados só

pelo ascenso de grupos vitalmente poderosos, que substituem os grupos

vitalmente desintegrados.
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Até aqui expusemos o argumento biológico sem crítica. Precisamos

agora examinar a validade de suas diferentes etapas. A primeira questão a

ser formulada refere-se à diferença entre medo e ansiedade como foi

apresentada antes. Não há dúvida de que o medo, que é dirigido para um

objeto definido, tem a função biológica de anunciar ameaças de não-ser e

provocar medidas de proteção e resistência. Mas deve-se perguntar: É o

mesmo válido em relação à ansiedade? Nosso argumento biológico usou o

termo medo de maneira predominante, e o termo ansiedade de forma

excepcional. Isto foi feito intencionalmente, porque, falando

biologicamente, a ansiedade é mais destrutiva do que protetora. Enquanto

o medo pode conduzir a medidas que se batam com os objetos do medo, a

ansiedade não pode agir assim porque ela não possui objetos. O fato, já

mencionado, de que a vida tenta transformar a ansiedade em medo,

mostra que a ansiedade é biologicamente inútil e não pode ser tomada em

termos de proteção à vida. Ela produz formas auto-desdenhosas de

comportamento. A ansiedade portanto, por sua real natureza, transcende o

argumento biológico.

O segundo ponto a ser considerado diz respeito ao conceito de

vitalidade. O significado de vitalidade tornou-se um problema importante

desde que o fascismo e o nazismo transformaram a ênfase teórica sobre

vitalidade em sistemas políticos que, em nome da vitalidade, atacavam a

maior parte dos valores do mundo ocidental. No Laches, de Platão, a relação

entre coragem e vitalidade é discutida em termos de se os animais têm

coragem. Muito pode ser dito para uma resposta afirmativa: o equilíbrio

entre medo e coragem é bem desenvolvido no reino animal. Os animais são

avisados pelo medo, mas sob condições especiais desobedecem seu medo,

e arriscam dor e aniquilação por causa daqueles que são parte de sua

própria auto-afirmação, isto ê, seus descendentes ou seu bando. Porem,

apesar deste s fatos óbvios, Platão rejeita a coragem animal. Isso é natural,

pois se coragem é o conhecimento de “o que evitar” e “o que enfrentar”, a

coragem não pode ser separada do homem como um ser racional.
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Vitalidade, potência de vida, está correlacionada com o tipo de vida a

que dá potência. A potência de vida do homem não pode ser vista

separadamente daquilo que os filósofos medievais chamavam

"intencionalidade", a relação com as significações. A vitalidade do homem é

tão grande quanto sua intencionalidade; são interdependentes. Isto torna o

homem o mais vital de todos os seres. Ele pode transcender qualquer

situação dada, em qualquer direção e esta possibilidade o leva a criar além

dele mesmo. Vitalidade é o poder de criar além de si próprio sem perder a

si próprio. Quanto maior poder de criação além de si próprio tem um ser,

mais vitalidade tem ele. O mundo de criações técnicas é a mais notável

expressão da vitalidade do homem e sua infinita superioridade sobre a

vitalidade animal. Só o homem possui vitalidade completa porque só ele

tem intencionalidade completa.

Definimos intencionalidade como "ser dirigido para conteúdo

significativo". O homem vive em significação, naquilo que é válido lógica,

estética, ética, religiosamente. Sua subjetividade está impregnada de

objetividade. Em cada encontro com a realidade as estruturas do eu e do

mundo estão presentes interdependentemente. A expressão mais

fundamental deste fato é a linguagem que fornece ao homem o poder de

abstrair do concretamente dado e, após haver abstraído dele, voltar a ele,

interpretá-lo e transformá-lo. O ser mais vital é o ser que tem a palavra,

que é liberado pela palavra da escravidão ao dado. Em cada encontro com a

realidade o homem já está além deste encontro ele sabe sobre o mesmo, o

compara, é tentado por outras possibilidades, antecipa o futuro enquanto

relembra o passado. Esta é sua liberdade, e nesta liberdade consiste a

potência de sua vida. É a fonte de sua vitalidade.

Se a correlação entre vitalidade e intencionalidade é corretamente

entendida pode-se aceitar a interpretação biológica da coragem dentro dos

limites de sua validade. Por certo, coragem é uma função da vitalidade, mas

a vitalidade não é algo que possa ser separado da totalidade do ser do

homem, sua linguagem, sua criatividade, sua vida espiritual, seu interesse

fundamental. Uma das infortunadas conseqüências da intelectualização da
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vida espiritual do homem é que a palavra "espírito" foi perdida e

substituída por mente ou intelecto, e que o elemento de vitalidade que está

presente no "espírito" foi separado e interpretado como uma força

biológica independente. O homem foi dividido entre um intelecto sem seiva

e uma vitalidade sem significação. O espaço intermediário, a alma espiritual

na qual estão unidas vitalidade e intencionalidade, foi abandonado. Ao fim

deste desenvolvimento foi fácil para um naturalismo redutivo derivar a

auto-afirmação e a coragem de uma vitalidade meramente biológica.

Porem no homem nada é "meramente biológico", como nada é

"meramente espiritual". Cada célula de seu corpo participa de sua liberdade

e espiritualidade, e cada ato de sua criatividade espiritual se nutre de sua

dinâmica vital.

Esta unidade foi pressuposta na palavra grega areté. Pode ser

traduzida por virtude, mas só se são afastadas as conotações moralísticas

de "virtude". O termo grego combina força e valor, a potência de ser e a

realização da significação. O aretés é o portador de altos valores, a prova

fundamental de seu areté é a presteza em sacrificar-se por eles. Sua

coragem expressa sua intencionalidade tanto quanto sua vitalidade. É a

vitalidade espiritualmente formada que o faz aretés. Por trás desta

terminologia está o julgamento do mundo antigo, de que a coragem é

nobre. O modelo do homem corajoso não é o bárbaro que se auto-arruína,

cuja vitalidade não é plenamente humana, mas o grego educado, que

conhece a ansiedade de não-ser porque conhece o valor do ser. Podemos

acrescentar que a palavra latina virtus e seus derivados, a renascença-

italiana virtu, e a renascença-inglêsa virtue6 tem um significado similar a

areté. Designam a qualidade daqueles que unem a força masculina (virtus)

com nobreza moral. Vitalidade e intencionalidade estão unidas neste ideal

de perfeição humana que está igualmente afastado do barbarismo e do

moralismo.

6 A palavra portuguêsa "virtude", também, (N. do T.)
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À luz destas considerações pode-se dizer, do argumento biológico,

que ele está aquém do que a antiguidade clássica chamou coragem.

Vitalismo, no sentido de uma separação entre o vital e o intencional,

necessàriamente restabelece o bárbaro como ideal de coragem. Muito

embora isto seja feito no interesse da ciência, expressa — em geral contra a

vontade de seus defensores naturalísticos uma atitude pré-humanista e

pode, se usado por demagogos, produzir o ideal barbarico de coragem,

como apareceu no fascismo e no nazismo. Vitalidade "pura" no homem,

jamais é pura, mas sempre destorcida, porque a potência de vida do

homem é sua liberdade e espiritualidade, na qual estão unidas

intencionalidade e vitalidade.

Há, no entanto, um terceiro ponto no qual a interpretação biológica

de coragem requer avaliação. É a resposta que o biologista dá à questão de

onde se origina a coragem de ser. O argumento biológico responde: na

potência vital, que é um dom natural, matéria de destino biológico. Isto é

muito similar às respostas antigas e medievais, nas quais uma combinação

de destino biológico e histórico, a situação aristocrática, era considerada a

condição favorável ao crescimento da coragem. Em ambos os casos,

coragem é a possibilidade dependente, não do poder da vontade ou do

discernimento, mas de um dom que precede à ação. A visão trágica dos

antigos gregos e a visão determinística do naturalismo moderno concordam

neste ponto: o poder de "auto-afirmação a despeito de", isto é, a coragem

de ser, é matéria do destino. Este não impede uma avaliação moral, mas

impede uma avaliação moralística de coragem, não se pode comandar a

coragem de ser e não se pode obtê-la obedecendo a um comando. Falando

religiosamente, é matéria de graça. Como muitas vezes acontece na história

do pensamento, o naturalismo pavimentou o caminho para uma nova

compreensão da graça, enquanto o idealismo impediu tal compreensão.

Deste ponto de vista, o argumento biológico é muito importante e deve ser

tomado com seriedade, em especial pela ética, a despeito das distorções do

conceito de vitalidade no vitalismo biológico, como no político. A verdade

da interpretação vitalistica da ética é a graça. Coragem como graça é um

resultado e uma questão.
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4 - Coragem e Participação

(A Coragem de Ser como uma Parte)

SER, INDIVIDUALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

NÃO É ESTE o lugar para desenvolver uma doutrina da estrutura

ontológica básica e seus elementos constitutivos. Alguma coisa já foi feita

em meu Systematic Theology. Vol. I. Parte I. A presente discussão deve

referir-se às assertivas daqueles capítulos sem repetir seus argumentos. Os

princípios ontológicos têm um caráter polar de acordo com a estrutura

polar básica do ser, a do eu e a do mundo. Os primeiros elementos polares

são individualização e participação. Sua posição no problema da coragem é

óbvia, unia vez que a coragem é definida como a auto-afirmação do ser a

despeito do não-ser. Se perguntamos: qual é o sujeito desta auto-

afirmação, devemos responder: o eu individual, que participa do mundo,

isto é, universo estrutural do ser. A auto-afirmação do homem tem duas

faces, que podem ser distinguidas, mas não são separáveis: uma é a

afirmação do eu como eu; isto é, de um eu separado, autocentralizado,

individualizado, incomparável, livre, autodeterminado. É o que se afirma

em cada ato de auto-afirmação. É o que se defende contra o não-ser e se

afirma corajosamente tomando o não-ser sobre si próprio. A ameaça da

perda dele é a essência da ansiedade, e a certeza de ameaças concretas a

ele, a essência do medo. A auto-afirmação ontológica supera todas as

diferenças da definição do eu metafísico, ética ou religiosa. A auto-

afirmação ontológica não é nem natural nem espiritual, nem boa nem má,

nem imanente nem transcendente. Tais diferenças são possíveis só por

causa da auto-afirmação ontológica subjacente do eu como eu. Da mesma

forma, os conceitos que caracterizam o eu individual jazem sob as

diferenças de avaliação: separação não é afastamento, autocentralização
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não é egoísmo, autodeterminação não é pecaminosidade. São descrições

estruturais e a condição de ambos: amor e ódio, condenação e salvação. É

tempo de acabar com o mau costume teológico de saltar de indignação

moral a cada palavra em que os sons "auto" ou "ego" aparecem. Mesmo

indignação moral não existiria sem um eu centralizado e uma auto-

afirmação ontológica.

O sujeito da auto-afirmação é o eu centralizado. Como um eu

centralizado ele é um eu individualizado. Pode ser destruído mas não

dividido; cada uma de suas partes tem a marca deste , e não de outro. Nem

pode ser trocado: sua auto-afirmação é dirigida a ele próprio como este

indivíduo único, irrepetivel e insubstituível. A afirmação teológica de que

cada alma humana tem um valor infinito é uma conseqüência da auto-

afirmação ontológica como um eu indivisível, insubstituível. Isto podia ser

chamado "a coragem de ser como um eu".

Porem o eu é eu só porque tem um mundo, um universo

estruturado, ao qual ele pertence e do qual, ao mesmo tempo, está

separado. Eu e o mundo são correlatos, e assim individualização e

participação. Porque isto é justamente o que participação significa: ser uma

parte de alguma coisa, da qual se está, ao mesmo tempo, separado.

Literalmente participação significa "tomar parte". E pode ser usada num

triplo sentido. Pode ser usado no sentido de "compartilhar" como, por

exemplo, compartilhar um quarto, ou no sentido de "ter em comum", como

Platão fala de methexis (ter com), a participação do indivíduo no universo,

ou pode ser usada no sentido de "ser uma parte", por exemplo, de um

movimento político. Em todos estes casos participação é uma identidade

parcial e uma não identidade parcial. Uma parte de um todo não é idêntica

ao todo ao qual ela pertence. Mas o todo é o que é, só com a parte. A

relação do corpo e seus membros é o exemplo mais óbvio. O eu é uma

parte do mundo que ele tem como seu mundo. O mundo não seria o que é

sem este eu individual. Diz-se que alguém está identificado com um

movimento. Esta participação faz seu ser e o ser do movimento, em parte, o

mesmo. Para entender a natureza altamente dialética da participação é
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necessário pensar em termos de potência, ao invés de em termos de coisas.

A identidade parcial de coisas definidamente separadas não pode ser

imaginada. Mas a potência do ser pode ser partilhada por diferentes

indivíduos. A potência de ser de um Estado pode ser compartilhada por

todos seus cidadãos, e de maneira notável, por seus governantes. Sua

potência é em parte a potência deles, ainda que sua potência transcenda a

potência deles, e a potência deles transcenda sua potência. A identidade de

participação é uma identidade na potência de ser. Neste sentido a potência

de ser do eu individual é, em parte, idêntica à potência de ser de seu

mundo, e vice-versa.

Para os conceitos de auto-afirmação e coragem isto significa que a

auto-afirmação do eu, como um eu individual, sempre inclui a afirmação da

potência do ser da qual o eu participa. O eu se afirma como participante na

potência de um grupo, de um movimento, de essências, de potência de ser

como tal. Auto-afirmação, se é feita a despeito da ameaça de não-ser, é a

coragem de ser. Porem, não é a coragem de ser como si próprio, é a

"coragem de ser como uma parte".

A expressão "coragem de ser como uma parte" apresenta uma

dificuldade. Uma vez que, como é óbvio, demanda coragem ser como si

próprio, a vontade de ser como uma parte parece expressar a falta de

coragem, em especial o desejo de viver sob a proteção de um todo maior.

Não a coragem, Porem a fraqueza, parece induzir-nos a afirmar-nos como

uma parte. Mas ser como uma parte indica o fato de que auto-afirmação

necessàriamente inclui a afirmação de si próprio como "participante", e que

este lado de nossa auto-afirmação é ameaçado pelo não-ser tanto quanto o

outro lado, a afirmação do eu como um eu individual. Nós estamos

ameaçados não só de perder nossos eus individuais, mas também de

perder a participação em nosso mundo. Portanto, a auto-afirmação como

uma parte requer coragem tanto quanto a auto-afirmação de si próprio. É

uma coragem que incorpora uma dupla ameaça dentro de si. A coragem de

ser é sempre essencialmente a coragem de ser como uma parte e a

coragem de ser como si próprio, em interdependência. A coragem de ser
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como uma parte é um elemento integral da coragem de ser como si

próprio, e a coragem de ser como si próprio é um elemento integral da

coragem de ser como uma parte. Porem, sob as condições de finidade

humana e extravio, aquilo que é essencialmente unido torna-se

existencialmente separado. A coragem de ser como uma parte separa-se da

unidade com a coragem de ser como si próprio, e vice-versa, e ambas se

desintegram no seu isolamento. A ansiedade que incorporam nelas é sem

peias, e se toma destrutiva. Esta situação determina nosso procedimento

ulterior: trataremos primeiro da coragem de ser como uma parte, em

seguida com manifestações da coragem de ser como si próprio, e em

terceiro lugar consideraremos uma coragem na qual os dois lados estão

reunidos.

MANIFESTAÇÕES COLETIVISTAS E SEMICOLETIVISTAS
DA CORAGEM DE SER COMO UMA PARTE

A coragem de ser como uma parte é a coragem de afirmar o próprio

ser pela participação. Participa-se do mundo ao qual se pertence e do qual

se está, ao mesmo tempo, separado. Porem, o participar do mundo torna-

se real através da participação naquelas secções dele que constituem nossa

própria vida. O mundo, como um todo, é potencial não real. São reais

aquelas secções às quais se é parcialmente idêntico. O quanto mais o ser

tenha auto-relacionamento mais ele é capaz, segundo a estrutura polar da

realidade, de participar. O homem, como o ser completamente

centralizado, ou como uma pessoa, pode participar de tudo, mas ele

participa através daquela secção do mundo que o faz uma pessoa. Só pelo

contínuo encontro com outras pessoas é que a pessoa se torna e

permanece uma pessoa. O lugar deste encontro é a comunidade. A

participação do homem na natureza é direta, tão longe quanto ele é uma

parte definida da natureza através de sua existência corporal. Sua

participação na natureza é indireta e mediata, através da comunidade, o
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quanto ele transcende a natureza conhecendo-a e moldando-a. Sem

linguagem não há universais; sem universais não há transcendência da

natureza nem relação com ela como natureza. Porem, a linguagem é

comunal, não individual. A secção da realidade da qual se participa de

maneira mediata é a comunidade à qual se pertence. Através dela, e

semente através dela, a participação no mundo como um todo, e em todas

as suas partes, é tornada mediata.

Portanto, aquele que tem a coragem de ser como uma parte tem a

coragem de se afirmar como uma parte da comunidade da qual participa.

Sua auto-afirmação é uma parte da auto-afirmação dos grupos sociais que

constituem a sociedade à qual ele pertence. Isto parece implicar em que há

uma auto-afirmação coletiva, e não semente uma individual, e que a auto-

afirmação coletiva é ameaçada pelo não-ser, produzindo ansiedade

coletiva, que é enfrentada pela coragem coletiva. Pode-se dizer que o

sujeito desta ansiedade desta coragem é um nós-eu como que em oposição

aos ego eus que são parte dele. Porem tal ampliação do significado do "eu"

deve ser abandonada. O "eu" é autocentralização. Todavia não há centro

num grupo, no sentido em que existe numa pessoa. Pode haver um poder

central, um rei, um presidente, um ditador, ele pode ser capaz de impor sua

vontade ao grupo. Mas não é o grupo que decide se ele decide, uma vez

que o grupo deve seguir. Portanto, não é adequado falar de um nós-eu,

nem útil empregar os termos ansiedade e coragem coletivas. Quando da

descrição dos três períodos de ansiedade, destacamos que as massas

populares foram tomadas por um tipo especial de ansiedade porque muitos

deles experimentavam a mesma situação produtora de ansiedade, e porque

os ataques de ansiedade são sempre contagiosos. Não há ansiedade

coletiva, salvo uma ansiedade que dominou vários ou todos os membros de

um grupo, e foi intensificada, ou mudada, em se tornando universal. O

mesmo é válido para o que é chamado erradamente coragem coletiva. Não

há entidade "nós-eu" como sujeito da coragem. Há eus que participam de

um grupo e cujo caráter é em parte determinado por esta participação. O

suposto nós-eu é uma qualidade comum dos egos-eu dentro de um grupo.
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A coragem de ser como uma parte é, como todas as formas de coragem,

uma qualidade de seus indivíduos.

Uma sociedade coletivista é aquela na qual a existência e a vida do

indivíduo são determinadas pela exístência e instituições do grupo. Nas

sociedades coletivistas a coragem do indivíduo é a coragem de ser como

uma parte. Examinando-se as assim chamadas sociedades primitivas

encontram-se formas típicas de ansiedade e instituições típicas, nas quais a

coragem se expressa. Os membros individuais do grupo desenvolvem

ansiedade e medos iguais. E usam os mesmos métodos de desenvolver

coragem e bravura que são prescritos por tradições e instituições. Esta

coragem é a coragem que cada membro do grupo deve ter. Em muitas

tribos a coragem de suportar a dor é a prova de plena participação no

grupo, e a coragem de suportar a morte é uma prova permanente na vida

da maior parte dos grupos. A coragem daquele que se submete a estas

provas é a coragem de ser como uma parte, ele se afirma através do grupo

do qual participa. A ansiedade potencial de se perder no grupo não é

concretizada, porque a identificação com o grupo é completa. Não-ser, sob

a forma da ameaça de perda do eu no grupo, ainda não apareceu. A auto-

afirmação dentro de um grupo inclui a coragem de aceitar a culpa e suas

conseqüências como culpa pública, quer se seja pessoalmente responsável

ou quer alguém mais o seja. Este é um problema do grupo que tem que ser

expiado para o bem do grupo, e os métodos de punição e satisfação

exigidos pelo grupo são aceitos pelo indivíduo. Percepção individual de

culpa existe só como a consciência de um desvio das instituições e regras

do coletivo. Verdade e significação estão corporificadas nas tradições e

símbolos do grupo, e não há indagações e dúvidas autônomas. Porem,

mesmo numa comunidade coletiva primitiva, como em toda comunidade

humana, há membros notáveis, os mensageiros das tradições e líderes do

futuro. Precisam ter distância suficiente a fim de julgar e mudar. Precisam

tomar responsabilidade e formular questões. Isto inevitavelmente produz

dúvida individual e culpa pessoal. Não obstante, o padrão predominante é a

coragem de ser como uma parte, em todos os membros do grupo primitivo.
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No primeiro capítulo, enquanto tratava do conceito de coragem,

referi-me à Idade Média e sua interpretação aristocrática de coragem. A

coragem da Idade Média, como de toda sociedade feudal, é bàsicamente a

coragem de ser como uma parte. A assim chamada filosofia realística da

Idade Média é uma filosofia de participação. Pressupõe que os universais

logicamente e os coletivos realmente têm mais realidade do que o

indivíduo. O particular (literalmente: ser uma pequena parte) tem sua

potência de ser pela participação no universal. A auto-afirmação expressa,

por exemplo, no auto-respeito do indivíduo é auto-afirmação na qualidade

de seguidor de um senhor feudal, ou de membro de uma guilda, ou de

estudante numa corporação acadêmica, ou de executante de uma função

especial, tal como a de um ofício, negócio ou profissão. Porem a Idade

Média, em que pesem todos os elementos primitivos, não é primitiva. Dois

fatos aconteceram no mundo antigo que separam definitivamente o

coletivismo medieval do coletivismo primitivo. Um foi a chamada

descoberta da culpa pessoal chamada pelos profetas de culpa perante

Deus: o passo decisivo para a personalização da religião e da cultura. O

outro foi o início da indagação autônoma na filosofia grega, o passo

decisivo para a problematização da cultura e da religião. Ambos os

elementos foram transmitidos às nações medievais pela Igreja. Com eles o

foi a ansiedade da culpa e condenação, e a ansiedade da dúvida e

insignificação. Como na antiguidade mais próxima, isto poderia ter levado a

uma situação na qual a coragem de ser como si próprio fosse necessária.

Mas a Igreja deu um antídoto contra a ameaça da ansiedade e desespero, a

saber: ela própria, suas tradições, seus sacramentos, sua educação e sua

autoridade. A ansiedade da culpa foi incorporada à coragem de ser como

uma parte da comunidade sacramental. A ansiedade da dúvida foi

incorporada à coragem de ser como uma parte da comunidade na qual

revelação e razão estão unidas. Desta maneira a coragem medieval de ser

era, a despeito de suas diferenças do coletivismo primitivo, a coragem de

ser como uma parte. A tensão criada por esta situação é teoricamente

expressa no ataque do nominalismo ao realismo medieval, e o permanente

conflito entre eles. O nominalismo atribui realidade básica ao indivíduo e

deveria ter levado, muito mais cedo do que realmente levou, à dissolução
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do sistema medieval de participação, caso a imensamente fortalecida

autoridade da Igreja não a tivesse retardado.

Na prática religiosa a mesma tensão era expressa na dualidade dos

sacramentos da missa e da penitência. No primeiro intervinha o poder

objetivo de salvação do qual, se supunha, todos participavam, se possível

estando presente a sua execução diária. Em conseqüência desta

participação universal, culpa e graça eram sentidas, não só como pessoais,

mas também como comunais. O castigo do pecado tinha caráter

representativo, de tal forma que toda a comunidade sofria com ele. E a

libertação do pecador do castigo, na terra e no purgatório, era em parte

dependente da santidade representativa dos santos e do amor daqueles

que faziam sacrifícios por sua libertação. Nada é mais característico do

sistema medieval de participação do que esta mística representação. A

coragem de ser como uma parte, e de tomar sobre si as ansiedades de não-

ser, está corporificada nas instituições medievais como estava nas formas

primitivas de vida. Porem o semicoletivismo medieval chegou a um fim

quando o pólo anticoletivista, representado pelo sacramento da penitência,

ganhou proeminência. O princípio de que só a contrição, a aceitação de

julgamento e graça pessoal e total, pode tornar os sacramentos objetivos e

efetivos, estava conduzindo à redução, e mesmo exclusão, do elemento

objetivo, de representação e participação. No ato de contrição todos estão

sozinhos perante Deus; e foi difícil para a Igreja adaptar este elemento ao

objetivo. Finalmente isto se mostrou impossível e o sistema se desintegrou.

Ao mesmo tempo a tradição nominalística tornou-se poderosa e se libertou

da heteronomia da Igreja. Na Reforma e na Renascença, a coragem

medieval de ser como uma parte, seu sistema semicoletivista, chegaram a

um fim, e se iniciaram transformações que trouxeram a questão da

coragem de ser como si próprio à primeira plana.
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MANIFESTAÇÕES NEOCOLETIVISTAS
DA CORAGEM DE SER COMO UMA PARTE

Como reação à predominância da coragem de ser como si próprio na

moderna história ocidental, surgiram movimentos de caráter neocoletivista:

fascismo, nazismo, comunismo. A diferença básica de todos eles, em

relação ao coletivismo primitivo e ao semicoletivismo medieval, é tríplice.

Primeiro, o neocoletivismo é precedido pela libertação da razão

autonoma e a criação de uma civilização técnica. Ele usa as realizações

científicas e técnicas deste desenvolvimento para seus propósitos.

Segundo, o neocoletivismo surgiu numa situação em que encontra muitas

tendências competidoras, mesmo dentro do movimento neocoletivista.

Portanto, ele é menos estável e seguro do que as formas mais velhas de

coletivismo. Isto conduz à terceira e mais notável diferença: os métodos

totalitários do presente coletivismo, em termos de um estado nacional ou

de um império supranacional. A razão disto é a necessidade de uma

organização téonica centralizada e, mais ainda, da supressão de tendências

que poderiam dissolver o sistema coletivista por meio de alternativas ou

decisões individuais. Mas estas três diferenças não impedem o

neocoletivismo de apresentar muitos traços dos coletivismos primitivos,

acima de tudo a ênfase exclusiva na auto-afirmação pela participação na

coragem de ser como uma parte.

A reincidência no coletivismo tribal foi claramente visível no nazismo.

A idéia alemã do Volksgeist (espírito nacional) foi uma boa base para isto. A

mitologia "sangue e solo" fortaleceu esta tendência, e a deificação mística

do Führer fez o resto. Em comparação com ele, o comunismo original era

escatologia racional, um movimento de crítica e esperança, a muitos

respeitos similares às idéias proféticas. Contudo, depois do

estabelecimento do Estado comunista na Rússia, os elementos racionais e

escatológicos foram abandonados, e desapareceram, e a reincidência no

coletivismo tribal se estendeu a todas as esferas de vida. O nacionalismo

russo, em suas expressões políticas e místicas, foi amalgamado com a
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ideologia comunista. Hoje, "cosmopolita" é o nome para o pior herege nos

países comunistas. Os comunistas, a despeito de seu fundo profético, sua

valorização da razão, e sua tremenda produtividade técnica, quase

alcançaram o estágio de coletivismo tribal.

Portanto, é possível analisar a coragem de ser como uma parte, no

neocoletivismo, examinando principalmente suas manifestações

comunistas. Sua significação histórico-mundial deve ser vista à luz de uma

ontologia de auto-afirmação e coragem. Poder-se-ia evitar o problema se

derivasse as características de neocoletivismo comunista de causas

secundárias, como o caráter russo, a história do tzarismo, o terror stalinista,

a dinâmica de um sistema totalitário, a constelação da política mundial.

Todas estas causas contribuíram, mas não são a fonte. Ajudam a preservar

e propalar o sistema, mas não constituem sua essência. Sua essência é a

coragem de ser como uma parte que ele dá às massas populares, que

viviam sob a ameaça crescente de não-ser e o sentimento crescente de

ansiedade. Os modos tradicionais de vida dos quais obtinham, sejam

formas herdadas de coragem de ser como uma parte, ou, desde o século

XIX, novas possibilidades de coragem de ser como si próprio, foram

ràpidamente exterminados no mundo moderno. Isto aconteceu, e está

acontecendo na Europa, bem como nos recantos mais remotos da Ásia e da

África. É um desenvolvimento de âmbito mundial. E o comunismo dá aos

que perderam, ou estão perdendo, sua velha auto-afirmação coletivista, um

novo coletivismo e com ele uma nova coragem de ser como uma parte. Se

observarmos os partidários convictos do comunismo encontramos a

vontade de sacrificar toda realização individual à auto-afirmação do grupo e

ao objetivo do movimento. Mas talvez o lutador comunista não aprovasse

uma tal descrição do que ele faz. Talvez, como os crentes fanáticos em

todos os movimentos, ele não sentisse que faz um sacrifício, ele sentirá que

tomou o único caminho certo, pelo qual atingirá sua própria realização. Se

ele se afirma em afirmando o coletivo do qual participa, ele se recebe de

volta do coletivo, satisfeito e realizado por ele. Dá ele muito do que

pertence a seu eu individual, talvez sua existência como um ser particular

no tempo e no espaço, mas recebe mais porque seu ser verdadeiro está
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encerrado no ser do grupo. Em renunciando a si próprio, pela causa do

coletivo, ele renuncia ao que nele não está incluido na auto-afirmação do

coletivo; e isto ele não supõe ser digno de afirmação. Desta forma a

ansiedade do não-ser individual é transformada em ansiedade a respeito do

coletivo, e a ansiedade a respeito do coletivo é dominada pela coragem de

se afirmar através da participação no coletivo.

Isto pode ser demonstrado em relação aos três tipos principais de

ansiedade. Como em todo ser humano, a ansiedade do destino e da morte

está presente no comunista convicto. Nenhum ser pode aceitar seu próprio

não-ser sem uma reação negativa. O terror do estado totalitário seria sem

significação, sem a possibilidade de produzir terror em seus sujeitos. Porem

a ansiedade do destino e da morte é incorporada à coragem de ser como

uma parte dentro do todo por cujo terror se é ameaçado. Pela participação

afirma-se aquilo que pode se tornar um destino destrutivo, ou mesmo a

causa de morte para si próprio. Uma análise mais penetrante mostra a

seguinte estrutura: participação é identidade parcial não-identidade parcial.

Destino e morte podem ferir ou destruir aquela parte do próprio eu que

não é idêntica ao coletivo do qual se participa. Mas há outra parte de

acendo com a identidade parcial de participação. E esta outra parte não é

nem ferida, nem destruída pelas exigências e ações do todo. Ela transcende

destino e morte. É eterna no sentido em que o coletivo é considerado como

sendo eterno, a saber, como uma manifestação essencial do ser universal.

Tudo isto não precisa ser consciente para os membros do coletivo. Porem

está implícita em suas emoções e ações. Eles estão infinitamente

interessados na realização do grupo. E deste interesse eles derivam sua

coragem de ser. O termo eterno não deveria ser confundido com imortal.

Não há idéia de imortalidade individual nem no velho e nem no novo

coletivismo. O coletivo do qual se participa substitui a imortalidade

individual. Por outro lado, isto não é uma resignação ante o aniquilamento

— em tal caso não seria possível a coragem de ser Porem é algo acima,

ao mesmo tempo, da imortalidade e aniquilamento; é a participação em

algo que transcende a morte, a saber, o coletivo, e através dele, no ser-em-

si. Quem está nesta posição sente, no momento do sacrifício de sua vida,
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que está sendo incorporado à vida do' coletivo e, através dele, na vida do

universo, como um seu elemento integral, mesmo se não como um ser

particular. Isto é similar à coragem estóica de ser; e é, em última análise, o

estoicismo, o fundamento desta atitude. É verdadeiro hoje, como o foi na

antiguidade mais recente, que a atitude estóica, mesmo aparecendo numa

forma coletivista, é a única alternativa séria para o cristianismo. A diferença

entre o estóico genuíno é que o último está ligado, em primeiro lugar, ao

coletivo e o neocoletivista e, em segundo, ao universo, enquanto o estóico

estava, primeiro de tudo, relacionado com o Logos universal e,

secundàriamente, a possíveis grupos humanos. Porem, em ambos os casos,

a ansiedade do destino e da morte é incorporada à coragem de ser como

uma parte.

Da mesma maneira, a ansiedade da dúvida e insignificação é

incorporada à coragem neocoletivista. A força da auto-afirmação comunista

impede a realização da dúvida e o ataque da ansiedade da insignificação. A

significação da vida é a significação do coletivo. Mesmo aqueles que vivem

como vítimas do terror, na mais baixa camada da hierarquia social, não

duvidam da validade dos princípios. O que acontece a eles é um problema

de destino e requer coragem para superar a ansiedade do destino da

morte, e não a ansiedade da dúvida e da insignificação.

Nesta certeza o comunista encara a sociedade ocidental

desdenhosamente. ele observa nela grande soma de ansiedade da dúvida,

e interpreta isto como o sintoma principal da morbidez e proximidade do

fim da sociedade burguesa. Esta é uma das razões para a expulsão e

proibição da maior parte das formas modernas de expressão artística nos

países neocoletivistas, embora tenham feito importantes contribuições ao

surgimento e desenvolvimento da arte e literatura modernas em seu último

período pré-comunista, e embora o comunismo, em seu estágio

combatente, tivesse usado seus elementos antiburgueses para sua

propaganda. Com o estabelecimento do coletivo, e a ênfase exclusiva na

auto-afirmação como uma parte, aquelas expressões de coragem de ser

como si próprio tinham que ser rejeitadas.
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O neocoletivista é também capaz de incorporar a ansiedade de culpa

e condenação em sua coragem de ser como uma parte. Não é seu pecado

pessoal que produz a ansiedade da culpa, mas um pecado real, ou possível,

contra o coletivo. O coletivo a esse respeito, substitui para ele o Deus do

julgamento, arrependimento, punição e perdão. Ao coletivo ele se

confessa, muitas vezes sob forma reminiscente do cristianismo primitivo ou

grupos sectários posteriores. Do coletivo ele aceita julgamento e castigo. A

ele, dirige seu desejo de perdão e sua promessa de autotransformação. Se é

aceito de volta, sua culpa está superada e uma nova coragem de ser é

possível. As mais extraordinárias características do modo de vida comunista

podem raramente ser entendidas se não se vai até suas raízes ontológicas e

sua potência existencial, num sistema que é baseado na coragem de ser

como uma parte. Esta descrição é tipológica, como o foram as descrições

das formas primitivas de coletivismo. Uma descrição tipológica pressupõe,

por exata natureza, que o tipo é raramente realizado por completo. Há

graus de aproximação, misturas, transições e desvios. Porem não era minha

intenção dar um quadro da situação russa como um todo, inclusive a

importância da Igreja grego-ortodoxa, ou dos diferentes movimentos

nacionais, ou dos dissidentes individuais. Quis descrever a estrutura

neocoletivista e seu tipo de coragem, como é realizado dominantemente na

Rússia atual.

A CORAGEM DE SER COMO UMA PARTE
NO CONFORMISMO DEMOCRÁTICO

O mesmo acesso metodológico é feito ao que chamarei de

conformismo democrático. Sua realização mais característica deu-se na

América atual, Porem suas raízes se aprofundam no passado europeu.

Também ele, a exemplo do modo de vida neocoletivista, não pode ser

entendido à luz de fatores meramente secundários, como uma situação de

fronteira, a necessidade de amalgamar várias nacionalidades, o longo
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isolamento de uma ativa política mundial, a influência do puritanismo e

assim por diante. A fim de entendê-lo deve-se indagar: Qual o tipo de

coragem subjacente no conformismo democrático, como trata ele das

ansiedades na existência humana, e como se relaciona, de um lado, com a

auto-afirmação neocoletivista, e, de outro, com as manifestações de

coragem de ser como si próprio? Outra observação deve ser feita logo no

começo. A América atual recebeu, a partir do inicio da década de 30,

influências da Europa e da Ásia que representam também formas extremas

da coragem de ser como si próprio, tal a literatura e arte existencialistas, as

tentativas de superar a ansiedade de nosso período por meio de diferentes

formas de coragem transcendente. Mas estas influências estão ainda

limitadas à intelligentsia e às pessoas cujos olhos foram abertos, pelo

impacto dos acontecimentos históricos mundiais, para as questões

formuladas pelo existencialismo recente. Não alcançaram as massas do

povo em nenhum grupo social e não mudaram as tendências básicas de

sentimento e pensamento, e as atitudes e instituições correspondentes. Ao

contrário, as tendências de ser como uma parte, e para afirmar o próprio

ser pela participação em dadas estruturas da vida, estão crescendo de

forma rápida. A conformidade está crescendo, Porem ainda não se tornou

coletivismo.

Os neo-estóicos da Renascença, pela transformação da coragem em

aceitar passivamente o destino (tal os velhos estóicos) em uma ativa

contenda com o destino, realmente prepararam o caminho para a coragem.

de ser, no conformismo democrático da América. No simbolismo da arte da

Renascença o destino às vezes é representado como o vento soprando nas

velas de um navio, enquanto o homem, de pé, à roda do leme, determina a

direção, o quanto esta pode ser determinada sob as condições dadas. O

homem tenta realizar todas as suas potencialidades; e suas potencialidades

são inexauríveis. Porque ele é o microcosmo, em quem todas as forças

cósmicas estão presentes potencialmente, e que participa de todas as

esferas e camadas do universo. Através dele o universo continua o processo

criador que primeiro o produziu como o fim e o centro da criação. Agora o

homem tem que moldar seu mundo e ele próprio, em concordância com os
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poderes produtivos que lhe foram dados. Nele a natureza chega à sua

realização, e ele a conhece e a transforma pela atividade técnica. Nas artes

visuais a natureza é puxada para a esfera humana e o homem é colocado na

natureza, e ambos são mostrados em suas máximas possibilidades de

beleza.

O artífice deste processo criador é o indivíduo que, como um

indivíduo, é um representante singular do universo. Mais importante é o

indivíduo criador, o gênio, em quem, como Kant formulou mais tarde, a

criatividade inconsciente da natureza rompe na consciência do homem.

Homens como Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno,

Shaftesbury, Goethe, Shelling foram inspirados por esta idéia de uma

participação nó processo criador do universo. Nestes homens uniam-se

entusiasmo e racionalidade. Sua coragem era, ao mesmo tempo, a coragem

de ser como si próprio e a coragem de ser como uma parte. A doutrina do

indivíduo como o micro cósmico participante do processo criador do

macrocosmo ofertava-lhe a possibilidade desta síntese.

A produtividade do homem se move da potencialidade para a

realidade, de tal maneira que tudo que é realizado tem potencialidades

para mais realizações. Esta é a estrutura básica do progresso. Embora

descrita na terminologia aristotélica, a crença no progresso é

completamente diferente da atitude de Aristóteles, e de todo o mundo

antigo. Em Aristóteles, o movimento da potencialidade para a realização é

vertical, indo das mais baixas para as mais altas formas de ser. No

progressismo moderno, o movimento da potencialidade para a realização é

horizontal, temporal, futurístico. E esta é a forma principal pela qual a auto-

afirmação da humanidade ocidental moderna se manifestava. Era coragem,

porque tinha que incorporar em si uma ansiedade que cresceu com

crescente conhecimento do universo e de nosso mundo dentro dele. A

Terra tinha sido expulsa do centro do mundo por Copérnioo e Galileu.

Tornara-se pequena, e a despeito do "afeto heróico" com o qual Giordano

Bruno mergulhava na infinidade do universo, um sentimento de estar

perdido no oceano de corpos cósmicos e entre leis imutáveis de seu



82

movimento, rastejava nos corações de muitos. A coragem do período

moderno não foi um simples otimismo. Tinha que incorporar a profunda

ansiedade de não-ser num universo sem limites e sim uma significação

humanamente inteligível. Esta ansiedade poderia ser incorporada à

coragem, mas não podia ser removida, e vinha à superfície em qualquer

ocasião em que a coragem estivesse enfraquecida.

Esta é a fonte decisiva da coragem de ser como uma parte no

processo criador da natureza e da história, como se desenvolveu na

civilização ocidental e, mais destacadamente, no novo mundo. Porem

sofreu muitas mudanças antes de se tornar o tipo conformístico da

coragem de ser como uma parte, que caracteriza a democracia americana

de nossos dias.

O entusiasmo cósmico da Renascença desvaneceu-se sob a influência

do Protestantismo e Racionalismo, e quando reapareceu, nos movimentos

clássico-românticos dos fins do século XVIII e princípios do XIX, não era

capaz de adquirir muita força na sociedade industrial. A síntese entre

individualidade e participação, baseada no entusiasmo cósmico, dissolveu-

se. Desenvolveu-se uma tensão permanente entre a coragem de ser como

si próprio, como estava implicada no individualismo da Renascença, e a

coragem de ser como uma parte, como estava implicada no universalismo

da Renascença. Formas extremas de liberalismo foram desafiadas por

tentativas reacionárias de restabelecer um coletivismo medieval, ou por

tentativas utópicas de produzir uma nova sociedade orgânica. Liberalismo e

democracia poderiam chocar-se em dois caminhos: o liberalismo poderia

minar o controle democrático da sociedade; ou a democracia poderia

tornar-se tirânica e uma transição para o coletivismo totalitário. Ao lado

deste s movimentos dinâmicos e violentos, um desenvolvimento mais

estático e não-agressivo poderia ocorrer: nascer de uma conformidade

democrática, que restringe todas as formas extremas da coragem de ser

como si próprio, sem destruir os elementos liberais que a distinguem do

coletivismo. Este foi, acima de todos, o caminho da Grã-Bretanha. A tensão

entre liberalismo e democracia também explica muitos traços do
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conformismo democrático americano. Mas, por trás de todas estas

mudanças, permanecia uma coisa, a coragem de ser como uma parte no

processo produtivo da história. E isto é o que torna a coragem americana

de nossos dias um dos maiores tipos de coragem de ser como uma parte.

Sua auto-afirmação é a afirmação do eu como um participante do

desenvolvimento criador da humanidade.

Há algo de espantoso na coragem americana para um observador

que vem da Europa: embora simbolizada principalmente nos pioneiros dos

primeiros tempos, está presente hoje na larga maioria do povo. Uma

pessoa pode haver sofrido uma tragédia, um destino destruidor, a falência

de convicções, mesmo culpa ou desespero momentâneo: ela não se sente

nem destruída, nem sem significação, nem condenada, nem sem

esperança. Quando o estóico romano sofria as mesmas catástrofes ele as

suportava com a coragem da resignação. O americano típico, após haver

perdido os alicerces de sua existência, trabalha por novos alicerces. Isto é

verdade em relação ao indivíduo e é verdade em relação à nação, como um

todo. Podem-se fazer experiências porque um fracasso experimental não

significa desencorajamento. O processo produtivo, do qual se é

participante, naturalmente inclui riscos, fracassos, catástrofes. Porem eles

não minam a coragem.

Isto significa que é no próprio ato produtivo que está presente a

potência e a significação do ser. Esta é uma resposta parcial a uma

indagação muitas vezes formulada por observadores estrangeiros: a

questão Para quê? Qual é o fim de todos os magnificentes meios

proporcionados pela atividade produtiva da sociedade americana? Os

meios não absorvem os fins, e não indica a irrestrita produção de meios a

ausência de fins? Mesmo muitos americanos natos estão hoje inclinados a

responder a última questão. Porem há mais envolvido na produção de

meios. As ferramentas e engenhocas não são o telos, o alvo íntimo da

produção: é a própria produção. Os meios são mais do que meios: são

sentidos como criações, como símbolos das possibilidades infinitas

implicadas na produtividade do homem. O ser-em-si é essencialmente
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produtivo. A maneira pela qual a palavra originalmente religiosa "criador" é

aplicada, sem hesitação, por cristãos e não cristãos igualmente, às

atividades produtivas indica que o processo criador da história é

considerado divino. Como tal inclui a coragem de ser como uma parte dele.

(Pareceu-me mais adequado falar, neste contexto, do processo produtivo

mais do que do criador, uma vez que a ênfase recai na produção técnica.)

Originalmente o tipo democrático-conformista de coragem de ser

como uma parte estava, de maneira franca, ligado à idéia de progresso. A

coragem de ser como uma parte no progresso do grupo ao qual se

pertence, desta nação, de toda .a humanidade, está expressa em todas as

filosofias especificamente americanas: pragmatismo, filosofia do processo,

a ética do crescimento, educação progressiva, democracia de cruzada. Mas

este tipo de coragem não é necessàriamente destruído se a crença no

progresso é abalada, como é hoje. Progresso pode significar duas coisas. Em

cada ação na qual alguma coisa é produzida além do que já era dado, um

progresso é feito (progresso, significa ir para frente). Neste sentido, a ação

e a crença no progresso são inseparáveis. A outra significação de progresso

é uma lei universal, metafísica da evolução progressiva, na qual a

acumulação produz formas e valores cada vez... o... . A existência de uma

tal lei não pode ser provada. A maior parte dos processos mostra que

ganho e perda estão equilibrados. Contudo o novo ganho é necessário,

porque do contrário todos os ganhos passados também estariam perdidos.

A coragem da participação no processo produtivo não é dependente da

idéia metafísica de progresso.

A coragem de ser como uma parte no processo produtivo incorpora

em si as três formas principais de ansiedade. A maneira pela qual ela luta

com a ansiedade do destino tem sido descrita. Isto é, especialmente

notável numa sociedade altamente competitiva, na qual a segurança do

indivíduo é reduzida a quase nada. A ansiedade vencida na coragem de ser

como uma parte no processo produtivo, é considerável, porque a ameaça

de ser excluído de tal participação por desemprego ou perda de uma base

econômica é o que, acima de tudo, destino significa hoje. Só à luz desta
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situação pode-se entender o tremendo impacto da grande crise da década

de 30 no povo americano, e a freqüente perda da coragem de ser nele. A

ansiedade da morte é enfrentada de duas formas. A realidade da morte é

excluída da vida diária no mais alto grau possível. Não se permite que os

mortos mostrem que estão mortos; são transformados numa caricatura dos

viventes. A outra forma, e mais importante, de lutar com a morte é a crença

numa continuação da vida após a morte, chamada de imortalidade da alma.

Não é uma doutrina cristã e dificilmente platônica. Cristianismo fala de

ressurreição e vida eterna, platonismo de uma participação da alma na

esfera transtemporal das essências. Porem a idéia moderna de imortalidade

significa uma participação contínua no processo produtivo — "tempo e

mundo sem fim". Não é o descanso eterno do indivíduo em Deus, mas sua

ilimitada contribuição à dinâmica do universo que lhe dá a coragem de

encarar a morte. Nesta espécie de esperança Deus é quase desnecessário.

Ele pode ser considerado como a garantia da imortalidade, mas se não, a

crença na imortalidade não está necessariamente abalada. Para a coragem

de ser como uma parte do processo produtivo, a imortalidade é decisiva e

não Deus, exceto no caso de Deus ser entendido como o próprio processo

produtivo, tal como acontece em alguns teólogos.

A ansiedade da dúvida e insignificação é potencialmente tão grande

como a ansiedade do destino e da morte. Está enraizada na natureza da

produtividade finita. Embora, como vimos, a ferramenta, como ferramenta,

não seja importante, Porem sim a ferramenta como um resultado da

produtividade humana, a pergunta: para quê? Não pode ser suprimida por

completo. Ela é silenciada, Porem sempre pronta a vir à superfície. Hoje

testemunhamos um ascenso desta ansiedade e um despertar da coragem

de a incorporar. A ansiedade da culpa e condenação é profundamente

enraizada na mente americana, primeiro através da influência do

puritanismo, depois pelo impacto dos movimentos evangélico-pietísticos.

Ela é forte mesmo estando minadas suas bases religiosas. Porem, em

conexão com a predominância da coragem de ser como uma parte no

processo produtivo, ela mudou seu caráter. A culpa é produzida por

defeitos manifestos nos ajustamentos para execuções dentro das atividades
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criadoras da sociedade. É o grupo social, do qual se participa

produtivamente, que julga, perdoa e reintegra, depois dos ajustamentos

terem sido feitos e as realizações se tornado visíveis. Esta é a razão para

insignificância existencial da experiência de justificação ou perdão dos

pecados, em comparação com o esforço pela santificação e transformação

de seu próprio ser, bem como de seu mundo. Um Mv° início é tentado e

requerido. Este é o meio pelo qual a coragem de ser como uma parte do

processo produtivo incorpora a ansiedade da culpa dentro de si.

Participação no processo produtivo pede conformidade e

ajustamento aos meios de produção social. Esta necessidade torna-se mais

forte na medida em que se tornam mais uniformes e compreensivos os

métodos de produção. A sociedade técnica cresceu dentro de moldes fixos.

A conformidade com aquelas matérias que conservam o funcionamento

regular da grande máquina da produção e consumo, cresceu com o

crescente impacto dos meios de comunicação públicos. A consideração da

política mundial, a luta com o coletivismo, forçou traços coletivistas

naqueles que lutavam contra eles.

Este processo ainda está em andamento, e pode levar a um

fortalecimento dos elementos conformistas no tipo de coragem de ser

como uma parte, que é representado pela América. O conformismo pode

se aproximar do coletivismo, não tanto no referente à economia, e não

muito no referente à política, mas muito no modelo de vida diária e

pensamento. Se isto acontecerá ou não, e se acontecer em que grau, é em

parte dependente do poder de resistência daqueles que representam o

pólo oposto da coragem de ser, a coragem de ser como si próprio. Uma vez

que sua crítica das formas conformista e coletivista da coragem de ser

como uma parte é um elemento decisivo de sua auto-expressão, ela será

discutida no próximo capítulo. O ponto, contudo, em que todas as críticas

concordam é a ameaça ao eu individual nas várias formas da coragem de

ser como uma parte. É o perigo da perda do eu que provoca o protesto

contra ela, e dá incentivo à coragem de ser como si próprio a coragem que,

ela própria, está ameaçada pela perda do mundo.
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5 - Coragem e Individualização

(A Coragem de Ser Como Si Próprio)

A ASCENSÃO DO INDIVIDUALISMO MODERNO
E A CORAGEM DE SER COMO SI PRÓPRIO

INDIVIDUALISMO É a auto-afírmação do eu individual, na qualidade

de eu individual, sem considerar sua participação em seu mundo. Como tal

é o oposto do coletivismo, a auto-afirmação do eu como uma parte de um

todo maior, sem considerar seu caráter como um eu individual. O

individualismo se desenvolveu fora da servidão do coletivismo primitivo e

do semicoletivismo medieval. Pôde crescer sob a capa protetora da

conformidade democrática, e veio à superfície sob formas moderadas, ou

radicais, dentro do movimento existencialista.

O coletivismo primitivo era solapado pela experiência da culpa

pessoal e indagação individual. Ambas eram efetivas ao final do mundo

antigo e conduziram ao não conformismo moderado dos estóicos, e à

tentativa de alcançar uma base transcendental para a coragem de ser no

estoicismo, misticismo e cristianismo. Todos estes motivos estavam

presentes no semicoletivismo medieval, que findou, tal o coletivismo

primitivo, com a experiência da culpa pessoal e o poder analítico da

indagação radical. Porem isto não levou de imediato ao individualismo. O

protestantismo, a despeito da ênfase na consciência individual,

estabeleceu-se como um sistema estritamente autoritário e conformista,

similar ao de sua adversária, a Igreja Romana da Contra-Reforma. Não havia

individualismo em nenhum dos grandes grupos confessionais. E só havia

individualismo oculto fora deles, já que haviam tomado para si as
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tendências individualistas da Renascença e as adaptado à sua conformidade

eclesiástica.

Esta situação prolongou-se por 150 anos, mas não mais. Após este

período, o da ortodoxia confessional, o elemento pessoal veio de novo à

tona. O pietismo e o metodismo reenfatizaram a culpa pessoal, a

experiência pessoal e a perfeição individual. Não pretendiam desviar-se da

conformidade eclesiástica, Porem inapelavelmente tinham que se desviar; a

piedade subjetiva tornou-se o veículo do reaparecimento vitorioso da razão

autônoma. O pietismo foi o caminho para o Iluminismo. Mas, mesmo o

Iluminismo não se considerava individualistico. Não se acreditava numa

conformidade que é baseada na revelação bíblica, mas em uma que poderia

basear-se no poder da razão em cada indivíduo. Supunha-se serem

universais, entre os homens, os princípios da razão prática e teórica, e

capazes de criar, com a ajuda da pesquisa e da educação, uma nova

conformidade.

Todo o período acreditava no princípio da "harmonia" — harmonia

sendo a lei do universo, segundo a qual as atividades do indivíduo, embora

concebidas e desempenhadas de modo personalistico, conduziam "pelas

costas" do ator singular a um todo harmonioso, a uma verdade com que

pelo menos uma grande maioria pode concordar, a um bem do qual cada

vez mais gente pode participar, a uma conformidade que é baseada na

atividade livre de cada indivíduo. O indivíduo pode ser livre sem destruir o

grupo. O funcionamento do liberalismo econômico parecia confirmar esta

opinião: as leis do mercado produziam, por trás dos competidores no

mercado, a maior soma possível de bens para todos. O funcionamento da

liberal-democracia mostrou que a liberdade do indivíduo para decidir

politicamente não destrói necessariamente a conformidade política. O

progresso científico mostrou que a pesquisa individual e a liberdade de ter

convicções científicas individuais, não impedem uma grande soma de

harmonia científica. A educação mostrou que a ênfase no livre

desenvolvimento do individuo-criança não reduz suas oportunidades de se

tornar um membro ativo de uma sociedade conformista. E a história do
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protestantismo confirmou a crença dos reformistas de que o livre encontro

de cada um com a Bíblia pode criar conformidade eclesiástica r a despeito

de diferenças individuais e mesmo de denominação. Portanto, não foi de

forma alguma absurda quando Leibnitz formulou a lei da harmonia

preestabelecida, ensinando que as mõnadas, em que consistem todas as

coisas, embora não tenham portas e janelas que abram uma para a outra,

participam do mesmo mundo que está presente em cada uma delas, quer

seja confusa ou claramente percebido. O problema da individualização e

participação parecia estar resolvido, tanto filosófica como pràticamente.

Coragem de ser como si próprio, da maneira entendida no

Iluminismo, é uma coragem na qual a auto-afirmação individual inclui a

participação na auto-afirmação universal e racional. Contudo, não é o eu

individual como tal que se afirma, Porem, o eu individual como mensageiro

da razão. A coragem de ser como si próprio é a coragem de seguir a razão e

desafiar á autoridade irracional. Sob este aspecto Porem só sob este

aspecto é o neo-estoicismo. Pois a coragem de ser do Iluminismo não é

uma coragem de ser resignada. Ousa não só enfrentar as vicissitudes do

destino e a inescapabilidade da morte, mas também afirmar-se enquanto

transforma a realidade de acordo com os ditames da razão. É uma coragem

combatente, desafiante. Domina a ameaça da insignificação pela ação

corajosa. Domina a ameaça da culpa pela aceitação dos erros, defeitos,

delitos, na vida individual e social, como sendo inevitáveis e, ao mesmo

tempo, para serem superados pela educação. A coragem de ser como si

próprio, dentro da atmosfera do Iluminismo, é a coragem de afirmar:- ser

como uma ponte entre o estado mais baixo e o mais alto da nacionalidade.

É óbvio que esta espécie de coragem de ser tenha que tornar-se

conformista no momento em que haja cessado seu ataque revolucionário

àquilo que contradiz a razão, a saber, à burguesia vitoriosa.
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AS FORMAS ROMÂNTICAS E NATURALÍSTICAS
DA CORAGEM DE SER COMO SI PRÓPRIO

O movimento romântico produziu um conceito de individualidade

que deve ser igualmente distinguido do conceito medieval e daquele do

Iluminismo, e contém elementos de ambos. O indivíduo é valorizado em

sua unicidade, como uma expressão incomparável e infinitamente

significante da substância de ser. Diferenciação e não conformidade é o

alvo dos desígnios de Deus. Auto-afirmação da própria unicidade, e

aceitação das exigências da própria natureza individual, são a correta

coragem de ser. Isto não significa necessàriamente, obstinação e

irracionalidade, porque a unicidade da própria individualidade repousa nas

suas possibilidades criadoras. Porem o perigo é óbvio. A ironia romântica

colocou o indivíduo além de todo conteúdo e fe-lo vazio: não mais era

obrigado a participar de nada seriamente. Num indivíduo como Friedrich

von Schlegel, a coragem de ser como um eu individual produziu negligência

completa de participação, Porem também produziu, em reação ao vazio

desta auto-afirmação, o desejo de retornar a um coletivo. Schlegel (e com

ele muitos individualistas extremados nos últimos cem anos), tornou-se

católico romano. A coragem de ser como si próprio faliu, e voltou-se para

uma corporificação institucional da coragem de ser como uma parte. Tal

volta fora preparada pelo outro lado do pensamento romântico, a ênfase

nos coletivos e semi-coletivos do passado, o ideal da "sociedade orgânica".

Organismo, tal como com freqüência acontecia no passado, tornou-se o

símbolo de um equilíbrio entre individualização e participação. Contudo,

sua função histórica no começo do século XIX, era expressar, não a

necessidade de um equilíbrio, Porem o anelo de um pólo coletivista. Foi

usado por todos os grupos reacionários deste período, os quais, seja por

razões políticas ou espirituais, ou ambas, tentaram reestabelecer uma nova

"Idade Média". Neste sentido o movimento romântico produziu ao mesmo

tempo uma forma radical de coragem de ser como si próprio e um

(irrealizado) desejo de uma forma radical de coragem de ser como uma

parte. Romantismo, como atitude, sobreviveu ao movimento romântico. A
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assim chamada boêmia era uma continuação da coragem romântica do ser

como si próprio. A boêmia prosseguia o ataque romântico à burguesia

estabelecida e seu conformismo. Ambos, o movimento romântico e sua

continuação boêmia, contribuíram de forma decisiva para o existencialismo

de nossos dias.

Porem boêmia e existencialismo receberam elementos de outro

movimento, no qual a coragem do ser como si próprio era pronunciada: o

naturalismo. A palavra naturalismo é usada de variadas maneiras. Para

nosso propósito, é suficiente tratar daquele tipo de naturalismo no qual a

forma individualística de coragem de ser como si próprio é efetiva.

Nietzsche é um representante padrão de um tal naturalismo, um naturalista

romântico e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes — talvez o mais

importante — precursores da coragem existencialista de ser como si

próprio. A expressão "naturalista romântico" parece ser uma contradição

em termos. A autotranscendência da imaginação romântica e a auto-

restrição naturalística ao empiricamente dado parecem estar separadas por

um profundo abismo. Porem, naturalismo significa identificação do ser com

a natureza, e a conseqüente rejeição do sobrenatural. Esta definição deíxa

em aberto a questão da natureza da amplidão do natural. Natureza pode

ser descrita mecanicisticamente. Pode ser descrita organológicamente.

Pode ser descrita em termos de uma integração progressiva necessária ou

evolução criadora. Pode ser descrita como um sistema de leis ou de

estruturas, ou como uma mistura de ambos. Naturalismo pode tomar seu

modelo do absolutamente concreto, o eu individual como o encontramos

no homem, ou do absolutamente abstrato, as equações matemáticas que

determinam o caráter dos campos de fôrça. Tudo isto, e muito mais, pode

ser naturalismo.

Porem, nem todos esses tipos de naturalismo são expressões de

coragem de ser como si próprio. &mente sendo decisivo o pólo

individualista na estrutura do natural, pode o naturalismo ser romântico e

amalgamado com a boêmia e o existencialismo. Este é caso dos tipos

voluntarísticos de naturalismo. Se a natureza (e para o naturalismo isto
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significa "ser") é encarada como a expressão criadora de uma vontade

inconsciente, ou como de objetivação da vontade de potência, ou como o

produto do élan vital, então os centros de vontade, os eus individuais, são

decisivos para o movimento do todo. Na auto-afírmação individual a vida se

afirma ou se nega. Mesmo se os eus estão sujeitos a um básico destino

cósmico, eles determinam seu próprio ser em liberdade. Uma vasta secção

do pragmatismo americano pertence a este grupo. A despeito do

conformismo americano, e sua coragem de ser como uma parte, o

pragmatismo compartilha muitos conceitos com aquela perspectiva mais

amplamente conhecida na Europa como a "filosofia da vida". Seu princípio

ético é o progresso, seu método educacional é a auto-afirmação do eu

individual, seu conceito preferido é a criatividade. Os filósofos pragmáticos

nem sempre estão conscientes do fato de que a coragem para criar implica

em coragem para substituir o velho pelo novo — o novo para o qual não há

normas e critérios, o novo que é um rísco e que, medido pelo velho, é

incalculável. Sua conformidade social esconde deles o que, na Europa, foi

expresso aberta e conscientemente. Não se compenetram de que o

pragmatismo, em sua conseqüência lógica (se não restringido pela

conformidade cristã ou humanística), conduz àquela coragem de ser como

si próprio que é proclamada pelos exístencialistas radicais. O tipo

pragmático de naturalismo é, em seu caráter, senão em sua intenção, um

seguídor do individualismo romântico e um predecessor do

independentismo existencialista. A natúreza do progresso não dirigído não

é diferente da natureza da vontade de potência e do élan vital. Mas os

naturalistas mesmos são diferentes. Os naturalistas europeus são

consistentes e autodestrutivos; os naturalistas americanos são salvos por

uma feliz inconsistência: eles ainda aceitam a coragem conformista de ser

como uma parte.

A coragem de ser como si próprio, em todos estes grupos, tem o

caráter de auto-afirmação do eu individual como eu individual, a despeito

dos elementos de não-ser que o ameaçam. A ansiedade do destino é

subjugada pela auto-afirmação do indivíduo como uma infinitamente

significante representação microcósmica do universo. Ele intervém nas
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potências de ser que estão concentradas nele. Tem-nas dentro de si em

conhecimento, e as transforma em ação. Dirige o curso de sua vida, e pode

resistir à tragédia e à morte com um "heróico afeto" e um amor pelo

universo que ele espelha. Mesmo a solidão não é solidão absoluta, por que

o conteúdo do universo está nele. Se compararmos esta espécie de

coragem com a dos estóicos constataremos que o ponto principal da

diferença está na ênfase sobre a unicidade do eu individual, dentro da linha

de pensamento que se inicia na Renascença, atravessa os românticos e

chega ao presente. No estoicismo, é da sabedoria do homem sábio, que é

essencialmente igual em todos, que brota sua coragem de ser. No mundo

moderno, é do indivíduo como indivíduo. Atrás desta mudança está a

valorização cristã da alma individual como eternamente significante. Porem

não é esta doutrina que dá a coragem de ser ao homem moderno, mas a

doutrina do indivíduo em sua qualidade de espelho do universo.

Entusiasmo pelo universo, em saber como criar, também responde à

questão da dúvida e insignificação. Dúvida é a ferramenta necessária ao

conhecimento. E insignificação não é ameaça enquanto o entusiasmo pelo

universo e pelo homem como seu centro está vivo. A ansiedade da culpa

está afastada: os símbolos da morte, julgamento e inferno são deixados de

lado. Tudo é feito para despojá-los de sua seriedade. A coragem da auto-

afirmação não será abalada pela ansiedade da culpa e condenação.

No romantismo mais recente outra dimensão da ansiedade de culpa,

e seu domínio, foi revelada. As tendências destrutivas na alma humana

foram descobertas. O segundo período do movimento romântico, em

filosofia como na poesia, rompeu com as idéias de harmonia que tinham

sido decisivas a partir da Renascença, passando pelos clássicos, e chegando

aos primeiros românticos. Neste período, que é representado, na filosofia,

por Schelling e Schopenhauer e na literatura por homens como E.T.A.

Hoffman, nasceu uma espécie de realismo demoníaco, de tremenda

influência no existencialismo e na psicologia profunda. A coragem de

afirmar-se devia incluir a coragem de afirmar a própria profundeza

demoníaca. Isto contrariava radicalmente o conformismo moral do

protestante médio, e mesmo do humanista médio. Porem foi aceito com
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avidez pelos boêmios e naturalistas românticos. A coragem de tomar sobre

si a ansiedade do demoníaco, em que pese seu caráter destrutivo, e muitas

vezes desesperante, foi a forma pelo qual dominou-se a ansiedade da

culpa. Mas isto era possível só porque a qualidade pessoal do mal tinha sido

afastada pelo desenvolvimento precedente, e podia agora ser substituída

pelo mal cósmico, que é natural, e não uma matéria de responsabilidade

pessoal. A coragem de tomar sobre si a ansiedade da culpa tornou-se a

coragem de afirmar as tendências demoníacas dentro de si. Isto poda

acontecer porque o demoníaco não era considerado indubitavelmente

negativo, mas como parte do poder criador do ser. O demoníaco como a

razão ambígua da capacidade criadora é uma descoberta do último período

do romantismo que, pela boêmia e naturalismo, chegou ao existencialismo

do século XX. Sua confirmação em termos científicos foi a psicologia

profunda.

Sob alguns aspectos todas estas formas da coragem individualistica

são precursoras do radicalismo do século XX, no qual a coragem de ser

como si próprio encontrou a sua expressão mais poderosa no movimento

existencialista. O levantamento feito neste capítulo mostra que a coragem

de ser como si próprio nunca está separada por completo do outro pólo, a

coragem de ser como uma parte; e ainda mais, que superar o isolamento, e

enfrentar o perigo de perder seu mundo na auto-afirmação como si

próprio, na qualidade de indivíduo, é um caminho para algo que transcende

ambos, o eu e o mundo. Idéias como o microcosmo espelhando o universo,

ou a monada representando o mundo, ou a vontade de potência individual

expressando a vontade da potência da vida mesma — todas elas indicam

uma solução que transcende os dois tipos de coragem de ser.

FORMAS EXISTENCIALISTAS DA CORAGEM DE SER COMO
SI PRÓPRIO
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A Atitude Existencial e Existencialismo

O romantismo da última fase, a boêmia e o naturalismo romântico

prepararam o caminho para o existencialismo dos dias atuais, a forma mais

radical da coragem de ser como si próprio. A despeito da grande

quantidade de literatura sobre existencialismo, aparecida recentemente, é

necessário, para nosso objetivo, tratar dele do ponto de vista de seu caráter

ontológico e sua relação com a coragem de ser.

Antes de tudo devemos distinguir a atitude existencial, do

existencialismo filosófico ou artístico. A atitude existencial é de

envolvimento, em contraste com uma atitude meramente teórica ou

desapegada. "Existencial", neste sentido, pode ser definido como participar

de uma situação, em especial uma situação cognitiva, com o todo de sua

existência. Isto inclui condições temporais, espaciais, históricas,

psicológicas, sociológicas, biológicas. E inclui a liberdade finita que reage a

estas condições e as transforma. Um conhecimento existencial é um

conhecimento no qual estes elementos, e portanto elida a existência de

quem conhece, participa. Isto parece contradizer a objetividade necessária

do ato cognitivo e o requisito de desapego nele. Porem o conhecimento

depende de seu objeto. Há domínios da realidade, ou com mais exatidão,

de abstração da realidade, no qual o mais completo desapego é a

aproximação cognitiva adequada. Tudo que pode ser expresso em termos

de medição quantitativa tem este caráter. Mas é sumamente inadequado

aplicar o mesmo sistema à realidade em sua infinita concreção. Um eu, que

se tornou matéria de cálculo e manobra, deixou de ser um eu. Tornou-se

uma coisa. Você deve participar de um eu a fim de conhecer o que ele é.

Porem em participando, você o transforma. Em todo o conhecimento

existencial, tanto o sujeito, como o objeto são transformados pelo próprio

ato de conhecer. O conhecimento existencial é baseado num encontro no

qual uma nova significação é criada e reconhecida. O conhecimento de

outra pessoa, o conhecimento da história, o conhecimento da criação

espiritual, o conhecimento religioso todos têm caráter existencial. Isto não

exclui a objetividade teórica na base do desligamento. Porem 'restringe o
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desligamento a um elemento dentro do ato envolvente da participação

cognitiva. Você pode ter um conhecimento desligado, preciso, de outra

pessoa, seu tipo psicológico e suas reações calculáveis, mas conhecendo

isto você não conhece a pessoa, seu eu centralizado, seu conhecimento

dela própria. Somente participando de seu eu, realizando uma penetração

existencial ao centro de seu ser, você a conhecerá na situação de sua

penetração nela. Este é o primeiro significado de "existencial", a saber,

existencial como a atitude de participar com nossa própria existência em

alguma outra existência.

O outro significado de "existencial" designa um conteúdo, e não uma

atitude. Assinala uma forma especial de filosofia: o existencialismo. Temos

que tratar dele porque é a expressão da forma mais radical da coragem de

ser como si próprio. Porem, antes de lá chegarmos, devemos mostrar

porque ambos, uma atitude e um conteúdo, são descritos com palavras

derivadas do mesmo vocábulo, "existência". A atitude existencial e o

conteúdo existencialista têm, em comum, uma interpretação da situação

humana que conflita com a interpretação não-existencial. A última afirma

que o homem é capaz de transcender, em conhecimento e vida, a finidade,

o extravio, e as incertezas da existência humana. O sistema de Hegel é a

expressão clássica do essencialismo. Quando Kierkegaard rompeu com o

sistema das essências de Hegel fez duas coisas: proclamou uma atitude

existencial e instigou uma filosofia da existência. Apercebeu-se que o

conhecimento daquilo que se relaciona conosco infinitamente, só é possível

numa atitude de relação infinita, numa atitude existencial. Ao mesmo

tempo, desenvolveu uma doutrina do homem que descreve o extravio do

homem de sua natureza essencial, em termos de ansiedade e desespero. O

homem, na situação existencial de finidade e extravio, pode alcançar a

verdade só-mente numa atitude existencial. "O homem não senta no trono

de Deus", participando assim de seu conhecimento essencial de tudo que é.

O homem não tem posição de pura objetividade sobre a finidade e o

extravio. Sua função cognitiva é essencialmente condicionada, como todo

seu ser. Esta é a conexão dos dois significados de "existencial".
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O Ponto de Vista Existencialista

Voltando agora ao existencialismo, não como uma atitude, Porem

como um conteúdo, podemos distinguir três significados: existencialismo

como um ponto de vista, como protesto e como expressão. O ponto de vista

existencialista está presente em grande parte da teologia e em muita

filosofia, arte e literatura. Mas permanece um ponto de vista, às vezes sem

ser reconhecido como tal. Depois de alguns precursores isolados terem

aparecido, o existencialismo como protesto tornou-se um movimento

consciente na segunda terça parte do século XIX, e, como tal, determinou

grandemente o destino do século XX. Existencialismo, como expressão, é o

caráter da filosofia, arte e literatura do período das Guerras Mundiais; e de

ansiedade generalizada da dúvida e insignificação. É a expressão de nossa

própria situação.

Precisamos dar alguns exemplos do ponto de vista existencialista. O

mais característico, e ao mesmo tempo o mais decisivo para todo o

desenvolvimento de todas as formas de existencialismo, é Platão. Seguindo

as descrições órficas da condição humana ele ensina a separação da alma

humana de seu "lar", no reino das essências puras. O homem está

extraviado do que essencialmente é. Sua existência, num mundo

transitório, contradiz sua participação essencial no mundo eterno das

idéias. Isto é expresso em termos mitológicos, porque a existência resiste à

conceitualização. Só o reino das essências admite análise estrutural.

Embora Platão utilize um mito, ele descreve a transição de nosso próprio

ser essencial para o primeiro. A distinção platônica entre os reinos essencial

e existencial é fundamental para todos os desenvolvimentos futuros. Está

no fundo mesmo do existencialismo dos nossos dias.

Outros exemplos do ponto de vista existencialista são as doutrinas

clássicas cristãs da queda, pecado e salvação. Sua estrutura é análoga às

distinções de Platão; tal como em Platão, a natureza essencial do homem é

boa e seu mundo bom. É bom, no pensamento cristão, porque é uma

criação divina. Mas a bondade essencial do homem, essencial ou criada, foi
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perdida. A queda e o pecado corromperam, não só suas qualidades éticas,

mas também as cognitivas. Ele está sujeito aos conflitos da existência, e sua

razão não está isenta deles. Porem, tal como em Platão nunca foi perdida

uma memória transhistórica, mesmo nas formas mais extraviadas da

existência humana, assim, no cristianismo, a estrutura essencial do homem,

e seu mundo, é preservada pela providencial e reguladora criatividade de

Deus, que torna possível não só alguma bondade, mas também alguma

verdade. Semente sendo assim, é o homem capaz de se compenetrar dos

conflitos de sua condição existencial e esperar uma restituição de seu status

essencial.

Platonismo, bem como a teologia cristã clássica, tem um ponto de

vista existencialista. Isto determina' sua compreensão da situação humana.

Porem nenhum deles é existencialista no sentido técnico do termo. O ponto

de vista existencialista é efetivo, dentro do arcabouço de sua ontologia

essencialísta. Tal fato é verdade não só para Platão, mas também para

Agostinho, embora sua teologia contenha mais profundas incursões nas

negatividades da condição humana, do que a de qualquer outro no

cristianismo dos primeiros tempos, e embora tivesse que defender sua

doutrina do homem contra o moralismo essencialista de Pelágio.

Continuando a análise agostiniana da condição do homem, notados

que o auto-escrutínio monástico e místico trouxe à luz uma imensa soma de

material de psicologia profunda, que penetrou na teologia em seus

capítulos da condição de criatura, pecado e santificação do homem.

Também apareceu na concepção medieval do demoníaco, e foi usado pelos

confessores, especialmente nos monastérios. Muito do material que é

discutido hoje pela psicologia profunda e pelo existencialismo

contemporâneo não era desconhecido dos "analistas" religiosos da Idade

Média. Era ainda conhecido pelos reformistas, em especial por Lutero, cujas

descrições dialéticas das ambigüidades da bondade, do desespero

demoníaco e da necessidade do perdão Divino têm profundas raízes na

pesquisa medieval da alma humana, em suas relações com Deus.
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A maior expressão poética, do ponto de vista existencialista, na Idade

Média, é a Divina Comédia, de Dante. Permanece, como a psicologia

profunda religiosa dos monásticos, entre as obras-primas da ontologia

escolástica. Porem, dentro destes limites, penetra nos lugares mais

profundos da autodestruição humana e desespero, bem como nos mais

elevados lugares da coragem e salvação, e dá em símbolos poéticos uma

todo-abrangente doutrina existencial do homem. Alguns artistas da

Renascença anteciparam a arte existencialista recente em seus desenhos e

pinturas. Os assuntos demoníacos pelos quais eram atraídos homens como

Bosch, Breughel, Grünewald, os espanhóis e italianos do sul, os últimos

mestres góticos de cenas de massa, e muitos outros, são expressões de

uma compreensão existencialista da situação humana (ver, por exemplo, as

pinturas de Breughel, Tôrre de Babel). Porem, em nenhum deles, a tradição

medieval estava rompida por completo. Era ainda um ponto de vista

existencialista, e não um existencialismo já.

Em conexão com o surgimento do individualismo moderno

mencionei o despedaçamento nominalistico do universo em coisas

individuais. Há uma faceta do nominalismo que antecipa motivos do

existencialismo recente. É, por exemplo, seu irracionalismo, enraizado no

colapso da filosofia das essências sob os ataques de Duns Scotus e Ockham.

A ênfase na contingência de tudo que existe faz ambos, a vontade de Deus

e o ser dos homens igualmente contingentes. Dá ao homem o sentimento

de uma ausência definida de necessidade fundamental, referente não só a

ele próprio mais também a seu mundo. E lhe dá uma ansiedade

correspondente. Outro motivo do existencialismo recente, antecipado pelo

nominalismo, é a fuga para dentro da autoridade, que é uma conseqüência

da dissolução dos universais e da inabilidade do indivíduo isolado para

desenvolver a coragem de ser como si próprio. Portanto, os nominalistas

construíram a ponte para um autoritarismo eclesiástico que sobrepujou

tudo na baixa e alta Idade Média, e produziu o moderno coletivismo

católico.
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Mas mesmo assim, nominalismo não era existencialismo, conquanto

fosse um dos mais importantes precursores da coragem existencialista de

ser como si próprio. Não deu este passo, porque mesmo o nominalismo não

pretendia romper com a tradição medieval.

O que é esta coragem de ser, numa situação em que o ponto de vista

existencialista ainda não arrebentou o arcabouço essencialísta? Falando de

modo geral, é a coragem de ser como uma parte. Porem esta resposta não

é suficiente. Onde há um ponto de vista existencialista, há o problema da

situação humana experimentada pelo indivíduo. Na conclusão de Gorgias,

Platão traz os indivíduos perante o juiz do mundo subterrâneo,

Rhadamanthus, que decide de sua retidão ou injustiça pessoal. No

cristianismo clássico o julgamento eterno diz respeito ao indivíduo; em

Agostinho, a universalidade do pecado original não muda o dualismo no

destino eterno do indivíduo; o auto-escrutínio monástico e místico se refere

ao eu individual; Dante coloca o indivíduo, segundo seu caráter especial,

dentro de diferentes seções da realidade; os pintores do demoníaco

provocam o sentimento de que o indivíduo está sozinho no mundo como

ele é; o nominalismo isola o indivíduo intencionalmente. Contudo, a

coragem .de ser em todos estes casos não é a coragem de ser como si

próprio. Em cada caso é um todo compreendendo: o reino dos céus, o

Reinado de Deus, a graça divina, a estrutura providencial da realidade, a

autoridade da Igreja da qual a coragem de ser é derivada. Todavia, não é

um retorno à coragem intacta de ser como uma parte. É muito mais um

progresso, ou ascenso, para uma fonte de coragem que transcende a

coragem de ser como uma parte e a coragem de ser como si próprio.

O Abandono do Ponto de Vista Existencialista

A revolta existencialista do século XIX é uma reação contra o

abandono do ponto de vista existencialista desde o início dos tempos

modernos. Enquanto a primeira parte da Renascença, tal como é

representada por Nicolau de Cusa, a academia de Florença e a primitiva
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pintura renascentista, ainda era determinada pela tradição agostiniana, a

Renascença tardia rompeu com ela e criou um uivo essencialismo científico.

Em Descartes a tendência anti-existencial é mais destacada. A existência do

homem e seu mundo é colocada entre "parênteses" como disse Husserl que

deriva seu método "fenomenológico" de Descartes. O homem torna-se

pura consciência, um sujeito epistemológico desnudo; o mundo (incluindo o

ser psicossomático do homem) torna-se um objeto de pesquisa científica e

manejo técnico. O homem em sua condição existencial desaparece. Foi,

portanto, muito adequado quando o existencialismo filosófico recente

mostrou que atrás do sum (eu sou) no Cogito ergo sum de Descartes está o

problema da natureza deste sum que é mais do que mera cogitatio

(consciência) — a saber, existência no tempo e no espaço, sob as condições

de finidade e extravio.

O protestantismo, em sua rejeição da ontologia, pareceu dar nova

ênfase ao ponto de vista existencialista. E contudo, a redução protestante

do dogma da confrontação do pecado humano e perdão divino, e as

pressuposições e implicações desta confrontação, serviram ao ponto de

vista existencialista — Porem, com uma limitação decisiva: a abundância do

material existencialista descoberto em conexão com o auto-escrutínio

monástico da Idade Média foi perdido, não nos próprios reformistas, mas

em seus seguidores, cuja ênfase estava colocada nas doutrinas de

justificação e predestinação. Os teólogos protestantes realçaram o caráter

incondicional do julgamento divino e o caráter livre do perdão de Deus. Eles

eram suspeitos de uma análise da existência humana, não estavam

interessados nas relatividades e ambigüidades da condição humana. Ao

contrário: acreditavam que tais considerações enfraqueceriam o absoluto

Não e Sim que caracteriza a relação divino-humano. Porem a conseqüência

deste ensino não-existencial dos teólogos protestantes foi que os conceitos

doutrinários da mensagem bíblica eram pregados como verdade objetiva,

sem nenhuma tentativa de transferir a mensagem ao homem em sua

existência psicossomática e psicossocial. (Só sob a pressão dos movimentos

sociais do final do século XIX, e dos movimentos psicológicos do século XX,

é que o protestantismo, tornou-se mais aberto aos problemas existenciais
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da situação contemporânea.) No calvinismo e sectarismo, o homem é mais

e mais transformado num sujeito moral abstrato, como em Descartes é

considerado um sujeito epistemológico. E quando, no século XVIII, o

conteúdo da ética protestante ajustou-se às exigências da sociedade

industrial nascente, que solicitava um tratamento razoável do próprio eu e

seu mundo, a filosofia e a teologia anti-existencíalistas se fundiram. O

sujeito racional, moral e científico substituiu o sujeito existencial, seus

conflitos e desesperos.

Um dos líderes deste movimento, o professor de astronomia ética,

Emanuel Kant, reservou, em sua filosofia, dois lugares para o ponto de vista

existencialista, um em sua doutrina da distância entre o homem finito e a

realidade básica e outro em sua doutrina da perversão da racionalidade do

homem pelo mal radical. Porem, por estas noções existencialistas, foi

atacado por muitos de seus admiradores, inclusive os maiores de todos,

Goethe e Hegel. Ambos estes críticos eram predominantemente anti-

existencialístas. Na tentativa de Hegel interpretar toda a realidade em

termos de um sistema de essências, cuja expressão mais ou menos

adequada é o mundo existente, a tendência essencialista da filosofia

moderna atingiu seu clímax. A existência se resolvia na essência. O mundo é

razoável como ela é. Existência é uma expressão necessária da essência.

História é a manifestação do ser essencial sob as condições da existência.

Seu curso pode ser entendido e justificado. Uma coragem que vence as

negatividades da vida individual é possível para aqueles que participam do

processo universal, no qual a mente absoluta se realiza. As ansiedades do

destino, culpa e dúvida, são superadas por meio de uma elevação, através

dos diferentes graus de significação, para o mais alto, a intuição filosófica

do processo universal mesmo. Hegel tenta unir a coragem de ser como uma

parte (em especial de uma nação) com a coragem de ser como si próprio

(em especial como um pensador) na coragem que transcende a ambas e

tem um fundo místico.

É, contudo, engano negligenciar os elementos existencialistas em

Hegel. São muito mais fortes do que usualmente se reconhece. Primeiro de
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tudo, Hegel está cônscio da ontologia do não-ser. A negação é o poder

dinâmico de seu sistema, impelindo a idéia absoluta (o reino essencial) para

a existência e impelindo a existência de volta para a idéia absoluta (que no

processo se realiza como a mente absoluta ou espírito). Hegel toma

conhecimento do mistério e ansiedade do não-ser; mas ele a incorpora à

auto-afirmação do ser. Um segundo elemento existencialista em Hegel é

sua doutrina de que dentro da existência nada de grande é concretizado

sem paixão e interesse. Esta fórmula de sua introdução Filosofia da História

mostra que Hegel tinha ciência da percepção intuitiva dos românticos e

filósofos da vida, referente às camadas racionais da natureza humana. O

terceiro elemento, que tal como os outros dois influenciou profundamente

os inimigos existencialistas de Hegel, foi a avaliação realística da condição

do indivíduo dentro do processo da história. História, ele diz, na mesma

introdução, não é um lugar onde o indivíduo possa alcançar felicidade. Isto

implica em que, ou o indivíduo deve elevar-se acima do processo universal

à situação de filósofo, ou que o problema existencial do indivíduo não está

resolvido. E esta foi a base para o protesto existencialista contra Hegel e o

mundo que ele refletia em sua filosofia.

Existencialismo como Revolta

A revolta contra a filosofia essencialista de Hegel foi completada com

o auxílio dos elementos existencialistas presentes, embora menos agudos,

no próprio Hegel. O primeiro a liderar o ataque existencialista foi o antigo

amigo de Hegel, Schelling, de quem Hegel dependera nos primeiros anos.

Na velhice, Schelling apresentou sua assim chamada "Filosofia Positiva"; a

maior parte dos conceitos dela eram usados pelos existencialistas

revolucionários do século XIX. Ele chamou o essencialismo de "filosofia

negativa" porque abstrai da existência real, e chamou Filosofia Positiva o

pensamento do indivíduo que experimenta e pensa, decidindo dentro de

sua situação histórica. Foi o primeiro a usar o termo "existência"

contradizendo o essencialismo filosófico. Embora sua filosofia fosse
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rejeitada, por causa do mito Cristão que ele reinterpretou filosoficamente

em termos existencialistas, influenciou muita gente, em parte Sõren

Kierkegaard.

Schopenhauer usou a tradição voluntarista para seu pensamento

anti-essencialista. Redescobriu as características da alma humana e da

condição existencial do homem, que tinham sido ocultadas pela tendência

essencialista da filosofia moderna. Ao mesmo tempo, Feuerbach destacava

as condições materiais da existência humana, e derivava a fé religiosa do

desejo do homem em superar a finidade num mundo transcendente. Max

Stirner escreveu um livro no qual a coragem de Ser como si próprio era

expressa em termos de um solipsismo prático, que destruía qualquer

comunicação entre homem e homem. Marx pertencia à revolta

existencialista, na medida em que contrapôs a verdadeira existência do

homem sob o sistema do capitalismo incipiente à descrição essencialista de

Hegel da reconciliação do homem consigo próprio no mundo atual. O mais

importante de todos os existencialistas foi Nietzsche, que em sua descrição

do niilismo europeu apresentou o quadro de um mundo no qual a

existência humana caiu na mais total insignificação. Filósofos da vida e

pragmáticos tentaram derivar a divisão entre sujeito e objeto de algo que

precede ambos — "vida" — e interpretar o mundo objetivado como uma

autonegação da vida criadora (Dilthey, Bergson, Simmel, James). Um dos

maiores estudiosos do século XX, Max Weber, descreveu a autodestruição

trágica da vida desde que a razão técnica tomou o controle. Ao fim do

século tudo isto ainda era protesto. A situação em si não havia mudado de

maneira visível.

Desde as últimas décadas do século XIX a revolta contra o mundo

objetivado determina o caráter da arte e da literatura. Embora os grandes

impressionistas franceses, a despeito de sua ênfase na subjetividade, não

tenham transcendido a lacuna entre subjetividade e objetividade, mas

tenham tratado o próprio sujeito como um objeto científica, a situação

mudou com Cézanne, Van Gogh e Munch. A partir deste tempo, a questão

da existência apareceu nas formas perturbadoras do expressionismo
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artístico. A revolta existencialista, em todas as suas fases, produziu um

tremendo acervo de material psicológico. Os revolucionários

existencialistas como Baudelaire e Rimbaud na poesia, Flaubert e

Dostoievski no romance, Ibsen e Strindberg no teatro, estão cheios de

descobertas nos desertos e jangais da alma humana. Sua percepção foi

confirmada e organizada metodologicamente pela psicologia profunda, que

se iniciou no fim do século. Quando, com o 31 de julho de 1914, o século

XIX chegou ao fim, a revolta existencialista deixou de ser uma

revolta.Tornou-se o espelho de uma realidade experimentada.

Era a ameaça de uma perda infinita, a saber, a perda de suas pessoas

individuais, que impeliu os existencialistas revolucionários do século XIX ao

ataque. Compenetraram-se de que um processo estava em curso, no qual a

gente estava sendo transformada em coisas, em peças de realidade que a

ciência pura pode calcular e a ciência técnica, controlar. O vôo idealístico do

pensamento burguês fez da pessoa uma embarcação, na qual os universais

encontraram lugar mais ou menos adequado. O vôo naturalístico do

pensamento burguês fez da pessoa um campo vazio; dentro de sua

sensibilidade as impressões entram e prevalecem de acordo com o grau de

sua intensidade. Em ambos os casos, o eu individual é um espaço vazio e o

mensageiro de algo que não é ele próprio, algo estranho pelo qual o eu é

extraviado de si próprio. Idealismo e naturalismo são iguais em sua atitude

para com a pessoa existente; ambos eliminam sua significação infinita e

fazem-na um espaço através do qual algo mais circula. Ambas as filosofias

são expressões de uma sociedade que fora ideada para a libertação do

homem, Porem caiu sob a escravidão de objetos que ela própria criara. A

segurança, que é garantida pelos mecanismos bem funcionantes para

controle da pessoa, pelo controle organizacional da sociedade ràpidamente

incrementado — esta segurança é comprada por um alto preço: o homem,

para quem tudo isto foi inventado como meio, tornou-se um mero ele

próprio, a serviço dos meios. Este é o fundo do ataque de Pascal ao

predomínio da racionalidade matemática no século XVIII; e o fundo do

ataque de Kierkegaard ao predomínio da lógica despersonalizante no

pensamento de Hegel. É o fundo da luta de Marx contra a desumanização
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econômica, do esforço de Nietzsche em prol da criatividade, do combate de

Bergson contra o reino espacial de objetos mortos. É o fundo do desejo da

maioria dos filósofos da vida, de salvar a vida do poder destrutivo da auto-

objetivação. Eles lutaram pela preservação da pessoa, pela auto-afirmação

do eu, numa situação na qual o eu estava cada vez mais perdido em seu

mundo. Tentaram indicar um caminho para a coragem de ser como si

próprio, sob condições que aniquilam o eu e o substituem pela coisa.

O EXISTENCIALISMO HOJE E A CORAGEM DO DESESPÊRO

Coragem e Desespero

Existencialismo, tal como apareceu no século XX, representa o

significado mais vivido e ameaçador de "existencial". Nele todo o

desenvolvimento chega a um ponto além do qual não pode ir. Tornou-se

uma realidade em todos os países do mundo ocidental. Está expresso em

todos os domínios da criatividade espiritual do homem, penetrou em todas

as classes educadas. Não é a invenção de um filósofo boêmio ou de um

romancista neurótico; não é um exagero sensacional fabricado por causa do

proveito e da fama; não é um jogo mórbido com as negatividades. Entraram

nele elementos de tudo isto, mas ele próprio é algo diferente. É a expressão

da ansiedade da insignificação, e da tentativa de incorporar esta ansiedade

à coragem de ser como si próprio.

O existencialismo recente pode ser examinado deste s dois pontos de

vista. Não é simplesmente individualismo do tipo nacionalistico, romântico

ou naturalístico. Diferentemente deste s três movimentos preparatórios,

ele sofreu o colapso universal da significação. O homem do século XX

perdeu um mundo significante e um eu, que vive em significações fora de

um centro espiritual. O mundo de objetos criado pelo homem puxou para
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dentro de si aquele que o criou, e que agora perde sua subjetividade nele.

Ele sacrificou-se às suas próprias produções. Porem o homem ainda tem

consciência do que perdeu, ou está continuamente perdendo. É homem,

ainda bastante, para experimentar sua desumanização como desespero.

Não conhece uma saída, mas tenta salvar sua humanidade em expressando

a situação como sem uma "saída". Reage com a coragem do desespero a

coragem de tomar o desespero sobre si e de resistir à ameaça radical do

não-ser, pela coragem de ser como si próprio. Todo analista da filosofia,

arte e literatura existencialistas de nossos dias pode mostrar sua estrutura

contraditória: a insignificação que impele ao desespero, uma denúncia

apaixonada desta situação, e a tentativa coroada de êxito, ou não, de

incorporar a ansiedade da insignificação à coragem de ser como si próprio.

Não é surpreendente que aqueles que não tenham sido abalados em

sua coragem de ser como uma parte, quer em sua forma coletivista, quer

na conformista, fiquem perturbados pelas expressões da coragem

existencialista do desespero. Eles são incapazes de entender o que está

acontecendo em nossa época. São incapazes de distinguir, no

existencialismo, a ansiedade genuína da neurótica. Atacam, como sendo

um anelo mórbido pela negatividade, e que na realidade é a aceitação

corajosa do negativo. Chamam decadência o que na realidade é a expressão

criadora da decadência. Rejeitam como sem significado o significativo

esforço de revelar a insignificação de nossa situação. Não é a dificuldade

comum de entender aqueles que abrem novas sendas na expressão

artística e do pensamento, que produz a resistência generalizada ao

existencialismo recente, Porem o desejo de proteger a autolimitante

coragem de ser como uma parte. De algum modo, sente-se que não é uma

segurança verdadeira; tem-se que suprimir as indicações para aceitar as

visões existencialistas, desfruta-se mesmo delas se aparecem no teatro ou

em romances, mas se recusa tomá-las seriamente, isto é, na realidade de

revelação de nossa própria insignificação existencial e oculto desespero. As

reações violentas contra a arte moderna nos grupos coletivistas (nazista,

comunista) bem como nos conformistas (democrático-americano) mostra

que eles se sentem seriamente ameaçados por ela. Porem não devemos
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nos sentir espiritualmente ameaçados por algo que não é um elemento de

nós próprios. E já que é um sintoma do caráter neurótico resistir ao não-ser

reduzindo o ser, o existencialismo podia responder à censura - freqüente de

que ele é neurótico, mostrando os mecanismos neuróticos de defesa do

anseio anti-existencialista por segurança tradicional.

Não pode haver dúvida sobre o que a teologia cristã tem que fazer

nesta situação. Deverá decidir pela verdade contra a segurança, mesmo se

a segurança é consagrada e sustentada pelas igrejas. Certamente há um

conformismo cristão, desde o começo da Igreja, e há um coletivismo cristão

—. ou pelo menos semicoletivismo, em vários períodos da história da

Igreja. Porem isto não deveria induzir os teólogos cristãos a identificar

coragem cristã com a coragem de ser como uma parte. Deveriam tomar

consciência de que a coragem de ser como si próprio é o corretivo

necessário à coragem de ser como uma parte — mesmo se corretamente

julgarem que nenhuma destas formas de coragem de ser dá a solução final.

A Coragem do Desespero na Arte e na Literatura

Contemporâneas

A coragem do desespero, a experiência da insignificação, e a auto-

afirmação a despeito delas, são manifestas nos existencialistas do século

XX. A insignificação é o problema de todos eles. A ansiedade da dúvida e

insignificação é, como vimos, a ansiedade de nosso período. A ansiedade do

destino e morte e a ansiedade da culpa e condenação estão implicadas,

Porem não são decisivas. Quando Heidegger fala sobre a antecipação de

nossa própria morte, não é a questão da imortalidade que o afeta, mas a

questão do que a antecipação da morte significa para a situação humana.

Quando Kierkegaard trata do problema da culpa, não é movido pela

questão teológica do pecado e perdão, Porem a questão do que é a

possibilidade da existência pessoal à luz da culpa pessoal. O problema da



109

significação perturba os existencialistas recentes mesmo quando falam de

finidade e culpa.

O acontecimento que serve de base à procura de significação e o

desespero dela, no século XX, é a perda de Deus do século XIX. Feuerbach

explicou Deus em termos do desejo infinito do coração humano; Marx

explicou-o em termos de uma tentativa ideológica de se elevar acima da

realidade dada; Nietzsche, como um despertar da vontade de viver. O

resultado é o pronunciamento "Deus está morto", e com ele todo o sistema

de valores e significações no qual se viveu. Isto é sentido, ao mesmo tempo,

como uma perda e uma libertação. Isto nos leva, ou ao niilismo, ou à

coragem que incorpora em si o não-ser. Não há ninguém, é provável, que

tenha influenciado tanto o existencialismo moderno quanto Nietzsche, e

não há, provavelmente, ninguém que tenha apresentado a vontade de ser

como si próprio mais consistente e absurdamente. Nele o sentimento de

insignificação tornou-se desesperante e autodestrutivo.

Sobre esta base o existencialismo, que é a grande arte, literatura e

filosofia do século XX, revela a coragem de enfrentar as coisas como elas

são, e expressar a ansiedade da insignificação. É coragem criadora que

aparece nas expressões criadoras do desespero. Sartre chama uma de suas

peças mais poderosas Sem Saída, uma fórmula clássica para a situação de

desespero. Porem ele próprio tem uma saída: ele pode dizer "sem saída",

desta forma tomando sobre si a aceitação da insignificação. T.S. Eliot

chamou seu primeiro grande poema The Wasteland (Terra Devastada).

Descreveu a decomposição da civilização, a ausência de convicção e

direção, a pobreza e histeria da consciência moderna (como um de seus

críticos analisou-o). Porem, é o belamente cultivado jardim de um grande

poeta que descreve a insignificação da Terra Devastada e expressa a

coragem do desespero.

Nos romances de Kafka, O Castelo e O Processo, a inacessível

distância da fonte de significação, e a obscuridade da fonte da justiça e

misericórdia, estão expressas numa linguagem pura e clássica. A coragem

de tomar sobre si a solidão de tal criatividade e o horror de tais visões e
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uma expressão notável da coragem de ser como si próprio. O homem está

afastado das fontes de coragem — mas não por completo: é ainda capaz de

encarar e aceitar sua própria separação. Na Idade da Ansiedade, de Auden,

a coragem de tomar sobre si a ansiedade, num mundo que perdeu a

significação, é tão óbvia quanto a experiência profunda desta perda: os dois

pólos, que estão unidos na expressão "coragem de desespero", recebem

igual ênfase. Na Idade da Razão, de Sartre, o herói se defronta com uma

situação na qual seu desejo apaixonado de ser ele mesmo leva-o à rejeição

de todo compromisso humano. Ele se recusa a aceitar tudo que possa

limitar sua liberdade. Nada tem significação básica para ele, nem amor,

nem amizade, nem política. O único ponto imóvel é a liberdade ilimitada de

trocar, para preservar liberdade sem conteúdo. ele representa uma das

formas mais extremas de coragem de ser como si próprio, a coragem de ser

um eu que é livre de qualquer elo, que paga o preço da completa

vacuidade. Na invenção de tal figura Sartre prova sua coragem de

desespero. Do lado oposto, o mesmo problema é encarado no romance de

Camus, O Estrangeiro, que permanece na linha divisória do existencialismo,

mas que vê o problema da insignificação tão nitidamente como os

existencialistas. Seu herói é uni homem sem subjetividade. Não é

extraordinário sob nenhum aspecto. Age como um oficial comum, numa

posição modesta, agiria. É um estrangeiro porque em parte nenhuma

concretiza uma relação existencial com ele próprio ou seu mundo. O que

quer que lhe aconteça não tem realidade ou significação para ele: um amor

que não é amor verdadeiro, um processo que não é um verdadeiro

processo, uma execução que não tem justificação na realidade. Não há nem

culpa nem perdão, nem desespero nem coragem nele. É descrito, não como

uma pessoa, mas como um processo psicológico que é completamente

condicionado, quer trabalhe, ou ame, ou mate, ou coma, ou durma. É um

objeto entre objetos, sem significado por ele mesmo e, portanto, incapaz

de achar significação em seu mundo. Representa aquele destino de

objetivação contra o qual todo existencialista luta. Representa-o da forma

mais radical, sem conciliação. A coragem de criar esta personagem iguala a

coragem com que Kafka criou a figura de Mr. K.



111

Uma vista de olhos ao teatro confirma este quadro. O teatro, em

especial nos Estados Unidos, está cheio de imagens de insignificação e

desespero. Em algumas peças nada mais é mostrado (como na Morte de um

Caixeiro Viajante, de Arthur Miller); em outras, a negatividade é menos

incondicional (como em Um Bonde chamado Desejo, de Tennessee

Williams). Mas raramente torna-se positividade: mesmo soluções

comparativamente positivas são solapadas pela dúvida e pela certeza da

ambigüidade de todas as soluções, surpreendente que estas peças sejam

assistidas por grandes multidões em um país cuja coragem prevalecente é a

coragem de ser como uma parte, num sistema de conformidade

democrática. O que significa isto para a situação da América, e com ela, da

humanidade como um todo? Pode-se facilmente tecer considerações em

torno da importância deste fenômeno. Pode-se assinalar o fato indiscutível

de que, mesmo as maiores multidões de freqüentadores de teatro, são uma

percentagem infinitamente pequena da população americana. Pode-se

desfazer a importância da atração que o teatro existencialista exerce sobre

muitos, chamando-a moda importada, votada a um breve

desaparecimento. Tudo isto é possível, mas não necessàriamente assim.

Pode ser que os comparativamente poucos (poucos mesmo se acrescenta a

eles todos os cínicos e desesperados de nossas instituições de ensino

superior) sejam uma vanguarda que precede uma grande mudança na

situação espiritual e sócio-psicológica. Pode ser que os limites da coragem

de ser como uma parte tenham se tornado visível para mais gente do que

mostra a conformidade crescente. Se este é o significado do interesse

provocado pelo existencialismo no palco, deve-se observar isto com

cuidado e impedi-lo de se tornar o precursor de formas coletivistas de

coragem de ser como uma parte — ameaça que a história tem provado,

abundantemente, existir.

A combinação da experiência da insignificação e a coragem de ser

como si próprio e a chave para o desenvolvimento da arte visual, desde o

começo do século. No expressionismo e surrealismo as estruturas

superficiais da realidade estão dilaceradas. As categorias que constituem a

experiência comum perderam seu poder. A categoria de substância está
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perdida: objetos sólidos são torcidos como cordas; a interdependência

causal das coisas é desrespeitada: coisas aparecem em contingência

completa; seqüências temporais são sem significação, não importa se um

fato aconteceu antes ou depois de outro fato; as dimensões espaciais são

reduzidas ou dissolvidas dentro de uma infinidade horrificante. As

estruturas orgânicas da vida são cortadas em pedaços, que são

arbitràriamente (do ponto de vista biológico, não do artístico) recompostos:

membros são dispersados, cores separadas de seus portadores naturais. O

processo psicológico (isto se refere mais à literatura do que à arte) é

invertido: vive do futuro para o passado, e isto sem ritmo ou qualquer tipo

de organização significativa. O mundo da ansiedade é um mundo no qual as

categorias, estruturas da realidade, perderam sua validade. Todo mundo

seria tonto se a causalidade cessasse de súbito de ser válida. Na arte

existencialista a causalidade da arte (como eu gosto de chamá-la) perdeu

sua validade.

A arte moderna tem sido atacada como uma precursora de sistemas

totalitários. A resposta de que todos os sistemas totalitários iniciaram suas

carreiras atacando a arte moderna é insuficiente, porque poder-se-ia dizer

que os sistemas totalitários combateram a arte moderna justamente

porque tentaram resistir à insignificação nela expressa. A resposta real está

mais fundo. A arte moderna não é propaganda e sim revelação. Mostra que

a realidade de nossa existência é tal ela é. Não oculta a realidade na qual

estamos vivendo. A pergunta portanto é: É a revelação de uma situação

propaganda em favor dela? Se assim fosse, toda arte teria que se tornar

embelezamento desonesto. É um naturalismo idealizado o que é preferido,

porque afasta todo perigo de a arte tornar-se crítica e revolucionária. Os

criadores da arte moderna têm sido capazes de ver a insignificação de

nossa existência; participaram de seu desespero. Ao mesmo tempo, têm

tido a coragem de enfrentá-lo e expressá-lo em seus quadros e esculturas.

Tiveram a coragem de ser como eles próprios.



113

A Coragem do Desespero na Filosofia Contemporânea

A filosofia existencial fornece a formulação teórica do que temos

encontrado como a coragem do desespero, na arte e literatura. Heidegger

em Sein und Zeit7. (o qual tem seu lugar filosófico independente, apesar do

que Heidegger possa dizer sobre ele em crítica e retratação), descreve a

coragem do desespero em termos filosoficamente exatos. Ele elabora, com

cuidado, os conceitos de não-ser, finidade, ansiedade, inquietação, ter de

morrer, culpa, consciência, eu, participação, e assim por diante. Após isto

analisa um fenômeno que chama "decisão". A palavra alemã é

Entschlossenheit, indica o símbolo de liberar o que ansiedade, sujeição à

conformidade e auto-afastamento tinham retido. Uma vez isto liberado,

pode-se agir, mas não de acordo com normas dadas por ninguém ou coisa

alguma. Ninguém pode dar direções às ações do indivíduo "decidido" nem

Deus, nem convenções, nem leis da razão, nem normas ou princípios. Nós

devemos ser nós mesmos, nós devemos decidir aonde ir. Nossa consciência

é a chamada para nós mesmos. Ela não nos diz algo concreto, não é nem a

voz de Deus nem a certeza de princípios eternos. Ela nos chama para nós

mesmos fora do comportamento do homem comum, fora da conversa

diária, da rotina diária, fora do ajustamento que é o princípio central da

coragem conformista de ser tomo uma parte. Porem, se seguirmos este

chamado, tornamo-nos inevitavelmente culpados, não por fraqueza moral,

mas por nossa situação existencial. Tendo a coragem de ser como nós

mesmos, tornamo-nos culpados e somos solicitados a tomar esta culpa

existencial sobre nós. A insignificação, em todos os seus aspectos, só pode

ser enfrentada por aqueles que resolutamente tomam sobre si a ansiedade

da finidade e culpa. Não há norma, nem critério para o que é direito e

errado. A decisão torna direito o que deve ser direito. Uma das funções

históricas de Heidegger foi se aprofundar na análise existencialista da

coragem de ser como si próprio mais plenamente do que qualquer outro e,

falando historicamente, de modo mais destruidor.

7 Ser e Tempo. (N. do T.)
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Sartre tira conseqüências do Heidegger dos primeiros tempos, que o

Heidegger mais velho não aceita. Porem permanece duvidoso se Sartre

estava historicamente certo extraindo estas conseqüências. Era mais fácil

para Sartre, do que para Heidegger, extraí-las, porque no fundo da

ontologia de Heidegger está o conceito místico do ser, conceito sem

significação para Sartre. Sartre se aprofunda nas conseqüências da análise

existencialista de Heidegger sem restrições místicas. Esta é a razão de ele

ter-se tornado o símbolo do existencialismo de nossos dias, uma posição

que é merecida,, não tanto pela originalidade de seus conceitos básicos,

mas pelo radicalismo, solidez e adequação psicológica com que os

desenvolveu. Refiro-me, sobretudo, à sua proposição de que "a essência do

homem e sua existência". Esta sentença é como II al raio de luz que ilumina

toda a cena existencialista. Pode-se considerá-la a mais desesperadora e a

mais corajosa sentença de Vida a literatura existencialista. O que ela diz é

que não há natureza essencial do homem, exceto num ponto, de que ele

pode fazer dele mesmo o que quer. O homem cria o que ele é. Nada é dado

a ele para determinar sua criatividade. A essência do seu ser o "deve ser",

e o "tem que ser" — não é algo que ele encontre; ele o faz. O homem é o

que ele faz de si próprio. E a coragem de ser como si próprio é a coragem

de fazer de si próprio o que se quer ser.

Há existencialistas com um ponto de vista menos radical. Karl Jaspers

recomenda uma nova conformidade em termos de "fé filosófica" que tudo

engloba; outros falam de uma philasophia perennis; enquanto Gabriel

Marcel passa de um radicalismo existencialista para uma posição baseada

no semi-coletivismo do pensamento medieval. O existencialismo é

representado mais por Heidegger e Sartre do que por qualquer outro.

A Coragem do Desespero na Atitude Não-Criadora Existencialista

Lidei, nas últimas seções, com gente cuja coragem criadora capacita-

os a expressarem desespero existencial. Não há muita gente criadora. Mas

há uma atitude existencialista não criadora chamada cinismo. Um cínico

hoje não é a mesma pessoa que os gregos entendiam pelo termo. Para os

gregos, o cínico era um crítico da cultura contemporânea sobre as bases da
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razão e da lei natural; era um racionalista revolucionário, um seguidor de

Sócrates. Os cínicos modernos não estão prontos a seguir ninguém. Não

têm crença na razão, nem critério de verdade, nem escala de valores, nem

resposta à questão da significação. Tentam solapar toda norma que lhes é

anteposta. Sua coragem é expressa não criadoramente, mas em sua forma

de vida. Corajosamente rejeitam qualquer solução que possa privá-los de

sua liberdade de rejeitar o que quer que desejem rejeitar. Os cínicos são

solitários, embora precisem da companhia a fim de exibir sua solidão. São

vazios de significações preliminares e de uma significação fundamental, e,

portanto, presas fáceis da ansiedade neurótica. Muita auto-afirmação

compulsiva e muita auto-rendição fanática são expressões da coragem não-

criadora como si próprio.

Os Limites da Coragem de Ser como Si Próprio

Isto conduz à questão dos limites da coragem de ser como si próprio,

em suas formas tanto criadora como não criadora. Coragem é auto-

afirmação "a despeito de", e a coragem de ser como si próprio é auto-

afirmação do eu como ele próprio. Porem deve-se perguntar: O que é o eu

que se afirma? O existencialismo radical responde: O que ele faz de si

mesmo. .É tudo que pode dizer, porque nada mais deveria restringir a

absoluta liberdade do eu. O eu, cortado da participação em seu mundo, é

uma concha vazia, mera possibilidade. Deve agir porque vive, Porem deve

refazer cada ação porque agir envolve aquele que age naquele sobre o qual

age. ele dá conteúdo, e por esta razão restringe sua liberdade de fazer de si

mesmo o que quer. Na teologia clássica, católica e protestante só Deus

tinha esta prerrogativa, ele e a se (de si próprio), ou liberdade absoluta.

Nada é nele que não seja por ele. O existencialismo, à base da mensagem

de que Deus está morto, dá ao homem "a-se-idade" divina. Nada deve ser

no homem que não seja pelo homem. Porem c homem é finito, é dado a ele

próprio como o que é. Recebeu seu ser e com ele a estrutura de seu ser,

inclusive a estrutura da liberdade finita. E liberdade finita não e "a-se-
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idade". O homem pode afirmar-se só não afirmando uma concha vazia,

uma mera possibilidade, mas a estrutura do ser no qual ele se encontra

antes da ação e da não-ação. Liberdade finita tem uma estrutura definida, e

se o eu tenta ultrapassar esta estrutura ele termina por perdê-la. O herói

não participante na Idade da Razão, de Sartre, é colhido numa rede de

contingências, vindas em parte das camadas subconscientes de seu próprio

eu, e em parte do meio ambiente do qual não pode escapar. O eu que se

afirmava vazio, está cheio de conteúdo, que o escraviza justamente porque

ele não o conhece ou aceita como conteúdo. Isto também é verdadeiro

para o cínico, como foi dito antes, ele não pode escapar às forças do seu eu,

que podem conduzi-lo a uma completa perda da liberdade que ele deseja

preservar.

Esta autodestruição dialética das formas radicais da coragem de ser

como si próprio aconteceu, numa escala de ampliação mundial, na reação

totalitária do século XX contra o existencialismo revolucionário do século

XIX. O protesto existencialista contra a desumanização e objetivação, junto

com sua coragem de ser como si próprio, transformaram-se nas mais

elaboradas e opressivas formas de coletivismo que apareceram na história.

A grande tragédia de nosso tempo e o fato de que o marxismo, concebido

como um movimento para a libertação de todos, foi transformado em um

sistema de escravização de todos, mesmo daqueles que escravizam os

outros. É difícil imaginar a imensidade desta tragédia em termos de

destruição psicológica, especialmente dentro da intelligentsia. A coragem

de ser foi solapada em inumeráveis pessoas porque era coragem de ser no

sentido dos movimentos revolucionários do século XIX. Quando eles

entraram em colapso, estas pessoas voltaram-se, quer para o sistema

neocoletivísta, numa reação fanático-neurótica contra a causa de seu

trágico desapontamento, quer para uma indiferença cínico-neurótica ante

todos os sistemas e todo conteúdo.

É óbvio que observações similares podem ser feitas sobre a

transformação do tipo nietzscheano da coragem de ser como si próprio, nas

formas nazi-fascistas de neocoletivismo. As máquinas totalitárias que estes
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movimentos produziram abarcavam quase tudo contra o que a coragem

como si próprio se coloca. Usaram todos os meios possíveis a fim de tornar

tal coragem impossível... Contudo, diferentemente do comunismo, este

sistema fracassou, sua conseqüência é confusão, indiferença, cinismo. E

este é o solo sobre o qual o desejo ardente de autoridade e de um novo

coletivismo cresce.

Os últimos dois capítulos, o sobre a coragem de ser como uma parte

e o sobre a coragem de ser como si próprio, mostraram que a primeira, se

entendida radicalmente, conduz à perda do eu no coletivismo, e a última, à

perda do mundo no existencialismo. Isto nos leva à questão de nosso

último capitulo: Há uma coragem de ser que una ambas as formas, em as

transcendendo?
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6 - Coragem e Transcendência

(A Coragem de Aceitar a Aceitação)

CORAGEM É a auto-afirmação do ser a despeito do fato do não-ser. É

o ato do eu individual em tomar a ansiedade do não-ser sobre si,

afirmando-se, ou como parte do todo global, ou em sua condição do eu

individual. Coragem sempre inclui um risco, está sempre ameaçada pelo

não-ser, seja o risco de perdermo-nos e tornarmo-nos uma coisa dentro do

todo de coisas, ou seja o de perdermos nosso mundo numa auto-relação

vazia. Coragem necessita a potência de ser, uma potência que transcenda o

não-ser que é experimentado na ansiedade do destino e da morte, que está

presente na ansiedade da vacuidade e insignificação, que é efetivo na

ansiedade da culpa e condenação. A coragem que incorpora em si esta

tripla ansiedade precisa estar arraigada a uma potência de ser que seja

maior do que a potência de um eu e a potência do seu mundo. Nem a auto-

afirmação como uma parte, nem a auto-afirmação como si próprio, estão

além da múltipla ameaça do não-ser. Aqueles que são mencionados como

representantes destas formas de coragem, tentam transcender-se e ao

mundo do qual participam, a fim de encontrar a potência de serem eles

próprios e a coragem de serem o que está além da ameaça do não ser. Não

há exceções para esta regra; e isto significa que cada coragem de ser tem

uma raiz religiosa, clara ou oculta. Porque religião é o estado do ser

apoderado pela potência do ser-em-si. Em alguns casos a raiz religiosa está

coberta com cuidado, em outros é negada com paixão; em alguns está

escondida em, profundidade, e em outros, superficialmente. Porem nunca

está ausente por completo. Porque tudo que é participa do ser-em-si, e

todo mundo tem alguma consciência desta participação, em especial nos

momentos em que experimenta a ameaça do não-ser. Isto nos conduz a

uma consideração final, à dupla questão: Como está a coragem de ser
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enraizada no ser-em-si, e como devemos entender o ser-em-si à luz da

coragem do ser? A primeira questão envolve a base do ser como fonte de

coragem de ser; a segunda, a coragem de ser como chave da base do ser.

A POTÊNCIA DE SER COMO FONTE DA CORAGEM DE SER

A Experiência Mística e a Coragem de Ser

Uma vez que a relação do homem com o fundamento de seu ser

deve ser expressa em símbolos tirados da estrutura do ser, a polaridade de

participação e individualização determina o caráter especial desta relação,

bem como determina o caráter especial da coragem de ser. Se a

participação é dominante, a relação com o ser-em-si tem um caráter

místico, se prevalece a individualização a relação com o ser em-si tem um

caráter pessoal, se ambos os pólos são aceitos e transcendidos, a relação

com o ser-em-si tem um caráter de fé.

No misticismo o eu individual se esforça por uma participação na

base do ser, que se aproxima da identificação. Nossa questão não é se este

alvo pode ser alcançado por um ser finito, Porem, se, e como, pode o

misticismo ser a fonte da coragem do ser. Referimo-nos ao fundo místico

do sistema de Spinoza, à sua maneira de derivar a auto-afirmação do

homem da auto-afirmação da substância divina da qual ele participa. De

maneira similar todos os místicos tiram sua potência de auto-afirmação da

experiência da potência do ser-em-si com o qual estão unidos. Porem,

deve-se perguntar, pode a coragem estar unida ao misticismo de alguma

forma? Parece que na índia, por exemplo, a coragem é considerada a

virtude dos kshatriya (cavaleiro), a ser encontrada abaixo das camadas do

brâmane ou santo ascético. A identificação mística transcende a virtude do

auto-sacrifício corajoso. É a auto-rendição, numa forma mais alta, mais
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completa e mais radical. É a forma perfeita de auto-afirmação. Mas se é

assim, é coragem no sentido lato da palavra, se bem que não no restrito. O

místico ascético e extático afirma seu próprio eu essencial por sobre, e

contra, os elementos de não ser que estão presentes no mundo finito, o

reino Maya. É preciso tremenda coragem para resistir à tentação das

aparências. A potência de ser que está manifesta em tal coragem é tão

grande que os deuses tremem de medo dela. O místico anseia penetrar a

base do ser, a sempre-presente e toda-penetrante potência de Brahma.

Agindo assim ele afirma seu eu essencial que é idêntico à potência de

Brahma, enquanto todos aqueles que se afirmam na servidão de Maya

afirmam o que não é seu verdadeiro eu, sejam eles animais, homens ou

deuses. Isto eleva a auto-afirmação do místico acima da coragem, sendo

esta uma virtude especial possuída pela aristocracia militar. Mas não está

completamente acima da coragem. Aquilo, que do ponto de vista do

mundo finito parece autonegação, é, do ponto de vista do ser fundamental,

a mais perfeita auto-afirmação, a mais radical forma de coragem.

Na força desta coragem o místico domina a ansiedade do destino e

morte. Uma vez que ser no tempo e no espaço, sob as categorias de

finidade, é bàsicamente irreal, as vicissitudes que brotam dele e o não-ser

final que lhe põe fim, são igualmente irreais. Não-ser não é ameaça porque

o ser finito é, em última análise não-ser. Morte é a negação do que é

negativo e a afirmação do que é positivo. Do mesmo modo a ansiedade da

dúvida e insignificação é incorporada à coragem mística de ser. A dúvida

dirigida para tudo que é, e que, segundo o seu caráter Maya, é duvidoso. A

dúvida dissolve o véu de Maya, solapa a defesa de meras opiniões contra a

realidade básica. E esta manifestação não está sujeita à dúvida porque é o

pressuposto de todo ato de dúvida. Sem uma consciência da verdade

mesma, a dúvida da verdade seria impossível. A ansiedade da insignificação

é dominada onde a significação básica não é algo definido, Porem o abismo

de toda significação definida. O místico experimenta degrau apôs degrau a

ausência de significação nos diferentes níveis da realidade que ele penetra,

adentra laboriosamente e deixa. Durante o tempo em que ele caminha para

a frente nesta estrada, as ansiedades da culpa e condenação são também
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dominadas. Não estão ausentes. A culpa pode ser contraída em cada nível,

em parte por um fracasso em realizar suas demandas intrínsecas, em parte

através de um fracasso em prosseguir além do nível. Porem enquanto a

certeza da realização final é dada, a ansiedade da culpa não se torna

ansiedade de condenação. Há castigo imediato, segundo a lei do Karma,

mas não há condenação no misticismo asiático.

A coragem mística perdura tanto, quanto a situação mística. Seu

limite é o estado de vacuidade do ser e significação, com seu horror e

desespero, que os místicos descrevem. Nestes momentos a coragem de ser

é reduzida à aceitação de mesmo este estado como um caminho que

prepara, através da escuridão, para a luz, através da vacuidade, para a

abundância. Enquanto a ausência da potência de ser é sentida como

desespero, é a potência de ser que faz sua própria ausência sentida através

do desespero. Experimentar isto, e suportá-lo, é a coragem de ser do

místico no estado de vacuidade. Embora o misticismo, em seus aspectos

extremos, positivo e negativo, seja um evento comparativamente raro, a

atitude básica, o esforço pela união com a realidade fundamental, e a

coragem correspondente de tomar sobre si o não-ser que está implicado na

afinidade, são um meio de vida que é aceito por (e tem moldado) grandes

secções da humanidade.

Porem misticismo é mais do que uma forma especial de relação com

a base do ser. É um elemento de toda forma desta relação. Já que tudo que

é participa da potência de ser, o elemento de identidade no qual o

misticismo se baseia não pode ser ausente de nenhuma experiência

religiosa. Não há auto-afirmação de um ser finito, e não há coragem de ser,

na qual a base do ser e seu poder de dominar o não-ser não sejam efetivos.

E a experiência da presença deste poder é o elemento místico mesmo no

encontro pessoa-para-pessoa com Deus.
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Encontro Divino-Humano e a Coragem de Ser

O pólo da individualização expressa-se, na experiência religiosa,

como um encontro pessoal com Deus. E a coragem que se deriva dele e a

coragem da confiança na realidade pessoal que está manifesta na

experiência religiosa. Para distinguir da união mística, pode-se chamar esta

relação uma comunhão pessoal com a fonte de coragem. Embora os dois

tipos estejam em contraste eles não se excluem mutuamente. Porque estão

unidos pela interdependência polar da individualização e participação. A

coragem da confiança tem sido com freqüência, em especial no

protestantismo, identificada com a coragem da fé. Porem isto não é

adequado, porque confiança e só um elemento da fé. Fé engloba ambas,

participação mística e confiança pessoal. A maioria das partes da Bíblia

descreve o encontro religioso em termos fortemente personalistas. O

biblicismo, em especial o dos reformadores, segue esta ênfase. Lutero

dirigiu seu ataque contra os elementos objetivos, quantitativos e

impessoais, no sistema romano. Lutou por uma relação imediata pessoa-

para-pessoa entre Deus e o homem. Nele a coragem da confiança alcançou

seu ponto mais elevado na história do pensamento cristão. Cada trabalho

de Lutero, em especial de seus primeiros anos, está repleto de tal coragem.

Repetidas vezes usa a palavra trotz, "a despeito de". A despeito de todas as

negatividades que tinha experimentado, a despeito da ansiedade que

dominava aquele período, ele derivou o poder da auto-afirmação de sua

inabalável confiança em Deus e de seu encontro pessoal com ele. Segundo

as expressões de ansiedade em seu período, as negatividades que sua

coragem tinha que submeter eram simbolizadas pelas figuras da morte e do

diabo. Foi dito, corretamente, que a gravura de Albrecht Dürer, "O

Cavaleiro, a Morte e o Demônio", é uma expressão clássica do espírito da

Reforma Luterana e — poder-se-ia acrescentar — da coragem da confiança

de Lutero de sua forma de coragem de ser. Um cavaleiro de ponto em

branco cavalga através de um vale, acompanhado pela figura da morte em

um lado, o diabo no outro. Sem medo concentrado, confiante, olha em

frente. Está ,sozinho, mas não solitário. Em sua solidão ele participa do
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poder que lhe dá a coragem em afirmar-se a despeito da presença das

negatividades da existência. Sua coragem não é, por certo, a coragem de

ser como uma parte. A Reforma rompeu com o semicoletivismo da Idade

Média. A coragem da confiança de Lutero é confiança pessoal, derivada de

um encontro de pessoa-para-pessoa com Deus. Nem papas, nem concílios

podiam dar-lhe esta confiança. Portanto, ele tinha que rejeitá-los

exatamente porque eles se baseavam numa doutrina que bloqueava a

coragem da confiança. Eles sancionavam um sistema no qual a ansiedade

da morte e condenação nunca foi completamente submetida. Havia muitas

garantias, mas não certeza, muitos suportes para a coragem da confiança,

mas não um alicerce indiscutível. O coletivo oferecia diferentes meios para

resistir à ansiedade, Porem não um meio pelo qual o indivíduo pudesse

tomar sua ansiedade sobre si mesmo. Ele nunca estava certo; nunca podia

afirmar seu ser com confiança incondicional. Porque jamais podia encontrar

o incondicional diretamente com seu ser total, numa relação pessoal

imediata. Havia sempre, exceto no misticismo, mediação através da Igreja,

um encontro indireto e parcial de Deus com a alma. Quando a Reforma

afastou a mediação e abriu uma aproximação de Deus direta, total e

pessoal, uma nova coragem de ser não-mística, era possível. Está manifesta

nos heróicos representantes do protestantismo combatente, tanto na

Reforma calvinista como na luterana, e no calvinismo mais

destacadamente. Não o heroísmo de se arriscar ao martírio, de resistir às

autoridades, de transformar a estrutura da Igreja e da sociedade, Porem é a

coragem da confiança que torna estes homens heróicos e que é a base das

outras expressões de sua coragem. Pode-se dizer e o protestantismo liberal

o fez com freqüência que a coragem dos reformistas é o início do eco

individualístico da coragem de ser como si próprio. Mas tal interpretação

confunde um possível efeito histórico com a própria matéria. Na coragem

dos reformistas a coragem de ser como si próprio é, ao mesmo tempo,

afirmada e transcendida. Em comparação com a forma mística de corajosa

auto-afirmação, a coragem protestante da confiança afirma o eu individual

em seu encontro com Deus, na qualidade de pessoa. Isto torna o

personalismo da Reforma radicalmente distinto de todas as formas

posteriores de individualismo e existencialismo. A coragem dos reformistas
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não é a coragem de ser como si próprio — como não é a coragem de ser

como uma parte. Transcende e une ambas. Porque a coragem da confiança

não está enraizada na confiança em si próprio. A Reforma formula o

oposto: podemos tornar-nos confiantes a respeito de nossa existência,

somente após cessarmos de basear nossa confiança em nós mesmos. Por

outro lado, a coragem da confiança não ê, de forma alguma, baseada em

nada finito de nosso lado, nem mesmo na Igreja. É baseado em Deus, e tão-

somente em Deus, que é experimentado num encontro único e pessoal. A

coragem da Reforma transcende a coragem de ser como uma parte e a

coragem do ser como si próprio. Não é ameaçada nem pela perda do

próprio eu, nem pela perda do próprio mundo.

A Culpa e a Coragem de Aceitar a Aceitação

No núcleo da coragem protestante da confiança fica a coragem de

aceitar a aceitação, a despeito da consciência da culpa. Lutero, e de fato

todo o período, experimentou a ansiedade da culpa e condenação como a

forma principal de sua ansiedade. A coragem de afirmar-se a despeito desta

ansiedade é a coragem que chamamos de coragem da confiança. Está

enraizada na certeza pessoal, total e imediata do perdão divino. Há crença

no perdão em todas as formas da coragem de ser do homem, mesmo no

neocoletivismo. Mas não há movimento na história no qual ela tenha sido

tão predominante como no protestantismo genuíno. E não há movimento

na história no qual seja igualmente profunda e igualmente paradoxal. Na

fórmula luterana de que "Quem é injusto é justo" (tendo em vista o perdão

divino),,ou na frase mais moderna de que "aquele que é inaceitável é

aceito", está nitidamente expressa a vitória sobre a ansiedade da culpa e

condenação. Pode-se dizer que a coragem de ser é a coragem de aceitar-se

como sendo aceito, a despeito de ser inaceitável. Não se precisa lembrar

aos teólogos o fato de que este é o genuíno significado da doutrina paulino-

luterana da "justificação pela fé" (uma doutrina que em sua formulação

original tornou-se incompreensível mesmo para os estudantes de teologia).
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Porem deve-se recordar aos teólogos e ministros que, na luta contra a

ansiedade da culpa pela psicoterapia, a idéia da aceitação recebeu atenção

e ganhou a significação que, no período da Reforma, era para ser vista em

frases como "perdão dos pecados" ou "justificação através da fé". Aceitar a

aceitação através do inaceitável é a base para a coragem da confiança.

E decisivo para esta auto-afirmação é o fato de ela ser independente

d'e qualquer condição prévia moral, intelectual ou religiosa: não é o bom,

ou o sábio, ou o piedoso, quem está destinado à coragem de aceitar a

aceitação, mas aqueles que são faltos de todas estas qualidades e estão

certos de serem inaceitáveis. Isto, contudo, não significa aceitação de si

como si próprio. Não é uma justificação da própria individualidade

acidental. Não é a coragem existencialista de ser como si próprio. É o ato

paradoxal no qual se é aceito por aquilo que transcende infinitamente o

próprio eu individual. É, na experiência dos reformistas, a aceitação do

pecador inaceitável em comunhão de julgamento e transformação com

Deus.

A coragem de ser, a este respeito, é a coragem de aceitar o perdão

dos pecados, não em uma afirmação abstrata, mas como a experiência

fundamental no encontro com Deus. Auto-afirmação a despeito da

ansiedade da culpa e condenação pressupõe participação em algo que

transcende o eu. Na comunhão da cura, a situação psicanalítica por

exemplo, o paciente participa do poder de cura de quem o socorre, através

do qual é aceito embora ele se sinta inaceitável. Aquele que cura, nesta

relação, não está por si próprio como indivíduo mas representa o poder

objetivo de aceitação e auto-afirmação. Este poder objetivo age através

daquele que cura, no paciente. Claro, precisa estar corporificado em uma

pessoa que possa se compenetrar da culpa, capaz de julgar, e que possa

aceitar a despeito do julgamento. Aceitação por algo que é menos que

pessoal nunca pode se tornar auto-rejeição pessoal. Uma parede à qual eu

me confesso não pode desculpar-me. A não auto-aceitação é possível se

não se é aceito em uma relação de pessoa para pessoa. Porem, mesmo se é

pessoalmente aceito, é preciso uma coragem auto-transcendente para
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aceitar esta aceitação, e preciso a coragem da confiança. Porque ser aceito

não significa que a culpa está negada. O assistente que cura, caso tentasse

convencer seu paciente de que ele não é realmente culpado, prestar-lhe-ia

um grande desserviço. Impedi-lo-ia de incorporar sua culpa à sua auto-

afírmação. Deve ajudá-lo a transformar os sentimentos de culpa

deslocados, neuróticos, em genuínos, que são, por assim dizer, colocados

em seu lugar certo, Porem não lhe pede dizer que nele não há culpa. ele

aceita o paciente em sua comunhão, sem nada condenar e sem nada

encobrir.

Aqui, contudo, está o ponto onde a "aceitação de ser aceito" religiosa

transcende a cura médica. A religião apela para a fonte básica do poder que

cura pela aceitação do inaceitável, apela para Deus. A aceitação por Deus,

seu ato que perdoa ou justifica, é a única e fundamental fonte de uma

coragem de Ser que é capaz de incorporar a ansiedade da culpa e

condenação. Porque a potência fundamental da auto-afirmação só pode ser

a potência do ser-em-si. Tudo menos do que isto, o nosso próprio ou o

poder de ser finito de qualquer outra pessoa, não pode superar a ameaça

radical, infinita, do não-ser, que é experimentado no desespero da auto-

condenação. Por isto é que a coragem da confiança, tal é expressa em

homens como Lutero, enfatiza sem cessar a confiança exclusiva em Deus, e

rejeita qualquer outra base para sua coragem de ser, não só como

insuficiente, mas porque o conduz a mais culpa e a ansiedade mais

profunda. A imensa libertação trazida ao povo do século XVI pela

mensagem dos reformistas, e a criação de sua coragem indomita de aceitar

a aceitação, deve-se à doutrina da sola [ide, isto ê, a mensagem de que a

coragem da confiança não é condicionada por nada finito Porem tão só por

aquilo que é em si incondicional, e que nós experimentamos como

incondicional num encontro de pessoa para pessoa.
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Destino e a Coragem de Aceitar a Aceitação

Tal como as figuras simbólicas da morte e do diabo mostram, a

ansiedade deste período não estava restrita à ansiedade da culpa. Era

também uma ansiedade da morte e do destino. As idéias ontológicas dos

últimos tempos do mundo antigo tinham sido revividas pela Renascença e

também influenciado mesmo aqueles humanistas que aderiram à Reforma.

Já nos referimos à coragem não-estóica, expressa em alguns quadros da

Renascença, onde o homem dirige a embarcação de sua vida, embora esta

seja empurrada pelos ventos do destino em outro nível. Experimentou a

conexão entre a ansiedade da culpa e a do destino. É a consciência pesada

que produz inumeráveis pavores irracionais na vida diária. O roçar de uma

folha seca horroriza quem está infectado pela culpa. Portanto, a dominação

da ansiedade da culpa é também a dominação da ansiedade do destino. A

coragem da confiança incorpora tanto a ansiedade do destino como a da

culpa. Diz "a despeito de" para ambas. Esta é a significação genuína da

doutrina da previdência. Providência não é uma teoria sobre algumas

atividades de Deus; é o símbolo religioso da coragem da confiança com

respeito ao destino e morte. Porque a coragem da confiança diz "a despeito

de" mesmo para a morte,

Lutero, como Paulo, tinha muita certeza da conexão entre a

ansiedade da culpa e da morte. No estoicismo e neo-estoicismo o eu

essencial não e ameaçado pela morte, porque pertence ao ser-em-si e

transcende o não-ser. Sócrates, que pela potência de seu eu essencial

subjulgou a ansiedade da morte, tornou-se o símbolo para a coragem de

tomar a morte sobre si. Este é o verdadeiro significado da assim chamada

doutrina de Platão sobre a imortalidade da alma. Ao discutir esta doutrina

devemos negligenciar os argumentos pela imortalidade, mesmo aqueles

que estão no Phaedon, de Platão, e concentramo-nos na imagem de

Sócrates moribundo. Todos os argumentos, ceticamente considerados pelo

próprio Platão, são tentativas de interpretar a coragem de Sócrates, a

coragem de incorporar a própria morte à própria auto-afírmação. Sócrates

está certo de que o eu que os carrascos querem destruir não é o eu que se



128

afirma em sua coragem de ser, ele não diz muito sobre a relação dos dois

eus, e ele não pôde porque eles não são numericamente dois, Porem um

em dois aspectos. Mas ele torna claro que a coragem de morrer é a prova

da coragem de ser. A auto-afirmação que omite a incorporação da

afirmação da própria morte dentro de si tenta escapar à prova de coragem,

o enfrentar o não-ser da maneira mais radical.

A crença popular na imortalidade, que no mundo ocidental substitui

amplamente o símbolo cristão da ressurreição, é uma mistura de coragem e

fuga. Tenta manter a nossa auto-afirmação mesmo em face do se ter de

morrer. Porem faz isto pela continuação de nossa finidade, isto é, tendo-se

de morrer, infinitamente, de maneira que a morte real nunca ocorrerá. Isto,

contudo, é uma ilusão, e falando logicamente, uma contradição em termos.

Torna sem: fim o que, por definição, deve chegar a um fim. A "imortalidade

da alma" é um pobre símbolo para a coragem de ser em face do próprio ter

de morrer.

A coragem de Sócrates (no quadro de Platão) era baseada, não em

uma doutrina da imortalidade da alma, mas na afirmação dele próprio em

seu ser essencial, indestrutível. Ele sabe que pertence a duas ordens de

realidade, e que uma ordem é transtemporal. Foi a coragem de Sócrates

que, mais do que qualquer reflexão filosófica, revelou ao mundo antigo que

cada um pertence a duas ordens.

Porem havia uma pressuposição de coragem (estóica e neo-estóica)

de tomar sobre si a morte, a saber, a capacidade de cada indivíduo de

participar de ambas as ordens, a temporal e a eterna. Esta pressuposição

não é aceita pelo cristianismo. Segundo o cristianismo, estamos extraviados

de nosso ser essencial. Não somos livres para realizar nosso ser essencial,

estamos sujeitos a contradizê-lo. Portanto, a morte pode ser aceita só

através de um estado de confiança no qual a morte cessou de ser a

"recompensa do pecado". Isto, contudo, é o estado de ser aceito a despeito

de ser inaceitável. Aqui está o ponto em que o mundo antigo foi

transformado pelo cristianismo, e no qual a coragem de Lutero de enfrentar

a morte estava plantada. O ser aceito na comunhão com Deus é o fundo
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desta coragem, não uma duvidosa teoria da imortalidade. O encontro com

Deus, em Lutero, não é meramente a base para a coragem de tomar sobre

si pecado e condenação, é também a base para tomar sobre si destino e

morte. Pois encontrar Deus significa encontrar segurança transcendente e

eternidade transcendente. Aquele que participa de Deus participa da

eternidade. Porem, a fim de participar dele, você deve ser aceito por ele, e

deve ter aceito sua aceitação de você.

Lutero experimentou o que ele descreve como ataques do mais

profundo desespero (Anfechtung), a horripilante ameaça da completa

insignificação. Para ele estes momentos eram ataques satânicos nos quais

tudo estava ameaçado: sua fé cristã, a confiança em seu trabalho, a

Reforma, o perdão dos pecados. Tudo entrava em colapso nos momentos

extremos deste desespero, nada era deixado da coragem de ser. Lutero,

nestes momentos, e nas descrições que fornece deles, antecipou a

descrição feita pelo existencialismo moderno. Mas para 'ele isto não era a

última palavra. A última palavra era o primeiro mandamento, a declaração

de que Deus é Deus. Recordava-lhe o elemento incondicional na

experiência humana, do qual pode-se estar certo, mesmo no abismo da

insignificação. E esta certeza o salvou.

Não se deve esquecer que o grande adversário de Lutero, Thomas

Münzer, o anabatista e socialista religioso, descreve experiências similares.

Fala da situação extrema em que tudo que é finito revela sua finidade, na

qual o finito chega a seu fim, na qual a ansiedade crispa o coração e todas

as significações previas caem de lado, e na qual, justamente por esta razão,

o Espírito Divino pode fazer-se sentido e pode transformar toda a situação

na coragem de ser, cuja expressão é a ação revolucionária. Enquanto Lutero

representa o protestantismo eclesiástico, Münzer representa o radicalismo

evangélico. Ambos os homens fizeram história, e realmente as opiniões de

Münzer tiveram mesmo mais influência na América do que as de Lutero.

Ambos os homens experimentaram a ansiedade da insignificação e

descreveram-na em termos que tinham sido criados pelos místicos cristãos.

Porem, agindo assim, transcenderam a coragem da confiança que é
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baseada no encontro pessoal com Deus. Tiveram que receber elementos da

coragem de ser que é baseada na união mística. Isto conduz a uma última

questão: se os dois tipos da coragem de aceitar a aceitação podem ser

unidos, visando a presença todo-penetrante da ansiedade da dúvida e

insignificação em nosso próprio período.

Fé Absoluta e Coragem de Ser

Temos evitado o conceito de fé em nossa descrição da coragem de

ser que é baseada na união mística com o fundamento do ser, bem como

em nossa descrição da coragem de ser que é baseada no encontro pessoal

com Deus. Isto em parte por ter o conceito de fé perdido seu significado

genuíno, e ter recebido a conotação de "crença em algo inacreditável". Mas

não é a única razão para o nosso uso de outros termos que não fé. A razão

decisiva é que eu não penso que união mística ou encontro pessoal

satisfaçam a idéia de fé. Certamente há fé na elevação da alma acima do

finito, para o infinito, tendendo a sua união com a base do ser. Porem mais

do que isto está incluido no conceito de fé. E há fé no encontro com o Deus

pessoal. Porem ainda mais do que isto está incluido no conceito de fé. Fé é

o estado de ser apoderado pela potência do ser-em-si. A coragem de ser é

uma expressão de fé e o que a "fé" significa deve ser entendido através da

coragem de ser. Definimos coragem como a auto-afirmação do ser a

despeito do não-ser. A potência desta auto-afirmação é a potência do ser

que é efetivo em cada ato de coragem. Fé é a experiência desta potência.

Mas é uma experiência que tem um caráter paradoxal, o caráter de

aceitar a aceitação. O ser-em-si transcende infinitamente todo ser finito;

Deus no encontro divino-humano transcende o homem incondicional-

mente. A fé transpõe este vão infinito em aceitando o fato de que a

despeito dele a potência de ser está presente, de que aquele que está

separado é aceito. A fé aceita o "a despeito de" da coragem; e do "a

despeito de" da fé o "a despeito de" da coragem é nascido. A fé não é uma

afirmação teórica, de algo incerto; é a aceitação existencial de algo que
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transcende a experiência ordinária. A foi não é uma opinião, mas um

estado. É o estado de ser apoderado pela potência de ser que transcende

tudo que ê, e da qual tudo que é participa. Aquele que é apoderado Dor

esta potência é capaz de afirmar-se porque sabe que está afirmado pela

potência do ser-em-si. Neste ponto a experiência mística e o encontro

pessoal são idênticos. Em ambos a fé é a base da coragem de ser.

Isto é decisivo para um período no qual, igual ao nosso, a ansiedade

da dúvida e insignificação é dominante. Por certo a ansiedade do destino e

da morte não está ausente de nosso tempo. A ansiedade do destino foi

incrementada pelo grau em que o rompimento esquizofrênico de nosso

mundo removeu os derradeiros remanescentes da anterior segurança. E

nem a ansiedade da culpa e condenação está faltando. É surpreendente o

quanto a ansiedade da culpa vem à superfície no aconselhamento

psicanalítico e pessoal. Os séculos de repressão puritana e burguesa dos

impulsos vitais produziram quase tanto sentimento de culpa como a

pregação de inferno e purgatório na Idade Média.

Porem, a despeito destas considerações restritivas, deve-se dizer que

a ansiedade que determina nosso período é a ansiedade da dúvida e

insignificação. Tome-se haver perdido, ou ter que perder, a significação da

própria existência. A expressão desta situação é o existencialismo de hoje.

Qual a coragem que é capaz de incorporar o não-ser na forma da

dúvida e insignificação? Esta é a mais importante e a mais perturbadora

questão na pesquisa da coragem de ser. Pois a ansiedade da insignificação

solapa o que ainda está intocado pela ansiedade do destino e da morte, da

culpa e da condenação. Na ansiedade da culpa e condenação a dúvida ainda

não minou a certeza de uma responsabilidade fundamental. Somos

ameaçados, Porem não destruídos. Se, contudo, a dúvida e a insignificação

prevalecem, experimenta-se um abismo no qual a significação da vida e a

verdade da responsabilidade fundamental desaparecem. O estóico, que

vence a ansiedade do destino com a coragem socrática da sabedoria, e o

cristão, que domina a ansiedade da culpa com a coragem protestante de

aceitar o perdão, estão em situação diferente. Mesmo no desespero de ter
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de morrer e no desespero da auto-condenação a significação é afirmada e a

certeza preservada. Mas no desespero da dúvida e insignificação ambas são

engolfadas pelo não-ser.

A questão então é: Há uma coragem que possa vencer a ansiedade

da dúvida e insignificação? Ou, em outras palavras, pode a fé que aceita a

aceitação resistir à potência do não-ser em sua forma mais radical? Pode a

fé resistir à insignificação? Há um tipo de fé que possa existir junto com a

dúvida e insignificação? Estas questões conduzem ao derradeiro aspecto do

problema discutido nestas conferências, e o mais relevante de nosso

tempo: Como é possível a coragem de ser se todos os caminhos para criar

estão impedidos pela experiência de sua insuficiência básica? Se a vida é

tão sem significação quanto a morte, se a culpa é tão questionável quanto a

perfeição, se o ser não é mais significativo do que o não-ser, em que se

pode basear a coragem de ser?

Há inclinação em alguns existencialistas para responder estas

questões por meio de i4m salto da dúvida para a certeza dogmática, da

insignificação para uma coleção de sim-bolos nos quais a significação de um

grupo especial, eclesiástico ou político, está corporificada. Este salto pode

ser interpretado de diferentes modos. Pode ser a expressão de um desejo

de segurança; pode ser tão arbitrário como, segundo os princípios

existencialistas, toda decisão é; pode ser o sentimento de que a mensagem

cristã é a resposta à pergunta levantada por uma análise da existência

humana; pode ser uma conversão genuína, independente da situação

teórica. Em qualquer caso não é uma solução do problema da dúvida

radical. Dá a coragem de ser àqueles que estão convertidos, Porem, não

responde a questão de como tal coragem é possível em si. A resposta deve

aceitar, como condição previa, o estado de insignificação. Não é uma

resposta se requer a remoção deste estado; pois isto é justamente o que

não pode ser feito. Aquele que está nas garras da dúvida e insignificação

não pode se libertar destas garras; mas ele pede uma resposta que seja

válida dentro, e não fora, da situação de desespero. Ele pede o alicerce

básico do que temos chamado a "coragem de desespero". Só há uma
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resposta possível se não se tenta escapar à questão: a saber, que a

aceitação do desespero é em si fé, e está na linha divisória da coragem de

ser. Nesta situação a significação da vida é reduzida ao desespero sobre a

situação da vida. Mas, tão longe quanto este desespero é um ato de vida,

ele é positivo em sua negatividade. Falando cinicamente pode-se dizer que

é verdadeiro para a vida ser cínico a respeito dela. Religiosamente falando,

pode-se dizer que nos aceitamos como aceitos, a despeito de nosso

desespero sabre a significação dessa aceitação. O paradoxo de toda

negatividade radical, o quanto é uma negatividade ativa, é que deve

afirmar-se a fim de ser capaz de negar-se. Nenhuma negação real pode ser

sem uma afirmação implícita. O prazer oculto produzido pelo desespero

testemunha o caráter paradoxal da auto-afirmação. O negativo vive do

positivo que ele nega.

A fé que torna a coragem do desespero possível é a aceitação da

potência de ser, mesmo nas garras do não-ser. Mesmo no desespero sobre

significação o ser se afirma através de nós. O ato de aceitar a insignificação

é em si um ato significativo. É um ato de fé. Vimos que aquele que tem a

coragem de afirmar seu ser a despeito do destino e da culpa não afastou.

Ele permanece ameaçado e golpeado por eles. Porem ele aceita sua

aceitação pela potência do ser-em-si, da qual ele participa e que lhe dá a

coragem de tomar sobre si as ansiedades do destino e da culpa. O mesmo é

verdadeiro para a dúvida e insignificação. A fé que cria a coragem para

incorporá-las em si não tem conteúdo especial. É simplesmente fé, não

dirigida, absoluta. É indefinível, uma vez que tudo que é definido é

dissolvido pela dúvida e significação. Contudo, mesmo a fé absoluta não é

um estado de espírito sem base objetiva.

Uma análise da natureza absoluta da fé revela os seguintes

elementos nela: o primeiro é a experiência da potência de ser, que está

presente mesmo em face da mais radical manifestação de não-ser. Se diz

que nesta experiência a vitalidade resiste ao desespero, deve-se

acrescentar que no homem a vitalidade é proporcional à intencionalidade.

A vitalidade que pode suportar o abismo da insignificação tem consciência
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de uma significação oculta dentro da destruição da significação. O segundo

elemento na fé absoluta é a dependência da experiência de ser, e a

dependência da experiência de insignificação em relação à experiência de

significação. Mesmo no estado de desespero tem-se bastante ser para

tornar possível o desespero. Há um terceiro elemento na fé absoluta, a

aceitação de ser aceito. Claro, no estado de desespero não há ninguém nem

nada que aceite. Mas há o próprio poder de aceitação que é

experimentado. A insignificação, enquanto é experimentada, inclui uma

experiência do "poder de aceitação". Aceitar este poder de aceitação

conscientemente é a resposta religiosa da fé absoluta, de uma fé que tinha

sido privada, pela dúvida, de qualquer conteúdo concreto, que apesar disso

é a fé e a fonte da mais paradoxal manifestação da coragem de ser.

Esta fé transcende a experiência mística e o encontro divino-humano.

A experiência mística parece estar mais próxima da fé absoluta, mas não

está. A fé absoluta inclui um elemento de ceticismo que não se pode achar

na experiência mística. Por certo o misticismo também transcende todo

conteúdo específico, mas não porque duvide deles, ou os tenha achado

sem significação; pelo contrário, supõe que ele, preliminarmente, é. O

misticismo utiliza o conteúdo específico como graus passando sobre eles

após os haver usado. A experiência da insignificação, contudo, nega-os (e

tudo que os acompanha), sem os haver usado. A experiência da

insignificação é mais radical do que o misticismo. Transcende portanto a

experiência mística. A fé absoluta também transcende o encontro divino-

humano. Neste encontro o esquema sujeito-objeto é válido: um sujeito

definido (homem) encontra um objeto definido (Deus). Pode-se inverter

esta formulação e dizer que um sujeito definido (Deus) encontra um objeto

definido (homem). Mas em ambos os casos o ataque da dúvida domina a

estrutura sujeito-objeto. Os teólogos que falam tão ardentemente, e com

tal autocerteza, sobre o encontro divino-humano deviam ter consciência de

uma situação na qual este encontro é impedido pela dúvida radical, e nada

é deixado da fé absoluta. A aceitação de uma tal situação como

religiosamente válida tem, contudo, a conseqüência de que o conteúdo

concreto da fé ordinária deve estar sujeito à crítica e transformação. A
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coragem de ser em sua forma radical é uma chave para uma idéia de Deus

que transcende a ambos, misticismo e encontro de pessoa-para-pessoa.

A CORAGEM DE SER COMO A CHAVE DO SER-EM-SI

Não-Ser Abrindo o Ser

A coragem de ser, em todas as suas formas, tem, por si mesma,

caráter revelador. Mostra a natureza do ser, mostra que a auto-afirmação

do ser é uma afirmação que supera a negação. Numa formulação

metafórica (e cada afirmação sobre o ser-em-si é ou metafórica ou

simbólica) pode-se dizer que ser inclui não-ser, mas o não-ser não prevalece

contra ele: "Incluir" é uma metáfora especial, que indica que o ser engloba

a si próprio e o que lhe é oposto, não-ser. Não-ser pertence ao ser, não

pode ser separado dele. Não podemos mesmo pensar "ser" sem uma dupla

negação: ser deve ser pensado como a negação da negação do ser. Por isto

é que descrevemos melhor o ser por sua metáfora "potência de ser".

Potência é a possibilidade que um ser tem de realizar-se contra a

resistência de outros seres. Se falamos da potência do ser-em-si indicamos

que o ser se afirma contra o não-ser. Em nossa discussão de coragem e vida

mencionamos a compreensão dinâmica da realidade pelos filósofos da vida.

Tal compreensão é possível só se aceita o ponto de vista de que não-ser

pertence ao ser, que o ser não poderia ser o fundamento da vida sem o

não-ser. A auto-afirmação do ser sem o não-ser não seria mesmo auto-

afirmação, Porem uma auto-identidade imóvel. Nada seria manifesto, nada

expresso, nada revelado. Mas o não-ser conduz o ser para fora de seu

afastamento, força-o a afirmar-se dinamicamente. A filosofia tem lidado

com a auto-afirmação dinâmica do ser-em-si onde quer que fale

dialeticamente, em especial no neoplatonismo, Hegel e nos filósofos da

vida e do processo. A teologia tem feito o mesmo sempre que toma a idéia
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de Deus vivente e sério, mais obviamente na simbolização trinitária da vida

interior de Deus. Spinoza, a despeito de sua definição tática de substância

(que é seu nome para a potência básica de ser), une tendências filosóficas e

místicas quando fala do amor e conhecimento com que Deus ama e

conhece a si mesmo através do amor e conhecimento de seres finitos. Não-

ser (que é em Deus o que faz sua auto-afirmação dinâmica) abre a divina

auto-reclusão e revela-o como potência e amor. Não-ser faz Deus um Deus

vivente. Sim e Não ele tem que sobrepujar-se dentro de si mesmo e de sua

criatura, o divino Sim para ele próprio seria sem vida. Não haveria revelação

do fundamento do ser, não haveria vida.

Porem onde há não-ser, há finidade e ansiedade. Se dizemos que o

não-ser pertence ao ser-em-si, dizemos que finidade e ansiedade

pertencem ao ser-em-si. Embora filósofos e teólogos tenham falado da

divina santidade, falaram implicitamente (e às vezes explicitamente) da

ansiedade da finidade que é eternamente incorporada à santidade da

divina infinidade. O infinito abrange ele mesmo e ao finito, o Sim inclui ele

mesmo e o Não que ele incorpora, a santidade compreende ela mesma e a

ansiedade de que ela é a vitória. Tudo isto está implicado se dizemos que

ser inclui não-ser e que através do não-ser ele se revela. É uma linguagem

altamente simbólica que precisa ser usada neste ponto. Porem seu caráter

simbólico não diminui sua verdade; pelo contrário, é uma condição de sua

verdade. Falar não simbolicamente sobre o ser-em-si é inverdadeiro.

A auto-afirmação divina é o poder que torna possível a auto-

afirmação do ser finito, a coragem de ser. Só porque o ser-em-si tem o

caráter de auto-afirmação a despeito do não-ser é possível coragem. A

coragem participa da auto-afirmação do ser-em-si, participa da potência de

ser que prevalece contra o não-ser. Aquele que recebe esta potência em

um ato de fé, mística ou pessoal ou absoluta, tem consciência da fonte de

sua coragem de ser.

O homem não é necessàriamente cônscio desta fonte. Em situação

de cinismo e indiferença ele não o é. Mas ela age nele enquanto ele

mantém a coragem de tomar a ansiedade sobre si. No ato da coragem de
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ser a potência de ser é efetiva em nós, quer o reconheçamos ou não. Cada

ato de coragem é uma manifestação do fundamento do ser, não

importando o quanto possa ser questionável o conteúdo do ato. O

conteúdo pode esconder, ou distorcer, o verdadeiro ser, a coragem nele

revela o verdadeiro ser. Não são os argumentos, mas a coragem de ser que

revela a verdadeira natureza do ser-em-si. Em afirmando nosso ser

participamos da auto-afirmação do ser-em-si. Não há argumentos válidos

para a "existência" de Deus, mas há atos de coragem nos quais nós

afirmamos a potência de ser, quer saibamos, quer não. Se sabemos,

aceitamos a aceitação conscientemente. Se não sabemos, apesar disso

aceitamo-la e participamos dela. E em nossa aceitação daquilo que não

sabemos a potência de ser e manifesta para nós. A coragem tem poder

revelador, a coragem de ser é a chave do ser-em-si.

Teísmo Transcendente

A coragem de incorporar a insignificação em si mesmo pressupõe

uma relação com o fundamento do ser que nós chamamos de "fé absoluta".

Ela é sem um conteúdo especial, embora não seja sem conteúdo. O

conteúdo da fé absoluta, e sua conseqüência, a coragem que incorpora a

dúvida radical, a dúvida sobre Deus, transcende a idéia teística de Deus.

Teísmo pode significar uma afirmação não especificada de Deus.

Teísmo, neste sentido, não diz o que ele significa ao usar o nome de Deus.

Devido às conotações tradicionais e psicológicas da palavra Deus, tal teísmo

vazio pode produzir um estado de alma reverente se se fala de Deus.

Políticos, ditadores e outras pessoas que desejam usar uma retórica para

impressionar audiências gostam de usar a palavra Deus neste sentido.

Produz, em seus ouvintes, o sentimento de que o orador é sério e

moralmente fidedigno. Isto é particularmente bem sucedido se pode

estigmatizar seus adversários como ateus. Em um nível mais elevado, gente

sem um credo religioso definido gosta de denominar-se teísta, não com

propósitos especiais, mas porque não pode considerar um mundo sem
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Deus, o que quer que seja este Deus. Precisa de algumas das conotações da

palavra Deus e têm medo do que eles chamam ateísmo. Na escala mais

elevada de todas deste tipo de teísmo, o nome de Deus é usado como uma

espécie de símbolo poético, ou prático, expressando um profundo estado

emocional, ou a idéia ética mais alta de todas. É um teísmo que fica na

linha divisória entre o segundo tipo de teísmo e o que nós chamamos

"teísmo transcendente". Porem ele e ainda muito indefinido para cruzar

esta fronteira. A negação ateística de todo este tipo de teísmo é tão vaga

quanto o próprio teísmo. Pode produzir um estado d'alma irreverente e

uma reação zangada daqueles que tomam seriamente sua afirmação

teística. Pode mesmo ser sentida como justificativa contra o abuso político

retórico do nome de Deus, mas é, em última análise, tão irrelevante quanto

o teísmo que nega. Não pode atingir o estado de desespero mais do que o

teísmo contra o qual luta pode atingir o estado de fé.

Teísmo pode ter outro significado, por inteiro contrário ao primeiro:

pode ser o nome do que nós chamamos o encontro divino-humano. Neste

caso ele se refere àqueles elementos, na tradição judaico-cristã, que

enfatizam a relação de pessoa-para-pessoa com Deus. Teísmo, neste

sentido, dá ênfase às passagens personalísticas da Bíblia e dos credos

protestantes, à imagem personalística de Deus, à palavra como a

ferramenta da criação e revelação, ao caráter ético e social do reino de

Deus, à natureza pessoal da fé humana e do perdão divino, à visão histórica

do universo, à idéia de um propósito divino, à infinita distância entre

criador e criatura, à absoluta separação entre Deus e o mundo, ao conflito

entre o Santo Deus e o homem pecador, ao caráter de pessoa-para-pessoa

da oração e devoção prática. Teísmo, neste sentido, e o lado não místico da

religião bíblica e Cristianismo histórico. Ateísmo, do ponto de vista deste

teísmo, é a tentativa humana de escapar ao encontro divino-humano. É um

problema existencial — não teórico.

Teísmo tem um terceiro significado, estritamente teológico. Teísmo

teológico, como toda teologia, depende da substância religiosa que ele

conceitualiza. É dependente do teísmo no primeiro sentido, na medida em'
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que ele tenta provar a necessidade de afirmar Deus de alguma maneira;

usualmente desenvolve os assim chamados argumentos da "existência" de

Deus. Porem é mais dependente do teísmo no segundo sentido na medida

em que tenta estabelecer uma doutrina de Deus que transforma o encontro

de pessoa-para-pessoa com Deus em uma doutrina sobre duas pessoas que

podem ou não podem, encontrar-se, mas que têm uma realidade

independente uma da outra.

Ora, teísmo no primeiro sentido deve ser transcendido porque é

irrelevante, e teísmo no segundo sentido deve ser transcendido porque é

unilateral. Porem teísmo no terceiro sentido deve ser transcendido porque

é errado. É má teologia. Isto pode ser mostrado por uma análise mais

penetrante. O Deus do teísmo teológico é um ser ao lado de outro e, como

tal, uma parte do todo da realidade. Por certo e considerado sua parte mais

importante, Porem como uma parte e, portanto, como sujeito à estrutura

do todo. Supõe-se que ele esteja além dos elementos ontológicos e

categóricos que constituem a realidade. Mas cada formulação os submete a

eles. É visto como um eu que tem um mundo, como um ego que é

relacionado com um tu, como uma causa que está separada de seu efeito,

como tendo um espaço definido e um tempo sem fim. Ele é um ser, não

ser-em-si. Como tal está preso à estrutura sujeito-objeto da realidade, é um

objeto para nós na qualidade de sujeitos. Ao mesmo tempo somos objetos

para ele, na qualidade de um sujeito. E isto. é decisivo para a necessidade

de transcender o teísmo teológico. Pois Deus, como um sujeito, transforma-

me em um objeto que nada mais é que um objeto. Priva-me de minha

subjetividade porque é onipotente e onisciente. Eu me revolto e tento

transformá-lo em objeto, Porem a revolta fracassa e torna-se desesperada.

Deus aparece como um tirano invencível, o ser, em contraste com quem

todos os outros seres são sem liberdade e subjetividade. É igualado aos

tiranos recentes que, com a ajuda do terror, tentam transformar tudo em

mero objeto, uma coisa entre coisas, um parafuso na máquina que eles

controlam. Torna-se o modelo de tudo contra que se revoltou o

existencialismo. Este é o Deus que Nietzsche disse que tinha de ser morto,

porque ninguém pode tolerar ser transformado num mero objeto de
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absoluto conhecimento e absoluto controle. Esta é a mais profunda raiz do

ateísmo. É um ateísmo que é justificado como uma reação contra o teísmo

teológico e suas implicações perturbadoras. É também a raiz mais profunda

do desespero existencialista e da ansiedade generalizada de insignificação

em nosso período.

Teísmo em todas as suas formas é transcendente pela experiência a

que chamamos fé absoluta. É o aceitar da aceitação, sem ninguém ou nada

que aceita. É a potência do serem-si que aceita e dá a coragem de ser. Este

é o ponto mais alto a que nos conduziu nossa análise. Não pode ser descrito

da maneira pela qual podemos descrever o Deus de todas as formas de

teísmo. Não pode ser descrito, nem em termos místicos. Transcende a um

tempo ao misticismo e ao encontro pessoal, como transcende à coragem de

ser como uma parte e a coragem de ser como si próprio.

O Deus Acima de Deus e a Coragem de Ser

A fonte básica da coragem de ser é o "Deus acima de Deus"; este é o

resultado de nosso empenho em transcender o teísmo. Somente

transcendendo o Deus do teísmo pode a ansiedade da dúvida e

insignificação ser incorporada à coragem de ser. O Deus acima de Deus é o

objeto de todo anelo místico, Porem o misticismo também deve ser

transcendido a fim de alcançá-lo. O misticismo não leva a sério o concreto e

a dúvida sobre o concreto. Mergulha diretamente na base do ser e

significação, e deixa para trás o concreto, o mundo de valores e

significações finitos. Portanto, não resolve o problema da insignificação. Em

termos da situação religiosa presente isto significa que o misticismo

oriental não é a solução dos problemas do existencialismo ocidental,

embora muita gente tente esta solução. O Deus acima de Deus do teísmo

não é desvalorização das significações que a dúvida lançou no abismo da

insignificação: é sua restituição potencial. Contudo, a fé absoluta concorda

com a fé implicada no misticismo, pelo fato de ambas transcenderem a

objetivação teística de um Deus que é um ser. Para o misticismo um tal
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Deus não é mais real que qualquer ser finito; para a coragem de ser um tal

Deus desapareceu no abismo da insignificação com todo outro valor e

significação.

O Deus acima de Deus do teísmo está presente, embora oculto, em

todo encontro divino-humano. A religião bíblica, tanto como a teologia

protestante, está cônscia do caráter paradoxal deste encontro. Estão

cônscios de que se Deus encontra o homem, Deus não é nem objeto nem

sujeito, e portanto acima do esquema o qual forçou o teísmo. Estão

cônscios de que personalismo com respeito a Deus e equilibrado por uma

presença transpessoal do divino. Estão cônscios de que o perdão pode ser

aceito só se a potência de aceitação é efetiva no homem falando de

maneira bíblica, se a potência da graça é efetiva no homem. Têm

consciência do caráter paradoxal de toda oração, de falar com alguém com

quem você não pode falar porque ele não é "alguém", de pedir a alguém de

quem você não pode pedir nada porque ele dá ou não dá antes de você

pedir, de dizer "tu" a alguém que está mais próximo do Eu do que o próprio

Eu. Cada um destes paradoxos conduz a consciência religiosa para um Deus

acima do Deus do teísmo.

A coragem de ser que está enraizada na experiência do Deus acima

do Deus do teísmo une e transcende a coragem de ser como uma parte e a

coragem de ser como si próprio. Evita a perda de si próprio. Evita a perda

de si próprio pela participação e a perda do próprio mundo pela

individualização. A aceitação do Deus acima do Deus do teísmo torna-nos

uma parte daquilo que não é também uma parte, Porem a base do todo.

Portanto, nosso eu não se perde num todo maior que o submerge na vida

de um grupo limitado. Se o eu participa da potência do ser-em-si, recebe a

si próprio de volta. Pois a potência de ser age através da potência dos eus

individuais. ele não os absorve como o faz qualquer todo limitado, todo

coletivismo e todo conformismo. Por isto é que a Igreja, que representa a

potência do ser-em-si ou o Deus que transcende o Deus das religiões,

reivindica ser a mediadora da coragem de ser. Uma igreja que está baseada

na autoridade do Deus do teísmo não pode fazer tal reivindicação.
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Inevitavelmente transforma-se ela própria num sistema coletivista ou

semicoletivista.

Mas uma igreja que levanta a si mesma, em sua mensagem e sua

devoção, ao Deus acima de Deus do teísmo, sem sacrificar seus símbolos

concretos, pode ser intermediária de uma coragem que incorpora em si a

dúvida e a insigníficação. É a Igreja sob a Cruz que sozinha pode fazer isto, a

Igreja que prega o Crucificado, que gritou para o Deus que permanecia seu

Deus depois que o Deus da confiança o havia abandonado nas trevas da

dúvida e insignificação. Ser coma uma parte em tal igreja é receber uma

coragem de ser na qual podemos perder nosso eu e na qual recebemos

nosso mundo.

Fé absoluta, o estado de ser apoderado pelo Deus além de Deus, não

e um estado que aparece ao lado de outros estados da mente. Nunca é algo

definido ou separado, um evento que possa ser isolado e descrito. É sempre

um movimento dentro, com e sob outros estados da mente. É a situação

dentro do limite das possibilidades do homem. É o limite. Portanto é

ambas, a coragem do desespero e a coragem dentro e acima de toda

coragem. Não é um lugar onde se possa viver é sem a segurança de

palavras e conceitos, é sem nome, sem igreja, sem culto, sem teologia. Mas

está se movendo nas profundezas de todos eles. É a potência de ser, da

qual eles participam e da qual são expressões fragmentárias.

Podemos tornar-nos conscientes dela na ansiedade do destino e da

morte, quando os símbolos tradicionais, que incapacitam os homens para

resistir às vicissitudes do destino e ao horror da morte, perderam seu

poder. Quando "providência" tenha se tornado uma superstição e

"imortalidade" algo imaginário, de forma que aquilo que uma vez foi a

potência nestes símbolos possa ainda estar presente e criar a coragem de

ser a despeito da experiência de um mundo caótico e 'de um,a existência

finita. A coragem estóica retorna, Porem não com a fé na razão universal.

Retorna com a fé absoluta que diz Sim ao ser, sem ver nada concreto que

possa vencer o não-ser no destino e na morte.
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E podemos tornar-nos conscientes do Deus acima do Deus do teísmo

na ansiedade da culpa e condenação, quando os símbolos tradicionais que

incapacitam os homens a resistir à ansiedade da culpa e condenação

perdeu seu poder. Quando "julgamento divino" é interpretado como um

complexo psicológico e perdão, como um remanescente da imagem

paterna, o que uma vez foi o poder naqueles símbolos pode ainda estar

presente e criar coragem de ser a despeito da experiência de um vão

infinito entre o que nós somos e o que deveríamos ser. A coragem luterana

retorna, mas não sustentada pela fé no julgamento e perdão de Deus. Volta

em termos de fé absoluta que diz Sim, embora não haja potência especial

que domine a culpa. A coragem de incorporar em si a ansiedade da

insignificação é a linha limite até onde pode chegar a coragem de ser. Além

dela é mero não-ser. Dentro dela todas as formas de coragem estão

reafirmadas na potência de Deus acima de Deus no teísmo. A coragem de

ser está enraizada no Deus que aparece quando Deus desapareceu na

ansiedade da dúvida.


