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Eu desejo hoje3 propor a vocês algumas reflexões que pretendem escapar ao

ritual da celebração da amizade franco-alemã e das considerações inevitáveis sobre a

identidade e a alteridade. Eu penso que em matéria de amizade, como em toda matéria,

a lucidez não é absolutamente antinômica com a afeição, muito pelo contrário. Eu quero

então tentar propor algumas reflexões sobre as condições sociais da circulação

internacional das idéias; ou, para empregar um vocabulário econômico que produz

sempre um efeito de ruptura, sobre o que poderia chamar de import-export intelectual.

Quero tentar descrever se não as leis – porque eu não tenho trabalhado suficientemente

para poder utilizar uma linguagem tão pretensiosa – ao menos as tendências dessas

trocas internacionais que nós descrevemos ordinariamente em uma linguagem que deve

mais à mística do que à razão. Em resumo, vou tentar hoje apresentar um programa para

uma ciência das relações internacionais em matéria de cultura.

Em um primeiro momento, poderia evocar a história das relações entre a França

e a Alemanha após a Segunda Guerra mundial, e mais precisamente todo o trabalho que,

no nível do campo político notadamente, poderia ser feito para favorecer a comunicação

e a compreensão entre os dois países. Precisaria conduzir sem complacência uma

análise histórica do trabalho simbólico que foi necessário para exorcizar, ao menos em

certa fração das populações dos dois países, todos os fantasmas do passado. Seria

preciso analisar, além do trabalho oficial das instâncias oficiais em sua dimensão

simbólica e prática, as ações diversas que puderam favorecer a transformação das

atitudes dos franceses e dos alemães, considerados em sua diversidade social. Poder-se-

ia, por exemplo, situando-se ao nível do campo intelectual, descrever as etapas do
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trabalho de conversão coletiva; com, no caso dos intelectuais franceses, a reconciliação,

depois a fascinação a respeito do milagre alemão e a fase atual que seria aquela da

admiração ambivalente, sublimada em uma forma de europeísmo voluntarista através da

qual muitos trabalhadores da undécima hora tentaram encontrar um substituto para seu

nacionalismo defunto. Mas vocês compreendem que eu não posso me satisfazer com

semelhantes considerações, tão superficiais quanto sumárias.

O que podemos fazer hoje se tivermos uma preocupação real em promover a

internacionalização da vida intelectual? Acredita-se freqüentemente que a vida

intelectual é espontaneamente internacional. Nada é mais falso. A vida intelectual é

lugar, como todos os outros espaços sociais, de nacionalismos e imperialismos, e os

intelectuais veiculam, quase tanto quanto os outros, preconceitos, estereótipos, idéias

prontas, representações muito sumárias, muito elementares, que se nutrem dos acasos da

vida cotidiana, incompreensões, mal-entendidos, feridas (aquelas, por exemplo, que

pode infligir ao narcisismo o fato de ser desconhecido em um país estrangeiro). Tudo

isso me faz pensar que a instauração de um verdadeiro internacionalismo científico que,

a meus olhos, é o início de um internacionalismo apenas, não pode se fazer sozinha. Em

matéria de cultura, como em outras partes, eu não acredito no deixar-fazer [laisser-faire]

e a intenção de minha proposta é mostrar como, nas trocas internacionais, a lógica do

deixar-fazer conduz freqüentemente a fazer circular o pior e a impedir o melhor de

circular. Eu me inspiro, nessas matérias como em outras partes, em uma convicção

cientista que não está em moda hoje, porque se é pós-moderno... Essa convicção

cientista me leva a pensar que se se conhece os mecanismos sociais, não os

controlamos, contudo, mas aumenta-se, por pouco que seja, as chances de controlá-los,

sobretudo se os mecanismos sociais repousam sobre a ignorância. Há uma força

autônoma do conhecimento que pode destruir, em certa medida, a ignorância. Eu disse,

em certa medida, porque a ‘força intrínseca das idéias verdadeiras’ se depara com as

resistências devidas aos interesses, aos preconceitos, às paixões. Essa convicção

cientista me inclina a pensar que é importante fazer um programa de pesquisa europeu

sobre as relações científicas européias. E penso que seria o lugar e o momento de dizer

isso já que eu sei, a traves de Joseph Jurt e os textos que ele me deu para ler, que um dos

objetivos do Centro que é hoje inaugurado é precisamente de trabalhar por um

conhecimento mútuo dos dois países, das duas tradições. E eu quero trazer minha



contribuição dizendo, muito modestamente, como eu gostaria de ver a empresa e o que

eu faria se tivesse que a conduzir.

As trocas internacionais estão sujeitas a certo número de fatores estruturais que

são geradores de mal-entendidos. Primeiro fator: o fato que os textos circulam sem seu

contexto. É uma proposição que Marx enuncia de passagem no Manifesto do partido

comunista, onde não é comum ir buscar uma teoria da recepção... Marx observa que os

pensadores alemães sempre compreenderam muito mal os pensadores franceses, porque

eles recebiam os textos que eram portadores de uma conjuntura política como textos

puros e que eles transformavam o agente político que estava no princípio desses textos

em sujeito transcendental. Assim, muitos mal-entendidos na comunicação internacional

vêm do fato que os textos não trazem seu contexto com eles. Por exemplo, correndo o

risco de surpreender e chocar vocês, eu penso que só a lógica do mal-entendido

estrutural permite compreender o fato espantoso que um presidente da República

socialista pôde dar uma decoração francesa a Ernst Jünger. Outro exemplo: Heidegger

consagrado por alguns marxistas franceses nos anos 1950. Eu poderia também tomar

exemplos contemporâneos, mas como, muito freqüentemente, eu estou implicado nesses

exemplos, eu não o farei, porque vocês poderiam pensar que eu abuso do poder

simbólico que me é provisoriamente atribuído para acertar as contas com adversários

ausentes.

O fato de que os textos circulam sem seu contexto, que eles não trazem com eles

o campo de produção – para empregar meu jargão – do qual eles são o produto e que os

receptores, estando eles mesmos inseridos em um campo de produção diferente, os

reinterpretam em função da estrutura do campo de recepção, é gerador de formidáveis

mal-entendidos. Evidentemente, de minha descrição, que eu creio objetiva, pode-se tirar

conseqüências otimistas ou pessimistas: por exemplo, do fato que alguém que é uma

autoridade em seu país não traga sua autoridade consigo, a leitura estrangeira pode às

vezes ter uma liberdade que não tem a leitura nacional, submissa a efeitos de imposição

simbólica, de dominação ou mesmo de obrigação. O que faz pensar que o julgamento

do estrangeiro é um pouco como o julgamento da posteridade. Se, em geral, a

posteridade julga melhor, é que os contemporâneos são concorrentes e que eles têm

interesses ocultos em não compreender e mesmo em impedir de compreender. Os

estrangeiros, como a posteridade, têm, em alguns casos, uma distância, uma autonomia

a respeito das obrigações sociais do campo. Na realidade, esse efeito é muito mais



aparente que o real e, muito freqüentemente, as autoridades de instituição, o que Pascal

chama as ‘grandezas de estabelecimento’ atravessam bastante as fronteiras, porque há

uma internacional dos mandarins que funciona muito bem.

Assim, o sentido e a função de uma obra estrangeira são determinados pelo

menos tanto pelo campo de recepção como pelo campo de origem. Primeiramente,

porque o sentido e a função no campo original são freqüentemente completamente

ignorados. E também porque a transferência de um campo nacional a outro se faz

através de uma série de operações sociais: uma operação de seleção (o que se traduz? o

que se publica? quem traduz? quem publica?); uma operação de marcação (de um

produto anteriormente ‘desmarcado’) através da casa de edição, a coleção, o tradutor e o

prefaciador (que apresenta a obra se apropriando e anexando a sua própria visão e, em

todo caso, a uma problemática inscrita no campo de recepção e que faz apenas

raramente o trabalho de reconstrução do campo de origem, primeiro porque é

muitíssimo difícil); uma operação de leitura enfim, os leitores aplicam à obra categorias

de percepção e problemáticas que são o produto de um campo de produção diferente.

Eu vou retomar cada um desses pontos rapidamente. A entrada no campo de

recepção é um objeto de pesquisa absolutamente capital e absolutamente urgente, por

sua vez, por razões científicas e práticas, isto é, para intensificar e melhorar a

comunicação entre as nações européias. Eu espero poder organizar um colóquio, que

teria por fim analisar os processos de seleção: quem são os selecionadores, aqueles que

uma socióloga americana da ciência chama os ‘gate-keepers’? Quem são os

descobridores e quais interesses eles têm em descobrir? Eu sei bem que a palavra

‘interesse’ choca. Mas eu penso que aquele que se apropria, em toda boa fé, de um autor

e se torna o introdutor tem vantagens subjetivas absolutamente sublimadas e sublimes,

mas que são todavia determinantes para compreender que ele faça o que faz. (Eu penso

que um pouco de materialismo não faria mal, não levaria nada, pelo contrário, ao

encantamento.) O que eu chamo ‘interesse’, pode ser o efeito das afinidades ligadas à

identidade (ou a homologia) das posições nos campos diferentes: não é por acaso que

Benet, o grande romancista espanhol, apareceu nas Éditions de Minuit. Publicar o que

eu gosto, é reforçar minha posição no campo – aquela que queira eu ou não, que eu

saiba ou não, e mesmo se esse efeito não entre em nada no projeto de minha ação. Não

há nada de mal nisso, mas é preciso sabê-lo. As eleições mútuas e puras se fazem

freqüentemente sobre a base de homologias de posição nos campos diferentes aos quais



correspondem as homologias de interesses, e homologias de estilos, de partidos

intelectuais, de projetos intelectuais. Podem-se compreender essas trocas como alianças,

então, na lógica das relações de força, como, por exemplo, maneiras de dar força a uma

posição dominada, ameaçada.

Ao lado das afinidades eletivas entre ‘criadores’, pelas quais, vocês o sentem

bem, eu tenho certa indulgência, há os clubes de admiração mútua, que me parecem

menos legítimos porque eles exercem um poder de tipo temporal na ordem cultural ou,

se se quiser, espiritual – o que é a definição mesma da tirania segundo Pascal. Eu

penso, por exemplo, na Internacional do establishment, isto é, em todas as trocas que se

instauram entre detentores de posições acadêmicas importantes: uma boa parte das

traduções só pode ser compreendida se se lhes restitui à rede complexa de trocas

internacionais entre detentores de posições acadêmicas dominantes, trocas de convites,

de títulos de doutor honoris causa, etc. É preciso então se perguntar qual é a lógica das

escolhas que faz que tal editor ou tal autor se designe para se tornar o importador de tal

ou tal pensamento. Porque fulano foi quem publicou fulano? Há evidentemente

vantagens de apropriação. As importações heréticas são freqüentemente feitos de

marginais no campo, que importam uma mensagem, uma posição que tem força em

outro campo, com o efeito de reforçar sua posição de dominados no campo. Os autores

estrangeiros são freqüentemente objetos de usos muito instrumentalistas; eles são

freqüentemente utilizados para causas que eles talvez reprovassem ou recusassem em

seu próprio país. Poderíamos por exemplo nos servir de um estrangeiro para diminuir os

nacionais. Eu tomo o exemplo de Heidegger. Todo mundo aqui se pergunta como os

franceses puderam se interessar de tal maneira por Heidegger. De fato, há muitas,

muitas razões, quase em excesso... Mas há uma explicação que salta aos olhos, é o fato

que, como mostrou Anna Boschetti em seu livro sobre Sartre et Les Temps Modernes, o

campo intelectual dos anos 1950 era dominado de forma esmagadora por Sartre. E uma

das funções maiores de Heidegger, era de servir para desqualificar Sartre (os

professores diziam: ‘Todo Sartre está em Heidegger e melhor’). Vocês têm assim, de

um lado, Beaufret, que devido ser um contemporâneo de Sartre na École normale, em

uma posição de rivalidade com ele e que, professor em um khâgne na Henri-IV, tomou

uma estatura de quase filósofo importando Heidegger para a França. E por outro lado,

do lado do campo literário, Blanchot. Vocês têm uma terceira categoria: as pessoas de

Arguments, espécie de heresia marxista menor. Como o marxismo refletia muito



visivelmente do lado do vulgar, eles realizaram uma combinação chique do marxismo e

de Heidegger.

Muito freqüentemente, com os autores estrangeiros, não é o que eles dizem que

conta, mas o que se pode lhes fazer dizer. Por isso certos autores particularmente

elásticos circulam muito bem. As grandes profecias são polissêmicas. É uma de suas

virtudes e é por isso que elas atravessam os lugares, os momentos, as eras, as gerações,

etc. Então, os pensadores de grande elasticidade são Maná, se eu posso dizer, para uma

interpretação anexionista e para os usos estratégicos.

Depois da seleção, há a marcação que, de alguma maneira, acaba o trabalho. Não

se dá a vocês apenas Simmel: dão a vocês Simmel com o prefácio de X. Seria preciso

fazer uma sociologia comparada dos prefácios: esses são atos típicos de transferência de

capital simbólico, pelo menos no caso mais freqüente, por exemplo, Mauriac

escrevendo um prefácio a um livro de Sollers: o precursor [aîné] célebre escreve um

prefácio e transmite capital simbólico, e ao mesmo tempo manifesta sua capacidade de

descobridor e sua generosidade de protetor da juventude que ele reconhece e que se

reconhece nele. Há todo um acúmulo de trocas, onde a má fé desempenha um papel

enorme, e que a sociologia um pouco objetivadora torna mais difíceis. Mas o sentido no

qual circula o capital simbólico não é sempre o mesmo. É assim que, se apoiando sobe a

regra do gênero que quer que o prefaciador se identifique ao autor, Lévi-Strauss escreve

um prefácio à obra de Mauss pelo qual ele se apropria do capital simbólico do autor do

Essai sur le Don. Eu vos deixo refletir sobre tudo isso. (As pessoas têm frequentemente

uma leitura dramática desse gênero de análises: eu quero então aproveitar as situações

orais para mostrar que de fato é muito divertido, e que em todo caso eu me divirto

muito...)

Ao termo de tudo isso, o texto importado recebe uma nova marca. Ele é marcado

pela capa: vocês têm uma intuição das capas dos diferentes editores e mesmo das

diferentes coleções de cada editor e vocês sabem o que cada uma delas significa em

referencia ao espaço dos editores alemães que vocês têm em mente. Se, por exemplo,

vocês trocarem a capa Suhrkamp pela capa Seuil, o sentido da marca imposta à obra

muda completamente. Se há homologia estrutural, a transferência pode se fazer muito

bem, mas há freqüentemente falhas; há pessoas que se enganam completamente. Seja

pelo efeito do acaso ou da ignorância, mas freqüentemente também porque eles são o



objeto de atos de anexação, de apropriação. Nesse caso, o simples efeito da capa já é

uma imposição simbólica. Eu tomo um exemplo muito bom, aquele de Chomsky que foi

publicado pela Seuil em uma coleção de filosofia. Para mim, Seuil é ‘esquerda católica’

e, em geral, personalista. Chomsky foi marcado através de uma estratégia de anexação

típica. Publicar Chomsky na Seuil, em um ambiente marcado por Ricoeur, era opor ao

estruturalismo ‘sem sujeito’, como se dizia na época, um sujeito gerador, criador, etc.

Assim, com a inserção em uma coleção, a adição de um prefácio, do fato do conteúdo

do prefácio, mas também do fato da posição do prefaciador no espaço, é toda uma série

de transformações, e mesmo de deformações da mensagem originária, que foram

operadas.

Na realidade, os efeitos estruturais que, com a ajuda da ignorância, tornam

possíveis todas as transformações e deformações ligadas aos usos estratégicos dos

textos e dos autores, podem se exercer fora de toda intervenção manipuladora. As

diferenças são tão grandes entre as tradições históricas, tanto no campo intelectual

propriamente dito como no campo social tomado em seu conjunto, que a aplicação a um

produto cultural estrangeiro de categorias de percepção e apreciação adquiridas através

da experiência de um campo nacional pode criar oposições fictícias entre coisas

semelhantes e falsas semelhanças entre coisas diferentes. Para mostrar isso, seria

preciso analisar em detalhe o exemplo do que foram as relações entre os filósofos

franceses e os filósofos alemães depois dos anos 1960 e mostrar como intenções

absolutamente semelhantes foram expressas, pela referência a contextos intelectuais e

sociais muito diferentes, em tomadas de posições filosóficas aparentemente

absolutamente opostas. E, para dizer as coisas de maneira mais impressionante, mas

também mais evidentemente extravagante, seria preciso se perguntar se Habermas não

teria estado muito menos distante do que disse Foucault que ele aparentemente estivesse

se ele tivesse se formado e afirmado como filósofo na França dos anos 1950-1960 e

Foucault muito menos diferente do que foi Habermas se ele tivesse se formado e

afirmado como filósofo na Alemanha dos mesmos anos. (Isso é dizer, entre parênteses,

que um e outro pensadores, sob as aparências da liberdade a respeito do contexto, tem

em comum o fato de terem sido profundamente marcados por esse contexto, entre outras

razões porque, em sua intenção hegemônica, eles se confrontaram com as tradições

intelectuais próprias a cada um dos seus países, profundamente diferentes.) Por

exemplo, antes de se indignar virtuosamente, com alguns alemães, sobre o uso que



alguns filósofos franceses (Deleuze e Foucault notadamente) fizeram de Nietzsche, seria

preciso compreender a função que Nietzsche – e qual Nietzsche? Aquele da Genealogia

da moral em Foucault – pôde ocupar, em um campo filosófico dominado, do lado da

universidade, por um existencialismo subjetivista-espiritualista. A Genealogia da moral

deu uma caução filosófica, própria a lhes tornar filosoficamente aceitáveis, a essas

velhas abordagens cientistas, e mesmo positivistas, encarnadas pela imagem antiquada

de Durkheim, que são a sociologia do conhecimento e a história social das idéias. É

assim que, em seu esforço para opor a um racionalismo anistórico uma ciência histórica

das razões históricas (com a idéia de ‘genealogia’ e uma noção como aquela de

‘episteme’), Foucault pôde contribuir para o que pode parecer, visto da Alemanha, onde

Nietzsche teve um sentido completamente diferente, como uma restauração do

irracionalismo contra o qual Habermas, entre outros (eu penso, por exemplo, em Otto

Apel), constitui seu projeto filosófico. E se eu posso me introduzir como terceiro nesse

debate, eu não estou seguro que a oposição seja tão radical quanto possa parecer, à

primeira vista, entre o racionalismo historicista que eu defendo – com a idéia da história

social da razão ou de campo científico como lugar da gênese histórica das condições

sociais da produção da razão – e o racionalismo neokantiano, que tenta se fundar na

razão científica se apoiando sobre as aquisições da lingüística, como em Habermas. O

relativismo racionalista e o absolutismo esclarecido podem se encontrar na defesa da

Aufklarüng... Talvez porque eles expressam a mesma intenção para o sistema vizinho.

Eu exagero, evidentemente, em meu esforço para ‘torcer o bastão em outro sentido’.

Mas eu penso em todo caso que as diferenças não são absolutamente o que se acredita

por tanto tempo que se ignora o efeito de prisma deformante que exercem, tanto sobre a

produção como sobre a recepção, os campos intelectuais nacionais e as categorias de

percepção e de pensamento que eles impõem e inculcam.

É o porquê de as discussões que se instituem hoje diretamente (o que constitui já

um progresso em relação ao período anterior, no qual os cientistas europeus se

comunicavam apenas pela América interposta) permanecem tão freqüentemente

artificiais e irreais: os efeitos da allodoxia que resultam da mudança estrutural entre os

contextos fornecem recursos inesgotáveis às polêmicas da má fé e às condenações

mútuas do farisaísmo nas quais se sobressaem os ensaístas medíocres e irresponsáveis

tais como os inventores do mito do ‘pensamento 68’ ou os denunciadores virtuosos do

‘cinismo’. Basta ter um pouco de cultura histórica para conhecer a propensão dos



pequenos intelectuais em se instaurar como justiceiros ou, mais exatamente, em

Fouquier-Tinville e em Jdanov, de direita ou de esquerda, que, como se viu, muito

recentemente, a propósito do caso Heidegger, substituem à lógica da discussão crítica,

comprometida em compreender as razões – ou as causas – do pensamento adverso, a

lógica do processo.

A Realpolitik da razão que eu não cesso de defender deve então se dar o projeto

de trabalhar em criar as condições sociais de um diálogo racional. Isto é, de trabalhar

em elevar a consciência e o conhecimento das leis de funcionamento dos diferentes

campos nacionais, as deformações do texto sendo tanto mais prováveis quanto a

ignorância do contexto de origem é maior. Projeto que pode parecer banal também pelo

longo tempo sem se entrar nos detalhes de sua realização. Trata-se, com efeito, de

produzir um conhecimento científico dos campos de produção nacionais e das

categorias nacionais de pensamento que ali são engendradas e de difundir amplamente

esse conhecimento, através notadamente dos professores encarregados de ensinar as

línguas e as civilizações estrangeiras. Para dar uma idéia da dificuldade do

empreendimento, bastará indicar que ele encontrará sem dúvida seu primeiro obstáculo

nas sociologias espontâneas das diferenças entre as tradições nacionais que os

‘especialistas’ das trocas internacionais, germanistas e romanistas, por exemplo,

produzem e reproduzem sobre a base de uma familiaridade mal armada e mal refletida e

que tem freqüentemente por princípio a condescendência distraída, tão próxima de um

racismo suave, daquele que ‘os conhece bem’, ‘a quem não se faz’, e que, ‘achando-os

desagradáveis, gostamos deles apesar de tudo’ (atitude muito freqüente nos especialistas

em civilizações estrangeiras, ‘japonólogos’ ou ‘orientalistas’).

A liberdade a respeito das categorias nacionais de pensamento – através das

quais nós pensamos as diferenças entre os produtos dessas categorias – pode vir apenas

de um de um esforço para pensar, e tornar explícitas, essas categorias; então, de uma

sociologia e de uma história social reflexivas e críticas – no sentido de Kant – que se

dariam por objeto trazer à luz do dia, para dominá-los, por uma sócio-análise científica,

as estruturas do inconsciente cultural nacional, de desvelar, graças à anamnese histórica

das duas histórias nacionais, e mais especialmente da história das instituições educativas

e dos campos de produção cultural, os fundamentos históricos das categorias de

pensamento e das problemáticas que os agentes sociais executam, sem o saber (‘O



inconsciente é a história’, disse Durkheim), em seus atos de produção ou de recepção

culturais.

Nada é mais urgente que empreender uma história comparada das diferentes

disciplinas sobre o modelo do que foi feito, sob a direção de Isaac Chiva e Utz Jeggle,

para a etnologia. Com efeito, apenas uma história social comparada das ciências sociais

pode liberar dos modos de pensamento herdados da história dando os meios de se

assegurar um domínio consciente das formas escolares de classificação, categorias de

pensamento impensadas e problemáticas obrigatórias. Como se vê bem no caso da

antropologia, a comparação faz aparecer como arbitrário ou como ligado ao contexto de

uma tradição contingente tudo isso que era tido por necessário: as palavras mesmas,

etnologia ou Volkskunde, que designam a disciplina, são carregadas de todo um passado

de tradições implícitas que faz com que esses dois termos teoricamente equivalentes

sejam separados por toda a história dos dois campos. Compreender adequadamente os

objetos e os programas de pesquisa engajados nessas duas disciplinas, isso seria

compreender toda a história da relação que elas têm mantido com o campo político, e

que condensa a diferença entre o francês ‘popular’ (Museu das artes e tradições

populares) e o alemão ‘Volk’ ou ‘völkisch’, entre uma tradição de esquerda, ligada ao

Estado e defendida contra uma tradição de direita, dedicada ao folclore e ao povo à

maneira de Le Play, e uma tradição conservadora, identificando o povo à nação e à

Heimat ou à Gemeinschaft camponesa. Isso seria compreender também a posição da

disciplina no espaço hierarquizado das disciplinas: do lado das ciências positivas, um

pouco desprezadas, no caso da França, do lado da ‘germanística’, no caso da Alemanha.

E examinar todas as diferenças que resultam dessas oposições de princípios.

O sistema de ensino é um dos lugares onde, nas sociedades diferenciadas, se

produzem e se reproduzem os sistemas de pensamento, o equivalente, aparentemente

mais refinado, do que são as ‘formas primitivas de classificação’, as quais Durkheim e

Mauss, kantianos conseqüentes, fizeram o inventário, no caso das sociedades sem

escrita e sem instituição de ensino. Às oposições estruturantes entre o seco e o úmido, o

leste e o oeste, o cozido e o cru, que estabelece o quadro das categorias do entendimento

arcaico, correspondem as oposições entre explicar e compreender ou entre quantidade e

qualidade que a história coletiva de um sistema de ensino e a história individual de uma

trajetória escolar arquivaram no entendimento cultivado de cada um dos produtos

acabados do sistema de ensino.



Esses sistemas de oposição comportam invariantes (tais como as oposições que

citei, por exemplo, e que através de um ensino filosófico profundamente dominado pela

tradição alemã, na qual, a crermos em Ringer, elas foram constituídas, penetraram o

ensino francês); eles comportam também variações nacionais. Ou, mais exatamente, as

tradições dominantes em cada uma das nações podem dar valores inversos aos termos

das mesmas oposições. Eu penso, por exemplo, em todas as oposições secundarias que

gravitam ao redor da oposição central, tão importante no pensamento acadêmico

alemão, pelo menos até a Segunda Guerra mundial, entra a Kultur e a Zivilisation e que

servem para distinguir a tradição germânica, nobre a autêntica, da tradição francesa,

adulterada e superficial; a oposição, precisamente, entre o profundo ou o sério e o

brilhante ou superficial, ou a oposição entre o conteúdo e a forma, entre o pensamento

ou o sentimento e o estilo ou o espírito, entre a filosofia ou a filologia e a literatura etc.

Oposição que a tradição dominante da França (que reconciliou o hypokhâgne da Henri-

IV, coração do sistema escolar, e a NRF, Alain e Valéry) retomou por sua conta, mas

invertendo os sinais: a profundidade tornando-se peso, o sério pedantismo escolar e a

clareza superficial francesa. É preciso ter tudo isso em mente – quero dizer, na

consciência e não no inconsciente – para compreender que Heidegger é um Alain para o

sistema vizinho – e inversamente. Enquanto o primeiro pôde ser percebido e utilizado

na França como a antítese perfeita do segundo... E de fato, por uma dessas astúcias da

razão histórica que tornam tão difícil o acesso à liberdade intelectual, a oposição mítica

entre as duas tradições, alemã e francesa, impôs-se tanto àqueles que se revoltaram

contra ela, em cada um dos países, quanto àqueles que a assumiram ingenuamente por

sua conta, àqueles que compreendiam encontrar uma forma de liberdade a respeito das

formas de pensamento impostas invertendo simplesmente o sinal da oposição

dominante, aceita tal qual pelos nacionalistas satisfeitos. É assim que na Alemanha,

durante todo o século XIX, e ainda hoje (como explicar de outra forma certo sucesso de

certos pós-modernos?...), certo número de intelectuais progressistas procuraram no

pensamento francês o antídoto a tudo o que eles detestavam no pensamento alemão.

Enquanto os jovens franceses progressistas tornavam na outra direção. O que deixava a

uns e outros apenas poucas chances de se encontrar no caminho...

De fato, se não é questão de negar a existência de profundos nacionalismos

intelectuais, fundados sobre verdadeiros interesses intelectuais nacionais, a verdade é

que as lutas internacionais pela dominação em matéria cultural e pela imposição do



princípio de dominação dominante – eu quero dizer pela imposição de uma definição

particular do exercício legítimo da atividade intelectual, fundada, por exemplo, sobre o

primado da cultura, da profundidade, da filosofia etc., mais que sobre a civilização, a

clareza, a literatura etc. – encontram seu mais seguro fundamento nas lutas no seio de

cada campo nacional, lutas no interior das quais a definição nacional (dominante) e a

definição estrangeira são elas mesmas postas em jogo, tanto como armas ou quanto

como questões. Compreende-se que, nessas condições, os vaivens e as confusões são

quase a regra. É preciso muita independência intelectual e lucidez teórica para ver, por

exemplo, que Durkheim, revoltado contra o regime intelectual dominante, no qual se

inscreve perfeitamente Bergson, esta ‘no mesmo campo’ que Cassirer (este aproxima

explicitamente, em uma nota de The myth of the State, suas ‘formas simbólicas’ das

‘formas primitivas de classificação’ de Durkheim) contra quem Heidegger desenvolve

uma variante da Lebensphilosophie bergsoniana... Poderíamos multiplicar os exemplos

desses efeitos de quiasma que, favorecendo alianças ou recusas igualmente fundadas

sobre o mal-entendido, interditam ou minimizam a acumulação das aquisições

históricas das diferentes tradições e a internacionalização (ou a ‘desnacionalização’)

das categorias de pensamento que é a condição primeira de um verdadeiro

universalismo intelectual.


