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KARL JASPERS nasceu a 23 de
fevereiro, 1883, na Alemanha,
e iniciou sua carreira como psiquiatra, sendo desde 1916 professor de Psiquiatria na Universidade de Heidelberg. Desd'e 1921 ensinou Filosofia na mesma Universidade, e a partir de 1948 é
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Basel. Ao lado de HEIDEGGER, é
a grande figura da Filosofia
existencialista contemporânea.
Autor de vasta obra filosófica.
* * *
JASPERS pronunciou esta conferência há cerca de um ano. Em
fins de 1956, foi irradiada por
muitas estações de língua alemã e transcrita em várias revistas. Pretendendo utilizá-la
como núcleo de um trabalho r!e
mais fôlego, opôs-se originalmente à sua impressão em livro, mas cedeu a instâncias de
amigos e de seu editor.
Ao lado de tantos pronunciamentos e advertências de cientistas sobre o emprego das
armas atômicas, é interessante
ouvir a palavra de um pensador da força e da atualidade
de KARL JASPERS.
(Continua na 2.a orelha)
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PALAVRAS PRELIMINARES

«•

Alguns amigos, assim como o meu mui
prezado editor, estimulam-me a que dê publicidade à presente conferência, escrita em agosto de 1956 e irradiada pela maioria das emissoras alemãá em princípio de outubro, — sob
a forma de folheto, obedecido o texto publicado em algumas revistas. Relutei pelo fato
de, presentemente, encontrar-se em elaboração um livro meu, que desenvolve de maneira
mais metódica e, espero eu, mais penetrante,
as idéias aqui lançadas. Desta forma, o livro
a pxiblicar-se , e que terá o mesmo título, tornará supérflua a presente conferência. Tenho,
todavia, este livro como indispensável, uma vez
que os horizontes que atualmente se descortinam só mostram sua verdadeira significação
quando confrontados com a visão concreta da
atualidade.
Como a minha atividade didática retarda
a ultimação do livro, que provavelmente só
aparecerá em princípio de 1958, seja-me permitido publicar esta conferência, malgrado
sua vigência temporária. Depois que Einstein
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soltou o brado de alarma, seguido de Otto
Hahn e outros, milhares de vozes, às quais
junto a minha, deveriam, cada uma à sua maneira, insistir nos perigos dessa situação assustadora. O fato não deve cair no esquecimento
dos homens.
Basiléia, maio de 1957.
KARL JASPERS
Ao texto desta conferência nada se acrescentou. Algumas frases, porém, que haviam
sido eliminadas para que não se excedesse o
tempo da irradiação, foram novamente incluídas.

1. A NOVA REALIDADE

Sempre se declararam como criminosas
as novas armas de destruição: inicialmente os
canhões, e ultimamente os submarinos da
Primeira Guerra Mundial. Mas dentro de pouco tempo os homens se acostumaram à sua
presença. Nos dias de hoje, porém, a bomba
atômica (bomba de hidrogênio, bomba de cobalto) constitui acontecimento radicalmente
novo, uma vez que leva os homens à possibilidade de completa autodestruição.
Somente os especialistas apreendem o aspecto técnico da questão; no entanto, cada
um de nós pode compreender que a América
e a Rússia (e, em segundo plano, a Inglaterra)
ampliam constantemente suas reservas dessas
bombas, ao mesmo passo que aumentam o seu
poder destrutivo, com dispêndio de somas fabulosas e à custa de ingentes esforços. A bomba lançada sobre Hiroshima em 6-8-1945 foi
a primeira (160.000 mortos); três dias depois
seguiu-se a segunda, sobre Nagasaki. Diante
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de tamanha força destruidora, o Japão capitulou. No entanto, essas primeiras bombas,
que eram já tão assustadoras, foram superadas
de longe pelas bombas que desde então foram
detonadas experimentalmente em regiões desertas, e cuja liberação de energia excede à
da de Hiroshima em 600 vezes. Apesar de horrorizado, pôde o mundo acalmar-se ainda desta vez, até que se tornou patente que a extensão da destruição da vida sobre a terra começava a escapar a qualquer controle. Temos
conhecimento de que aqueles que sobreviveram, mas que foram atingidos pela poeira radioativa, definham ao longo de alguns anos,
e morrem. Afirmam os entendidos, sem sombra de dúvida, que hoje em dia é possível produzir-se a destruição total da vida sobre a
terra pela própria ação do homem. Não se
sabe, todavia, se as bombas atualmente estocadas e lançadas simultaneamente seriam suficientes para tornar a atmosfera de tal maneira impregnada de radioatividade que, em
conseqüência, a vida na terra pudesse ser extinta .
Os grandes físicos, cuja capacidade intelectual possibilitou o advento desta nova realidade, informam-nos a respeito. Einstein assinou em 1955, pouco antes da sua morte, jun-
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tamente com outros, um comovedor apelo, no
qual se lê: "No caso do emprego em massa
de bombas de hidrogênio, deve-se contar com
a morte instantânea de uma parte da humanidade e com doenças dolorosas e morte conseqüente de todos os seres vivos".
Esta constatação é hoje a realidade mais
pavorosa para o futuro da humanidade,
ameaça que a tudo supera. Até então é certo
que havia representações irreais do fim do
mundo. A expectativa deste fim próximo consistia, já para a geração da época, no equívoco
de efeito ético-religioso de João Batista, Jesus
e dos primeiros cristãos. Agora, no entanto,
encontramo-nos diante da possibilidade real
de um tal fim, se bem que não do mundo nem
da terra, mas da vida humana.
2. QUE SE DEVE FAZER
POLITICAMENTE
Todas as pessoas conscientes desejam a
abolição das armas atômicas. Todos os Estados se declaram de acordo. Só se poderá, porém, confiar em tal medida se se estabelecerem
controles mútuos.
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A segunda consideração é a seguinte:
mesmo que a bomba atômica não seja abolida, a sua utilização não se verificará, uma vez
que seus possuidores temerão empregá-la.
Hitler não lançou mão de gases venenosos durante os últimos dias de sua derrota, apesar
de dispor deles em quantidade. Quando uma
arma elimina fatalmente dois contendores, ela
se torna inaplicável.
Eis a terceira consideração: como a guerra
atômica se tornou impossível, qualquer guerra seria conseqüentemente impossível. Como
numa guerra total em torno da concepção
do Estado paira sempre a ameaça do emprego da bomba atômica, nenhuma grande potência se atreverá a começar um conflito armado. E como uma guerra deste teor implicaria na destruição de todos, não chegará ela
a ocorrer. A ameaça global gera a salvação
global. A situação de perigo extremo impõe
as formas de estrutura política, a qual, com a
bomba atômica, torna a guerra também absolutamente impossível.
Seria esta a evolução mais desejável. O
período das guerras pertenceria ao passado.
Graves problemas, fundamentalmente diferentes, que a ausência de guerras provocaria, passariam a informar nossas ações.
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3. QUE SE PASSA NA REALIDADE

Dado que o controle recíproco não é concedido, verifica-se uma contínua produção de
bombas atômicas.
E, apesar da bomba atômica, as guerras se
multiplicam. É verdade que, comparadas à
Guerra Mundial, são essas restritas e locais,
mas ainda assim devastadoras nas áreas atingidas. Ao invés de proposição, não haverá
guerras porque existe a bomba atômica —
temos que dizer: pode haver guerras hoje em
dia, sem a bomba atômica. Será que o conduzir uma guerra se tornou terrível privilégio
dos pequenos países? Estes fazem uso de atos
de força para mudar suas condições. Ameaçam seus pequenos adversários para vencê-los
pela força, à velha maneira. Ameaçam as
grandes potências em função do perigo de
uma guerra mundial. Este perigo tem efeito
intimidativo. Quando os pequenos violam pela
força os tratados, as grandes potências temem fazer respeitar pela força o direito violado. Mas este privilégio dos pequenos só pode
existir porque as grandes potências não se
acham unidas na defesa do direito e dos tratados. Ao contrário, as grandes potências aproveitam-se dos atos dos pequenos Estados para
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ampliar ou consolidar as suas esferas de influência. Desta maneira, o perigo da bomba
atômica é arrastado para a área da velha política de espertezas, ameaças e mistificações.
Há quem declare: a boa política consiste em
levar as coisas até o limiar da guerra, sem, no
entanto, deixar arrastar-se por ela. A propaganda apela para os motivos morais, e esconde a pura verdade de poder na massa de argumentos falaciosos, tratando o desejo de domínio como se o mesmo não existisse. Em resumo: não se quer, na verdade, empregar a
bomba atômica, mas conserva-se a mesma à
mão, como ameaça latente. Este o estranho
resultado: quanto mais poderosos são os Estados em função de seu poderio atômico, tanto
mais parecem estar paralisados, provisoriamente, enquanto os pequenos Estados executam seus atos de força.
Qual a possibilidade para o futuro? Os
grandes se esforçam em pacificar os pequenos,
mas não sem segundas intenções. Tomam partido e quase sempre em oposição ao outro. Assim, enquanto os pequenos lutam entre si, gozando da complacência e proteção parcial dos
grandes, estes ficam expostos ao perigo da
guerra mundial, que se travaria entre eles.
Não existindo consciência de um ordenamento
comum a uni-los, temos como que um conti-
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nuado adiamento da Guerra Mundial. Dado
que cada uma das pequenas guerras já é uma
guerra velada entre as grandes potências, cada
uma delas traz no seu bojo o perigo da conflagração mundial.

4. A QUESTÃO POLÍTICA DECISIVA: O
CONTROLE RECÍPROCO PELOS ESTADOS

A salvação parece estar ao alcance da mão.
Como todos os Estados querem abolir a bomba atômica, bastaria que as três potências que
a possuem celebrassem um acordo e o cumprissem. O controle recíproco, porém, sem o
qual não se conseguiria qualquer garantia
para o cumprimento desse acordo, não foi até
agora aceito pela Rússia.
Esta seria a medida salvadora. Com ela
surgiriam resultados que ultrapassariam a estrita supressão do perigo atômico; pois, irrecusàvelmente, o controle recíproco seria acompanhado de uma transformação da condição
política mundial, a saber — transição da condição de Estados que se defrontam como feras
na natureza, para uma comunidade de Estados
baseada no direito de tratados, cuja observância seria assegurada por instituições de origem
comum. Seria a transição de uma condição
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de simples coexistência, que a qualquer momento pode dar origem a uma guerra por um
ato de força de um dos rivais, para uma situação de cooperação que assegura a liberdade de
todos pela submissão aos tratados concertados
e postos em prática em comum. Esta providência seria o começo da paz mundial.
A conseqüência de um tal controle seria,
em primeiro lugar, a compreensão mútua das
circunstâncias respectivas a cada um, que tornaria realidade a franqueza de parte a parte;
em segundo lugar, a restrição voluntária da
soberania seria ainda conseqüência do controle referido, através do reconhecimento de fato
da validade dos tratados super-ordenados à
soberania estatal, e que, como todos os tratados, não podem basear-se simplesmente na
confiança mútua, mas têm que sujeitar-se a
uma instância efetiva de controle. Esta instância teria que ser instaurada pelos Estados
interessados acima deles próprios. Só assim
se elimina a liberdade à prepotência para o
rompimento de tratados.
Com a instauração deste controle recíproco ter-se-ia dado o primeiro, e provavelmente decisivo, passo para uma situação mundial na qual a bomba atômica ficaria suprimida com bastante segurança; pois que ela só
será suprimida com segurança total no mo-
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mento em que qualquer guerra se tenha tornado impossível.

5. OS PRINCÍPIOS DE UMA SITUAÇÃO
POLÍTICA DE PAZ

Esta situação mundial de paz estaria baseada nos seguintes princípios:
1.° — Reconhecimento da validade jurídica
dos tratados, enquanto não forem alterados
por novos acordos. Submissão das potências
às instâncias de direito, ainda nos casos de
profundas divergências de opiniões. Assim
como os Estados não podem prescindir da política, também a ordem jurídica instaurada
pelos Estados, para o seu convívio pacífico,
não pode abrir mão de toda e qualquer força.
Como constituir esta força de comum acordo
e regular sua vinculação a essa instância superior, eis o grande problema.
2.° — O super-ordenamento da idéia de
direito exige renúncia à soberania absoluta.
Significa isto o reconhecimento da validade
da votação da maioria nas decisões das autoridades organizadas e a renúncia ao direito de
veto; em compensação, existirá a possibili-
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dade de levar-se qualquer decisão da instância superior a novo exame, assim como a novo
processamento e eventual reforma. A constituição desta instância superior, a ser instaurada pelos Estados com podêres tão grandes e
até hoje nunca exercitados, eis aí o segundo
grande problema.
3.° — A medida específica para o estabelecimento da paz é a liberdade irrestrita de comunicações, seguida da competição livre de
idéias, ambas sem qualquer submissão à censura. Ao progresso é essencial uma publicidade de âmbito mundial. Esta seria conseguida sem maiores dificuldades.
4.° — As condições internas de um Estado dizem respeito também aos outros. A
injustiça é condenada no mundo todo. A reparação de uma injustiça interna — p. ex.,
violação dos direitos do homem, torna-se possível através da instância de direito super-estatal.
5.° — Limites ou tratados injustos, legados pelo passado histórico, são passíveis de revisão. Povos oprimidos podem ser libertados,
se assim se decidirem, pela instância superestatal. Eleições livres com o voto secreto são
o meio de se conhecer da vontade de um povo.
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6. A NEGAÇÃO EFETIVA DESSES PRINCÍPIOS NA ATUALIDADE
A formulação desses princípios, sempre
que trazida à baila, costuma provocar sorriso. Como, porém, a maioria dos homens deseja a paz, os estadistas formulam também hoje
em dia princípios de paz,, No entanto, estes
últimos estão em exata oposição a uma ordem
mundial pacífica. Tem-se como intocável a
soberania absoluta de cada Estado; daí a exigência de não interferência mútua e o direito
de veto nos organismos instaurados em comum; o mesmo direito de todos à prepotência;
a coexistência pacífica de formas de Estado e
de sociedade que se excluem mutuamente por
causa da diferença fundamental de sua idéia
de direito, pela impossibilização da livre intercomunicação com o estabelecimento de cortinas de ferro; finalmente, a não concessão de
forças sob o pretexto de que não se deve resistir à força pela força.
Examinemos estes princípios isoladamente: a soberania absoluta e a não intromissão
têm hoje em dia que ser adotadas para^ assim,
evitar o abuso da intromissão e adiar a guerra.
Numa situação mundial realmente pacífica,
estes princÍDios seriam intoleráveis, pois que
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do ponto de vista de direito, as exigências de
soberania absoluta e de não-intromissão são
correlatas às exigências de poder praticar injustiça. Significam a predisposição de empregar o rompimento de tratados e a guerra em
proveito próprio, tanto quanto o poderio de
cada um o permita e as circunstâncias o aconselhem. O direito de veto no seio das instituições internacionais torna impossível todo super-ordenamento de um princípio de direito,
em relação aos Estados. O princípio da não
intromissão impede que o espírito de justiça
se desenvolva uniformemente em todo mundo.
Da mesma forma que qualquer cidadão de um
Estado deve sentir a injustiça praticada contra
um seu compatriota como se fora contra si
mesmo, assim também os Estados devem sentir-se atingidos pelas injustiças praticadas contra cidadãos de outro Estado. Estados que praticam a violência contra os seus próprios cidadãos alimentam, através destas violências,
a tensão interna e ameaçam a paz mundial,
pois que estão sempre dispostos a ampliar o
emprego da violência por sobre toda a humanidade. A equivalência de direitos torna a paz
impossível quando significa equivalência do
direito à prepotência. Quem não quer o controle recíproco, quem não quer liberdade de
-comunicação, nem permite discussão pública
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de todas as questões em seu Estado, quem
não suporta a luta dos partidos pela decisão
em eleições livres, prova que quer de todas as
maneiras a continuação do statu quo, o que
não pode revelar publicamente sem perigo para
sua própria estabilidade.
7. A TRÉGUA E A INSTABILIDADE
DA SITUAÇÃO

Dado que não se tenha ainda encetado a
abolição da bomba atômica através de tratados, nem tampouco surgido providências que
levem ao controle simultâneo; considerando-se
mais que nem ainda se deu o primeiro passo
no caminho que levaria à ordem no mundo,
encontramo-nos permanentemente diante de
uma situação extrema: ou nos dirigimos no
sentido da ordem mundial, ou no da guerra,
com provável destruição do mundo.
O que fazem os estadistas hoje em dia
pela paz é apenas a tentativa de adiar a guerra. Esta maneira de agir tem criado sempre
tréguas, pausas preciosas na progressão da
desgraça que se aproxima. Desta vez, no entanto, a realidade é mais séria. Se esta trégua,
ao invés de constituir uma parada definitiva,
mostrar-se apenas como mais um intervalo
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no contínuo ciclo das guerras, então a vida
estará provavelmente perdida e a História terá
chegado a seu fim.
8. QUE DIZ A OPINIÃO PÚBLICA?

Vejamos como o público se exprime a
respeito:
A atitude dos cientistas revela perplexidade. Einstein, que incitou Roosevelt a ordenar
a fabricação da bomba atômica, movido pelo
justo receio da ação de Hitler e dos físicos
alemães, os quais estavam possivelmente a
ponto de produzi-la, alertou o mundo após a
guerra de que seríamos presa da destruição
se continuássemos a seguir por esse caminho.
Uma vez, porém, que a inteligência dos pesquisadores e técnicos foi posta em movimento,
com meios fornecidos pelo Estado, como jamais
se obtiveram para fins científicos, uma advertência de boa-vontade pouco pode adiantar.
Os cientistas, na qualidade de profissionais
altamente habilitados, tornam-se instrumentos
da vontade do Estado, que exige engenhos de
destruição radicais para permanecer constantemente à frente do adversário. A alguns pesquisadores dói-lhes a consciência, hesitam; a
maioria, porém, permanece enlevada pelos pro-
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blemas técnicos que se lhe propõem. Sem considerar as conseqüências, fazem o que se lhes
pede. Entre a suma competência na produção
técnica, por um lado, e a ingenuidade de seu
raciocínio político, por outro lado, rasga-se
um abismo. Assustados com aquilo que ajudaram a criar, exigem uma solução que possa
trazer a paz, mas ao mesmo tempo continuam
a trabalhar no mesmo terreno. Homens tão
inteligentes querem e não querem, comportam-se como crianças e falam em tragédia.
Em toda parte há gente que protesta.
Quer-se declarar a bomba atômica uma arma
criminosa. Mas, da mesma forma que as associações pacíficas nunca conseguiram fazer
nada para evitar as guerras, assim também
todos os esforços que se limitam a condenar
a bomba atômica, sem considerar a conexão
existente entre as ações reais dos Estados e
os impulsos que movem a maioria da humanidade, são inúteis e perigosos; pois esses esforços não vão à raiz da desgraça humana, mas
limitam-se simplesmente ao sintoma. Passam
ao largo da essência do problema, contribuindo, assim, para o seu obscurecimento, como se
revolta e apelos adiantassem alguma coisa;
pois que, por detrás dessa fachada de opiniões
e sentimentos, conservam, em ações e pensamentos, sua velha maneira de viver e julgar,
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que é justamente a base humana da mesma
desgraça. As queixas, ao mesmo tempo medrosas e revoltadas, são tão pouco verdadeiras
como o é, de um modo geral, o encobrimento
da nossa vida real. A realidade, porém, passa
por cima dessas opiniões apagadas, já que
contra o consciente satisfeito consigo mesmo
"a verdade se une à realidade" (Hegel). Isto
significa: a verdade, que é sempre atuante,
exige que se não a perca em sintomas, mas,
ao contrário, que se veja o processo básico que
origina a desgraça.
Finalmente, prefere-se fechar os olhos ao
perigo atômico. As pessoas se defendem: diante
da ameaça da catástrofe total, nenhuma política nem qualquer planejamento têm sentido;
queremos viver, e não morrer; se, porém, a
desgraça sobrevier, estará tudo terminado; não
adianta pensar a respeito.
Que maneira cega de encarar a vida e a
política! O alheamonto às possibilidades fere
a dignidade da razão. Quem tem consciência
de si mesmo quer conhecer o que pode ser
conhecido. Hoje em dia achamo-nos irrecusàvelmente à sombra da grande catástrofe. Tratar uma possibilidade real ainda não examinada como passível de desaparecer pelo fato
de não a considerarmos, eis o comportamento
do avestruz. O fato de a catástrofe achar-se
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constantemente diante dos nossos olhos como
possível, e até provável, constitui hoje a única
oportunidade de autodeterminação, de renovação política e de defesa contra a própria
catástrofe.
Poderíamos pensar: a catástrofe é impossível; se fosse possível todos os Estados e todas
as Igrejas o proclamariam diariamente; embora morra cada homem, embora morram os
povos, e seja a História da humanidade o avançar de uma destruição irresistível do melhor
que ela mesma produz, a própria Humanidade,
chão da vida, do qual sempre se levanta vida
nova, não será aniquilada; não chegaremos a
tal extremo; para a eliminação das possibilidades de destruição alguma solução será certamente encontrada.
Contra tal comodismo levanta-se uma experiência fundamental por que todos os homens de certa idade já passaram: por diversas
vezes, o que parecia impossível acabou por
acontecer. Anulamos, então, em pensamento
o que nos parecia impossível, ou afastamos
de nós aquela impossibilidade aparente para
um futuro longínquo, que não nos afetasse;
mas a realidade acabava por assaltar-nos: é o
caso da Primeira Guerra Mundial, em conseqüência da qual a Europa deixou de ser o cen-
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tro do mundo; é o caso, também, do nazismo,
que provocou a morte de 6.000.000 de judeus.
Quando, na década de 1920, se ouviu falar em
energia atômica, tratava-se apenas de teoria.
Estes fenômenos pareciam-nos extremamente
interessantes para servir à nossa concepção
da matéria, mas do ponto de vista prático não
tinham qualquer significação. Já hoje tudo
isto se transformou em realidade.
Se se pretende, hoje em dia, paz de espírito sobre um sentimento de impossibilidade,
motivado pela hediondez do fato — tão apavorante que foge aos horizontes de uma imaginação normal — somos obrigados, em vista
dos dados que vieram a ser conhecidos, a dizer
com a máxima seriedade: por que não haveria
de ser possível a destruição da humanidade, e
dentro de pouco tempo? Já é de si espantoso
que o homem transfira as energias cósmicas,
a força da própria substância solar, para o
nosso planeta, através da liberação da energia
contida na matéria, que até agora jazia inerte.
A maneira pela qual respondermos à possibilidade real de destruição decidirá da vida
ou da morte da humanidade. A situação provoca uma responsabilidade que só se pode tornar consciente por meio de uma sinceridade
absoluta.
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9. AS LIMITAÇÕES DA POLÍTICA E A
IDÉIA DE UM RETORNO ÉTICO-POLÍTICO

As nossas considerações precedentes foram de natureza política: como a Humanidade
não quer aniquilar-se, teriam os Estados que
decidir-se a abdicar do seu poder soberano.
O que originàriamente acontecia num território limitado sob a jurisdição de um determinado Estado, agora se ampliaria para a União
Federativa dos Estados. A possibilidade da desgraça extrema, ocasionada por inteligências
poderosas, deve ser superada por uma técnica
de instituições político-jurídicas que ofereça
garantia ao cumprimento efetivo dos tratados.
Se isto fosse alcançado, não haveria necessidade de o homem transformar-se. Suas instituições, arquitetadas inteligentemente, obrigariam a cada um, usando a pressão da vontade de todos, a obstar o exercício dos impulsos fundamentais ao homem, tais como: o impulso para o uso da força; o impulso para a
volúpia do emprego da violência e de seu
risco; o impulso de sacrificar-se a esta violência para morrer ou vencer; o impulso para
aventuras cada vez maiores, a fim de quebrar
a monotonia da existência. Estes impulsos teriam, então, sob a pressão comum, de se trans-
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formar em formas aparentes de sua efetivação, inócuas à comunidade.
Este processo, porém, de maneira alguma
se verifica. As considerações políticas que o
apontam são corretas. A tentativa de seguir
por este caminho deve ser constantemente repetida, como o único roteiro concreto. Dentro
deste esquema pode-se planejar e talvez mesmo avançar; no entanto, o mesmo ainda não
é suficiente. Somos obrigados a duvidar se
tratados e instituições bastam para afastar a
desgraça. Provavelmente tornam-se eles entidades ilusórias, por detrás das quais verificam-se o reforço das posições de mando e a
preparação para as eventualidades extremas.
Nesse ínterim, continua-se a trabalhar, com
todas as energias e com o emprego da maior
soma de inteligência de que se pode dispor
hoje em dia, na acumulação e no aumento
da potência das bombas atômicas, na possibilidade da morte total, que a cada dia e a
cada ano mais se aproxima. Sem a última
guerra não estaríamos agora diante desta
eventualidade. Não se teriam gasto somas
imensas num empreendimento incerto e por
longo prazo inteiramente improdutivo, do
ponto de vista econômico: foi o medo que se
tinha a Hitler que provocou o desenvolvimento
desse empreendimento na América; agora o
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processo continua por causa da guerra que se
teme, e só terminará quando a possibilidade
de guerra deixar de existir, — desta guerra
que existe, continuadamente, desde que os
homens vivem, e cujo fim parece impossível,
uma vez que a mesma se alicerça na própria
natureza humana.
O próprio processo político requer uma
outra orientação. A estupidez e a maldade, que
até agora acarretavam conseqüências circunscritas, arrastam hoje toda a humanidade para
o abismo; e se não vivermos atualmente em
comum acordo e não nos ajudarmos mutuamente, seremos todos destruídos. Por isto
mesmo, a nova situação exige uma solução
que lhe seja adequada.
Esta solução, que transcende a qualquer
política, já foi formulada há muito tempo, e
freqüentemente repetida, desde que os profetas
do Velho Testamento a proclamaram, legando-nos para sempre seus ensinamentos. Como,
porém, essa formulação se repetiu tantas vezes
inutilmente, nos tempos que se seguiram, leviana ou seriamente, muitos se cansaram dela.
Lembremos, apesar disto, a necessidade,
maior hoje do que antigamente, provocada com
insistência insuperável pela situação atual,
de transformarmos nossa maneira de sentir e
pensar, nossa vontade ético-política.
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O que sempre existiu no homem, mas que
permanecia em estado latente, tornou-se agora
fator essencial à sobrevivência da humanidade.
Penso não estar falando de maneira exagerada.
Quem continua a viver como até agora, não
apreendeu a ameaça que pesa sobre nós. A
pura representação intelectual do fato não
significa ainda que se o tenha integrado na
realidade da vida de cada um. Sem esta revisão ético-política a vida dos homens está
perdida. Se o homem quiser continuar a viver,
terá que transformar-se. Se ele se preocupar
apenas com o presente, dia virá em que a guerra atômica terá o seu início, e em conseqüência tudo terá, com toda a probabilidade, o
seu fim.
Enquanto os efeitos das forças políticas
não penetram mais profundamente, ainda não
enxergamos, no presente, qualquer transformação dos motivos que as impelem. O homem
continua a ser o que sempre foi: a mesma
violência, falta de escrúpulos, coragem cega
para a luta e, paralelamente, o mesmo comodismo, indiferença, descaso e a falta de uma
preocupação previdente por parte dos proprietários que, nessa qualidade, sempre se
deixaram dominar por aventureiros audaciosos, — a mesma falta de pudor nas extorsões
e a mesma passividade — o mesmo esconder-
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se de todos por detrás de argumentos jurídicos,
sob uma instância meramente fictícia, que por
alguns é secretamente desprezada, enquanto
por outros é vista como uma suposta garantia
ao seu comodismo e que pode ser abandonada
por todos no momento decisivo.
Os homens não deveriam mais tomar a
vida como uma grande aventura, cujo fim
certo é a morte, o que aumenta a tentação do
extraordinário, e na qual são arrastados por
pretensões de poder e mando: não deveriam
continuar passivamente diante da vida, e sofrer
entre queixas e acusações.
O trabalho de construção, a estruturação
do mundo ambiente, a obtenção dos meios necessários à vida atual e futura, a consecução
de uma vida plena por meio da concorrência
pacífica, da visão do belo e do meditar sobre
a verdade, não deveriam mais ser substituídos pela atividade estafante e ruinosa que se
origina do impulso de destruição dirigido contra a plenitude da vida. É necessário que os
atos criminosos de pequenas minorias não
mais conheçam os aplausos da multidão, que,
tarde demais, se vê sob um regime de terror,
submetida a uma existência de escravos.
A transformação verifica-se no próprio indivíduo, pela sua maneira de viver; primeiramente, nele mesmo, em seguida pela constata-
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cão de que outros se acham a seu lado. Cada
uma das pequenas ações, cada palavra, cada
atitude tomada, entre milhões e biliões de criaturas humanas, tem importância. O que se
passa em grande escala é somente um sintoma
daquilo que acontece na massa anônima.
Cada ação dos estadistas precisa também
ser confrontada com a realidade espiritual,
que é essencial à continuidade da vida humana.
Se um delegado, depois de pronunciar um discurso político, com apelos patéticos, e de fundo
moralizante, em sua vida familiar procede deslealmente, também ele se torna culpado na
continuação das forças do mal. Se o indivíduo,
cedendo ao sentimento de tolerância para com
as coisas humanas, demasiadamente humanas,
admite na sua esfera de trabalho auxiliares
de conduta desregrada, solapa ele a força espiritual do todo, que se alimenta de confiança.
Se uma pessoa deseja o advento milagroso da
transformação ética do homem e, não obstante, continua a contribuir, com toda a sua inteligência, para a marcha atual das coisas —
que no fundo carece de base racional —, desvirtua ela, assim, a formulação de princípios
éticos, que se torna desconexa, usando-a como
um disfarce, e, desta forma, evidenciando como
suspeitos os próprios princípios éticos.
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Considerando-se que tudo que é planejável
encontra seu lugar na esfera política, seria necessário o acontecimento de algo não planejável. Aqui a pergunta - - que devemos fazer?
— não encontra mais nenhuma resposta que
indique como se deve proceder, mas deixa entrever um apelo a possibilidades adormecidas.
A reforma da humanidade não pode ser imposta. Só se devem apontar realidades e fazer
falar as vozes que clamaram ao longo dos milênios. Até o ensino escolar devia penetrar
aquilo que os homens conseguem saber sobre
as possibilidades do futuro. Deve ser deixada
ao livre desenvolvimento do jovem a possibilidade de surgir, com isto, algo novo no indivíduo. Se os fatos fundamentais de nossa existência política são hoje expostos à vista de todos, e também se mostram as conseqüências
que terão os diversos comportamentos, então a
decisão passa a pertencer a cada indivíduo, não
através de uma simples opinião, mas sim da
sua vida mesma.
10. INSUFICIÊNCIA DAS CONSIDERAÇÕES
POLÍTICAS E MORAIS

Do ponto de vista político, a questão ficou
bem clara: somente a paz mundial exclui a

f
36

K.ARL JASPERS

bomba atômica. Seria loucura acreditar na
possibilidade de travar guerras sem o uso da
bomba atômica, mas apenas valendo-se da
sua ameaça.
Como a situação de paz mundial dificilmente poderá ser alcançada por caminhos políticos, impõe-se o raciocínio seguinte: o homem parece estar perdido se não chegar a
transformar-se, utilizando-se da sua liberdade.
Esta reforma, porém, não pode ser o objetivo
de uma nova política, mas sim o seu pressuposto.
Deste modo, o caminho político pareceunos ter seu valor, rnas, se utilizado com exclusividade, inócuo. O caminho moral, no entanto, não está ao alcance de nossos planejamentos. Este o motivo por que é ele considerado
irreal pelos realistas da política. O realismo
aponta para a natureza do homem como ela
sempre foi e há de ser; é profundamente pessimista quanto ao futuro mais remoto (que rapidamente pode tornar-se bem próximo). O
realista faz política em função da situação momentânea. Ao contrário, o moralista tira da
idéia de uma humanidade futura, renascida,
exigências inatendíveis; não se lhe dá, porém,
atenção por passar ao largo da realidade atual.
Devemos levar avante as nossas indagações: existirá algo, situado além do realismo
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e do moralismo, e que emprestará a estes sua
força de ação? A justeza de ambos situa-se na
superfície, tornando-se verdadeira somente
após a sua orientação em relação a algo que
não se subordina nem ao realismo nem ao moralismo. Limitado cada um apenas a si mesmo,
o realismo continuará a agir apenas para o
momento, à espera das conseqüências, enquanto o idealismo só faz condenar os acontecimentos que ficam aquém de suas exigências normativas. Ambos demonstram, assim, que não
se atrevem a ir ao extremo.
Nos raciocínios políticos e morais relega-se
ao esquecimento o que significa o emprego integral da vida, a morte e o sacrifício. A missão da política é assegurar condições de vida.
Esta missão exige sacrifícios. Nisto tudo fica
sem explicação a significação mais profunda
do sacrifício e da morte; pois que de modo nenhum se podem explicá-los considerando apenas os objetivos deste mundo.
Este algo, sem o qual o realismo e o moralismo permanecem vazios de substância, escapa a uma formulação precisa. As religiões,
ou as pseudo-religiões, constituem as respostas
que se podem dar à pergunta em torno daquele indeterminado. Aquelas se manifestam, espontaneamente, nas pregações públicas, sob a
forma oe convicções. Os "realistas" manipu-
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Iam o conceito da necessidade histórica (ainda
quando a sua maneira de interpretá-la difira
muito: seja em forma hegeliana, marxista,
spengleriana ou outra qualquer). Os "moralistas" pressupõem que, no final do processo,
tudo acabará acontecendo de acordo com as
exigências da justiça e da verdade (se bem
que estas se firam constantemente uma à outra, ainda que se não o confesse). Tais convicções fundamentais, que já se tornaram convenções, provocam um clima de confiança inverificada. Sua existência, porém, comprova
que se deva pensar, para além da política realista e da moral idealista, naquele algo que
constitui a base de tudo. Nosso tema, a bomba
atômica, leva-nos até este limite, através da
questão que assusta a nossa consciência: será
a ação do homem, que pode levar à destruição
total da humanidade, absolutamente má? Terá
a aventura da vida um limite? Deve-se, mesmo
antes de ser alcançada a paz mundial, e de ser
estabelecido um controle mútuo da produção
de energia atômica, renunciar incondicionalmente à bomba atômica? Pode ressurgir o espírito da decisão de Einstein, que aconselhou
a fabricação da bomba atômica em reação à
ameaça ao mundo pelo totalitarismo de Hitler?
Pode, agora, levar a uma decisão consciente
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aquilo que, então, aconteceu de maneira pouco
consciente, no seu aspecto fundamental?
11. UMA ALTERNATIVA POSSÍVEL

Esta questão não mais pode ser respondida pela consideração de acontecimentos possíveis, mas tão somente pela consciência do
responsável pela ação, que a executará, ou não,
no momento decisivo. A questão é a seguinte:
não haverá situação em que os responsáveis
se decidam pelo emprego da bomba atômica,
apenas por um ato de vontade, que não tenha
base política construtiva, nem se justifique
moralmente?
Na verdade, a resposta a isso é dada hoje
com toda a clareza: a bomba atômica deverá
entrar em ação, dependendo das circunstâncias, pois a sua fabricação não é condenada
incondicionalmente, só se cogitando da sua
eliminação à vista da possibilidade do controle mútuo. Enganar-se-á quem for de opinião
que estamos diante de simples ameaças, ou
que se trate de um equilíbrio de ameaças. Uma
ameaça feita sem intenção real de efetivação
não constitui uma ameaça.
Aceitaremos esta resposta, que é a real,
condenaremos a bomba atômica, mesmo unila-
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teralmente, e sem controle, pois que agora não
se trata mais de uma guerra, mas da destruição da humanidade?
Antes de respondermos a isto, precisamos
esclarecer a situação política. À sombra da
bomba atômica cresce o perigo de o poder do
totalitarismo roubar ao mundo a sua liberdade. Se a guerra for feita com massas humanas e armas antigas, convencionais, com
toda a técnica, mas sem a bomba atômica, os
totalitários levarão presentemente vantagem.
Numa guerra deste tipo, os acontecimentos levariam a um ponto em que os Estados livres
se veriam diante do dilema: emprego da bomba atômica ou aceitação do totalitarismo?
Risco da destruição da humanidade ou renúncia à liberdade? Depois de todas as oportunidades perdidas — a abolição da bomba atômica pelo controle mútuo, tendo como conseqüência o fato de o mundo livre continuar a proteger-se pelas armas antigas, o que implica em
sacrifício constante da população no serviço
militar e nos esforços econômicos para preparação de guerra; depois de perdida, ainda, a
oportunidade de uma solidariedade absoluta
entre os Estados livres, efetivamente organizada, pode sobrevir o momento, provavelmente
de surpresa, em que os homens que se achem
na direção do governo terão que decidir-se pela
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utilização da bomba atômica. Será tarde demais para outras possibilidades.
Concordamos todos em que a bomba atômica tem que desaparecer.
Já não estamos tão acordes quando se trata de responder a esta pergunta pouco usual:
Que deveremos fazer quando se tratar da vida ou morte da liberdade? A bomba atômica,
uma vez iniciada a sua utilização, provavelmente, se bem que não certamente, extinguira a vida, em conseqüência da grande quantidade dos lançamentos. A extinção da liberdade
pelo totalitarismo tornaria a vida sem valor,
ainda que não seja certo que isto se estendesse
indefinidamente. De um lado, tem-se a ameaça à existência da vida pela bomba atômica;
do outro, a ameaça a toda liberdade pelo totalitarismo. É possível que surja um momento
que obrigue a uma decisão gigantesca. Ninguém pode preveni-lo; mas a consideração
desta questão de consciência é de desejar-se,
a fim de que não entremos em tal situação às
cegas. O raciocínio que prevê as diversas possibilidades tem conseqüências para a própria
decisão. Pode-se saber de que se trata.
As idéias capciosas relativas a um enganoso estado de paz acham-se desmascaradas.
A situação-limite fica à mostra em toda a sua
rudeza, dentro desta realidade, insolúvel pelo
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pensamento objetivo. Despertam-se, assim, os
impulsos, mesmo para a política da atualidade.
12. ONDE

AINDA RESTA

CONFIANÇA?

Nessa situação-limite surge novamente a
questão relativa àquele algo que se encontra no
fundo da política e da moral, quando estas
apresentam consistência. Existirá ainda a possibilidade de uma confiança que faculte a ação,
malgrado a insolubilidade da referida questão
através do pensamento objetivo?
Deve-se extinguir qualquer falsa confiança. Sempre se verificou a sua renovação, através da história. Tivemos na Alemanha a experiência da derrocada, da noite para o dia, de
uma situação legal de vida livre, por terem sido
escassas as forças de resistência. Vimos como,
numa situação surgida de repente, os dirigentes do Estado agiram sem discernimento. Ignoravam eles o que na verdade se passava, e
não atinaram com o essencial da situação.
Distraídos por aparências balofas, deixaramse arrastar por acontecimentos obscuros, aos
quais se renderam. O sossego que experimentávamos durante longos anos — antes de 1914
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como de 1993 - - era ilusório. Continuamos
nesta recorrência?
Estaremos presenciando a fatalidade de
um deslizar inevitável em direção ao abismo?
De há muito apontam alguns uma situação de
inapelável afundamento, ao mesmo tempo que
outros, ao contrário, mostram uma ascensão
espetacular para uma vida mais rica.
Qualquer pessoa de bom-senso, no entanto, recusar-se-á a considerar tais previsões
como necessárias. Estas são conjecturas ameaçadoras ou tranqüilizadoras, pelas quais não
nos devemos deixar tolher, mas que devem servir para dar relevo ao fato de que também de
nós depende o nosso próprio futuro, ainda que
não possamos saber dos efeitos que terão nossas ações na configuração dos acontecimentos.
Tudo isto constitui uma exigência feita à
nossa razão, no seu significado mais profundo e mais amplo, que engloba o exercício da
boa vontade. A razão, assim concebida, fica
sendo a única e última instância em que poderemos apoiar-nos.
Proibimo-nos, por isto, qualquer forma de
confiança que nos possa desviar desse ponto
decisivo: haverá possibilidade de uma confiança fundamentada de se escapar à desgraça trazida pela técnica, por caminhos novos
fornecidos pela própria técnica, de acordo com
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o dito de que juntamente com o aumento do
perigo crescem também os meios de evitá-lo?
Encontraremos esta confiança na fantasia de
urna fuga para os espaços interplanetários?
Poderíamos sobreviver em um novo solo de
um corpo celeste habitável? Não,, estas fantasias pertencem à petulância de uma técnica
que se julga todo-poderosa. Mesmo que tal
possibilidade (extremamente improvável) se
tornasse realidade, ainda assim ficaria muito
mais remota do que a ameaça de uma possível destruição pelo átomo.
Poderemos, talvez, confiar numa mudança espontânea, por ninguém entrevista, e
como que mágica na textura dos acontecimentos da humanidade, não poderíamos tomá-la
como base para as motivações das nossas
ações, sem nos entregarmos a uma ilusão.
Tem sentido esperar novos profetas ou
revelações divinas que elevarão a energia moral dos homens a um plano superior? Não,
mesmo se um tal acontecimento, no sentido
abstrato, fosse possível analògicamente, seria
inimaginável. É perigosa a sua representação
fictícia, pois na esperança de algo inapreensível não podemos agir com coerência e sentido. Esta esperança nos levaria a uma ilusão
auto-preparada e nos faria perder as oportunidades que estivessem ao nosso alcance.
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Hoje em dia, o repelir a catástrofe total
depende unicamente da nossa ação positiva,
e da nossa atual capacidade de razão. Desta
forma, para agir e planejar com responsabilidade, só podemos fazê-lo à base dos elementos fornecidos sob o comando de idéias
sensatas. Ser sensato exige confiança na razão humana. Podemos ter nela confiança?
Quando se põe em dúvida esta confiança, pela
experiência de tantos momentos insensatos em
cada um de nós e pelo domínio de insensatez
e de comportamentos anti-raciais na maioria
dos homens, vê-se que a experiência também
ensina como a razão foi despertada e como
pode crescer. Mesmo não se podendo contar,
com segurança, com a razão emergente na humanidade, todos os fatos louváveis, no entanto, ocorrem da expectativa de se encontrar
homens sensatos.
Será que esta expectativa também não resiste? Quando a razão sucumbe diante da supremacia da anti-racionalidade, a última palavra está ainda por dizer. O fim da humanidade ocorrerá, na verdade, ainda num futuro remoto, em conseqüência de fenômenos cósmicos. Este fim, porém, os homens podem provocá-lo, a prazo curto, pela sua insensatez. Isto
leva à seguinte questão: Com que representações pensamos esta possibilidade? Que forma
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assume a confiança, quando a própria confiança na razão tem de sofrer oscilações?
Já os velhos profetas discorreram sobre o
soçobramento do mundo. O "Dia do Senhor"
virá, quando, então, tudo será destruído. Do
fim do mundo falaram os primeiros cristãos,
como de um acontecimento imediato. Atualmente, o pensamento de tais perspectivas torna-se novamente inevitável, mas agora em função da nossa realidade técnica. Esta realidade tornar-se-á o clímax da nossa vida, salvo
para aqueles que vivem despreocupadamente
a rotina de cada dia.
Se não pudermos confiar, com segurança,
na razão humana, restará ainda algum motivo de confiança? Quando o desespero exclama:
— tudo é em vão; deixemos as prédicas; não
pensemos nisto; vivamos o dia de hoje; o que
vier será, em qualquer caso, o fim, será aquela a última palavra, e não restará mesmo
nada? Não, Jeremias respondeu ao seu desesperado discípulo Baruc, quando o Estado e o
povo, assim como a fé em Deus dos últimos
judeus, sucumbiam, e quando passaram a oferecer em holocausto a Isis: "Assim falou Jeová: Em verdade, o que eu construí, destruirei,
e o que eu plantei, arrancarei, e então exiges
grandezas para ti? Não peças! Porque agora
eu trarei desgraça sobre toda a carne". Jere-
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mias quer dizer: Deus existe, e isto é o bastante.
Esta afirmação, e só esta, é o último horizonte, a partir do qual tudo será posto nas suas
devidas proporções. Neste horizonte toma vulto a coragem pela confiança no fundamental, a
qual não pode ser eliminada por qualquer fracasso, nem pelo mundo e nem pela razão. Então a vontade será estimulada, enquanto houver existência humana, a realizar, a tentar e
a ver sentido no nosso esforço construtivo,
mesmo quando não soubermos por quanto
tempo persistirá aquilo que criamos.
A razão nos ensina: não revela coragem
o formular juizes sobre o fim e o inevitável
soçobramento do mundo. A coragem está em
fazer sempre o possível, tanto no conhecimento
quanto no desconhecimento da marcha das
coisas, e não abandonar a esperança enquanto
se vive.
Não significa uma filosofia corajosa, mas
inócua, contemplar imperturbàvelmente o suposto soçobramento, até o aniquilamento próprio. Corajoso é deixar-nos abalar e conhecer
o que se revela na situação-limite.
Resta ver as maravilhas do mundo e ficar
em contato fraternal com os homens, integrado na atualidade, enquanto for permitido. Resta ainda: conhecer em que espécie de amor
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nos certificamos da origem e da eternidade
das coisas. Nesta base assenta-se a razão: viver em nosso munda pela razão, não somente
pelo entendimento, raas sim através da grande
e esclarecedora razão, e com ela dirigir os nossos pensamentos, impulsos, esforços, a começar pelas atividades cotidianas, na superação
da catástrofe ameaçadora.
Então, quando todos ou cada uni de nós,
ou alguns de nós, chegarmos à razão com toda
a nossa vida; quando esta razão estabelecer
contato entre um número crescente de pessoas e se alastrar com uma chama purificadora, só então poderemos ter esperança na superação da catástrofe final.
Que esta aparente utopia seja possível, informa-nos uma confiança que não tem neste
mundo os seus fundamentos, mas que só é dada
àquele que age dentro da sua máxima responsabilidade.
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(Continuação do 1." orelha}
JASPERS bombardeia-nos com
problemas, procurando sacudirnos e tirar-nos de uma letargia que considera um dos perigos do momento. No entanto,
de modo geral, não se pode dizer
que sua atitude seja de pessimismo. Liquidando embora a esperança de que a mera existência da bomba atômica, fabricada em grande quantidade nos
dois campos opostos, possa impedir a guerra pelo medo de sua
utilização, e repelindo toda confortadora simplificação, apela
para o senso de responsabilidade
de cada homem, dando-nos a
impressão de que podemos fazer
alguma coisa, cada qual na sua
esfera.
Encara, entretanto, o possível
fracasso da transformação moral do homem, como também,
mais concretamente, o caso em
que o Ocidente possa vir a se
encontrar de utilizar a bomba
atômica, arriscando-se a ser aniquilado, ou então a perder a sua
liberdade. Como pode ainda haver confiança, se devemos contar com um tal dilema? JASPERS
volta então suas vistas para o
transcendente e cita uma palavra de Jeremias, à qual acrescenta a conclusão: "Deus é o
bastante". Esta última tomada
de consciência coloca-nos em posição de enfrentarmos o que der
e vier, sem desespero, mas sem
falso estoicismo.

outras edições da agir
a rússia depois de stalin — isaac deutscher
trad. osórío borba
estudo rigoroso da passagem do leninlsmo ao stalinismo, da inserção do marxismo na magia primitiva russa,
da herança do ditador na política interna e externa.
obra de grande nível universitário, tem, contudo, pela
arte do seu autor, às vezes, um quase sabor de reportagem
que a torna de atração imediata e de leitura láicinante.
pode-se discordar de muitos dos seus postulados, mas
é um importante e decisivo documento sobre um dos grandes problemas do nosso século.
:

o homem e o estado — jacques maritain
trad. alceu amoroso 1:
"venho meditando e escrevendo sobre esses problemas
há cerca de vinte e cinco anos", diz o autor neste livro,
que é, sem dúvida, uma das suas obras' mais importantes.
sendo obra eminentemente filosófica, encerra, entretanto,
conclusões de ordem prática que podem aproveitar aos
juristas, aos que se dedicam à função pública, aos líderes
políticos, e também aos educadores, sacerdotes e leigos
quer sejam católicos, cristãos ou apenas homens sinceros e de boa-vontade.

a nova classe — milovan ãjilas
trad. waltensir dutra
tendo lutado para implantar e fazer desenvolver-se o
comunismo em sua pátria, milovan djilas foi condenado
pelo partido comunista iugoslavo por ter escrito este livro:
uma análise teórica do sistema comunista no seu conjunto
e, principalmente, da nova classe de burocratas de que
o próprio djilas fez parte.
o tema central do livro desenvolve a idéia de qxie
o sistema comunista reuniu, nas mãos de uma só classe,
o maior número de poderes que já constituiu privilégio
de qualquer classe no curso da história.
dispondo do poder político, da propriedade e do monopólio ideológico, ela exerce uma ditadura totalitária
integral.
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