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A VERDADE DA CRÍTICA 

Pois é uma ilusão marxista vulgar querer determinâr 
a função social de um produto, seja ele material 
ou espiritual, prescindindo das circunstâncias e dos 
portadores da sua transmissão." 

Essa citação extraída de um fragmento sobre 
questões de método (notas para os ensaios consa
grados a Baudelaíre) indica que a condição anterior 
à expUcitação de uma obra é a revisão do processo de 
sua transmissão. £ preciso descolar, por assim dizer, 
o núcleo do passado de um invólucro de imagens 
pré-fabricadas que nos impedem de percebê-lo em 
sua verdade. Essa verdade não é, na filosofia benja-
miniana, a luminosidade of uscante das origens, como 
se fosse possível remontar a uma fonte tanto mais 
pura quanto mais distanciada no tempo. Tal con
cepção postula uma verdade para além da história, 
como se esta fosse apenas a degradação progressiva 
de uma origem sem mácula. Não, a verdade do 
passado reside antes no leque dos possíveis que ele 
encerra, tenham eles se realizado ou não. A tarefa 
da crítica materialista será justamente revelar esses 
possíveis esquecidos, mostrar que o passado compor
tava outros futuros além deste que realmente 
ocorreu. Trata-se, para Benjamin, de resgatar do 
esquecimento aquilo que teria podido fazer de 
nossa história uma outra história. A empresa crítica 
converge, assim, para a questão da memória e do 
esquecimento, na luta para tirar do silêncio um 
passado que a história oficial não conta. 
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A reflexão benjaminiana sobre a crítica materialista 
da literatura conduz, então, a uma reflexão sobre a 
história, no duplo sentido do termo: como conjunto 
dos eventos do passado e como sua própria escritura. 
Benjamin mantém distância em relação ao sociolo-
gismo de alguns autores marxistas e, de maneira 
paralela, coloca em questão a teoria socíaí-democrata 
do progresso histórico; ele critica a ciência literária 
burguesa e, igualmente, a filosofia da história mais 
influente em sua época, o historicismo. Essa escola, 
nascida da oposição à visão hegeliana do desenvol 
vimento progressivo da história em direção a um 
objetivo último, reivindica a singularidade de cada 
momento da história humana, independentemente 
do seu lugar em um processo global, cujo fim não 
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se pode prever. Cada momento da história forma 
uma unidade em si, dotada do mesmo valor que as 
outras, e que só pode ser compreendida e descrita 
de maneira adequada se o historiador deixar de lado 
qualquer opinião preconcebida sobre o curso global 
da história, para mergulhar sem preconceitos no 
estudo dos fatos, e tentar reviver cada época de 
acordo com seus próprios critérios. Esse ideal de 
pesquisa iria renovar a ciência histórica {particular
mente com Droysen e Ranke) e lançar as bases da 
hermenêutica moderna através da reflexão de 
Düthey sobre as condições de possibilidade de 
compreensão do passado. Os adversários do histo-
ricismo condenaram-lhe aquilo • que justamente 
constitui sua força: um relativismo total e uma 
erudição maçante, já que essa minuciosa descrição 
do passado não encontra qualquer justificativa para 
além de si mesma. Benjamin retoma essa crítica 
aprofundando-a, e mostra como o historicismo, sob 
a aparência de uma pesquisa objetiva, acaba por 
mascarar a luta de classes e por contar a história 
dos vencedores. 

O ideal de pesquisa histórica é, para o historicismo, 
escrever História universal. 0 tempo histórico é 
semelhante a um espaço vazio, uma linha infinita 
que os acontecimentos vêm preencher, O tempo 
da história é "homogêneo e vazio", uma série de 
pontos perfeitamente semelhantes. Esta concepção 
do tempo, comum à historiografia burguesa e à 
teoria social-democrata do progresso, permite postular 
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a existência de uma história universal. £ possível 
conhecer todos os pontos do continuum histórico, 
e formar dele uma imagem sempre mais exata, ainda 
que essa investigação seja infinita. Cada aconteci
mento do passado espera pacientemente ser conhe 
cido; sua descoberta é só uma questão de perse
verança e de habilidade. Segundo essa abordagem 
otimista, a verdade do passado não pode nos escapar. 
Somente erros acidentais, devidos quase sempre a 
insuficiências técnicas, podem deslizar entre o 
historiador e seu objeto. A questão de saber se e 
como o sujeito do saber histórico pode verdadei
ramente conhecer e compreender esse objeto que 
é o passado, tão diferente e afastado dele, é resolvida 
pelo axioma da sua identidade essencial; na filosofia 
da vida do Düthey os dois são, ao final das contas, 
manifestações do mesmo vivente. " A célula origina! 
do mundo histórico", como ele afirma, "é a expe
riência vivida" {Erlebnis). Para o historiador, trata-se, 
portanto, de tornar sua a experiência vivida dás 
gerações anteriores, sendo que o diálogo entre dois 
sujeitos da mesma natureza fornece o modelo 
epistemológico privilegiado da compreensão. Esta 
compreensão é, a principio, um esforço de identifi
cação afetiva (Emfüh/ung, "sentir-se em"), uma 
espécie de transposição intuitiva para o Outro, uma 
fusão dele com o eu cognoscente. Como observa 
J. Habermas, a teoria diltheyana da Erlebnis e da 
Eínfühlung, apesar da aparência em contrário, impede 
uma verdadeira comunicação, baseada no reconhe-
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cimento das diferenças. Ela estabelece, muito 
apressadamente, uma identidade apenas desejada, e 
corre assim o risco de confundir a compreensão do 
Outro com o encontro sempre renovado do mesmo 
pelo mesmo: " A compreensão é um reencontro 
do eu no tu; o espírito se reencontra a si próprio 
em níveis sempre mais elevados de conexão (ainda 
Òiltheyl). 

De acordo com Benjamin, essa hipotética compre
ensão intuitiva ou imediata não é a marca de um 
conhecimento verdadeiro, garantido por sua evidência, 
mas o sinal de uma preguiça do espírito, de uma 
falta de discernimento e de respeito pelo que é 
diferente, estranho e estrangeiro. Como em suas 
reflexões sobre a tarefa da análise literária, Benjamin 
acentua a necessidade de um desvio crítico do 
intérprete, a fim de alcançar a "verdade" do objeto: 
desvio pelas camadas de sentido com que a tradição 
o envolveu, desvio pelas arestas constitutivas do 
próprio objeto, e, sobretudo, desvio auto-reflexivo 
pelos próprios pressupostos metodológicos do histo
riador ou do crítico. A falta de auto-reflexão conduz 
de fato ao positivismo da interpretação, latente na 
pesquisa histórica burguesa: a certeza de que seu 
interesse é unicamente "científico" leva o historiador 
a negligenciar o peso de seu próprio presente na 
análise. 0 historiador burguês não questiona nem 
sua posição, nem a maneira pela qual a história nos 
foi contada e transmitida, e ainda menos, a maneira 
pela qual ela se realizou. A história não é - como seu 
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nome no entanto parece indicar! - uma história 
possível entre outras, mas o relato incontestável e 
edificante das múltiplas manifestações da vida 
humana. A pesquisa histórica se curva ás leis pro
fundas da acumulação capitalista: seu objeto torna-se 
uma propriedade (cultural), a fonte de um enrique
cimento (espiritual) do indivíduo. 

Essa falta de reflexão crítica sobre seus postulados 
e essa concepção acumulativa da pesquisa explicam,, 
de acordo com Benjamin, o conformismo da 
historiografia vigente. Ela descreve o vasto espetáculo 
da história universal, mas não o questiona; está, 
conseqüentemente, bem longe de poder discernir 
por detrás da história dos vencedores as tentativas 
de uma outra história que fracassou; as causas desse 
fracasso não se constituem objeto de pesquisa, as 
vitórias são celebradas como manifestações do mais 
forte, sem que se indague a respeito das condições 
preestabelecidas de uma luta desigual. O autor 
historicista, para Benjamin, se identifica sempre com 
o vencedor, na medida em que, pela "força das 
coisas", é sobre este que existe o maior número de 
testemunhas e documentos. Essa marcha de vitória 
a vitória, de triunfo a triunfo, é assimilada ao desen
volvimento necessário da história, como se necessi
dade histórica e realização efetiva fossem sinônimos. 
Nesse ponto, o historicismo une-se ao pragmatismo 
de origem hegeliana vulgar, que entretanto pretendia 
combater, transformando o sucesso em prova d e ^ ~ 
validade histórica. \b 
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A tarefa do historiador materialista será, para 
Benjamin, saber ier e escrever uma outra história, uma 
espécie de anti-história, uma história a "contrapelo", 
como diz, ou ainda a história da barbárie, sobre a 
qual se impõe a da cultura triunfante: "Ora, os 
dominantes do momento são os herdeiros de todos 
aqueles que uma vez venceram. Portanto, a identi
ficação afetiva com o vencedor beneficia sempre e 
respectivamente os dominantes do momento. Isso 
diz o bastante para o materialista histórico. Quem 
quer que, até hoje, levou a vitória, marcha no cortejo 
do triunfo que conduz os dominantes de hoje por 
cima dos que hoje jazem por terra, Como sempre 
foi costume, a presa é conduzida no cortejo triun
fante. Chamam-na "bens culturais", Eles terão no 
materialista histórico um observador a distância. 
Com efeito, o que ele divisa em bens cujturais 
testemunha, sem exceção, uma proveniència me ele 
não pode recordar sem horror. Sua existência não 
ó devida somente ao esforço dos grandes gênios 
que os criaram, mas também à servidão anônima 
de seus contemporâneos. Não existe um documento 
da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um docu
mento da barbárie. E assim como eie não está livre 
da barbárie, também não o está o processo de sua 
transmissão, no quai passa de uma pessoa a outra. 
É por isso que o materialista histórico se afasta dessa 
transmissão na medida do possível. Ele considera 
como sua tarefa, escovar a história a contrapelo." 
(Tese V I I } 
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Escrever a história dos vencidos exige a aquisição 
de uma memória que não consta nos livros da história 
oficial, É por esse motivo que a filosofia da história 
de Benjamin inclui uma teoria da memória e da 
experiência, no sentido forte do termo (em alemão; 
Erfahrung), em oposição à experiência vivida indivi
dual {Erlebnis). O historiador materialista não 
pretende dar uma descrição do passado "tal como 
ele ocorreu de fato"; pretende fazer emergir as 
esperanças não realizadas desse passado, inscrever 
em nosso presente seu apelo por um futuro diferente. 
Para fazer isso, é necessária a obtenção de uma 
experiência histórica capaz de estabelecer uma 
ligação entre esse passado submerso e o presente, 
Tal conceito de experiência {Erfahrung) tem, na 
teoria benjaminiana, uma origem literária: é tomado 
á procura proustiana e ao modelo da narração. 

Em seu ensaio O Narrador - considerações sobre 
a obra de Nikolai Lesskow, Benjamin formula 
uma espécie de tipologia da comunicação literária, 
e opõe a forma do conto (narrar uma história) ao 
romance e à informação jornalística moderna, 
Procura expiicar por que a arte de narrar histórias 
perde-se gradualmente, e por que é tão raro encontrar 
atualmente um verdadeiro contista (narrador), 
Para Benjamin, a verdadeira narração toma sua 
fonte de uma experiência no sentido pleno do termo 
{Erfahrung), progressivamente abolida pelo desen
volvimento do capitalismo. Essa experiência está 
ligada a uma tradição viva e coletiva, característica 
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das comunidades em que os indivíduos não estão 
separados pela divisão capitalista dó trabalho, mas 
onde sua organização coletiva reforça a vinculação 
consciente a um passado comum, permanentemente 
vivo nos relatos dos narradores. Nessas comunidades 
pré-capítalistas — que não são por isso forçosamente 
idílicas! — a experiência do trabalho e do passado 
coletivos {Erfahrung, no vocabulário de Benjamin) 
predomina sobre a experiência do indivíduo, isolado 
em seu trabalho e em sua história pessoal (Erlebnis). 
A obtenção de uma memória comum, que se transmite 
através das histórias contadas de geração a geração, é 
hoje destruída pela rapidez e violência das transfor
mações da sociedade capitalista. Agora, o refúgio 
da memória é a interioridade do indivíduo, reduzido 
à sua história privada, tal como ela é reconstruída 
no romance. 

A emergência do romance como gênero literário 
liga-se, portanto, ao isolamento crescente do indivíduo 
na sociedade burguesa. 0 desaparecimento de uma 
memória e de urna experiência coletivas traz também 
como conseqüência o culto do sempre novo, razão 
de ser da imprensa escrita. A informação jornalística 
afasta-se diametralmente da informação fornecida 
por uma história contada de acordo com a narrativa 
tradicional. Submissa à estrutura da Erlebnis, deve 
dar ao leitor a impressão de que algo totalmente 
novo e excepcional acaba de acontecer, talvez para 
preencher o vazio uniforme da vida subjugada ao 
ritmo dotrabalho capitalista. A informação subjacente 
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ao relato do narrador concerne a uma experiência 
antiga e pacientemente retransmitida. Seu sentido 
não é evidente. Para Benjamin, a arte do narrador 
é também a arte de contar, sem a preocupação de 
ter de explicar tudo; a arte de reservar aos aconte
cimentos sua força secreta, de não encerrá-los numa 
única versão. Ao contrário da coerência psicológica 
do romance e da plausibilidade da informação 
jornalística, o relato do narrador permanece irredu
tível a interpretações posteriores, capaz por isso 
mesmo de provocar surpresa e reflexão mesmo 
depois de muitos séculos, semelhante, diz Benjamin, 
"às sementes mantidas no vácuo durante vários 
séculos nas pirâmides, e que até o dia de hoje 
conservam sua força germinativa". 

Esse conceito enfático de experiência permite, 
assim, a escritura do uma anti-história, porque ao 
invés de encerrar o passado nurna interpretação 
definitiva, reafirma a abertura de seu sentido, seu 
caráter inacabado. No entanto, articula-se a estruturas 
sociais atualmente extintas, o que torna necessária 
uma reconstrução voluntária de suas condições de 
possibilidade. Aqui intervém a importância do modelo 
de A Procura do Tempo Perdido para Benjamin, 
leitor e tradutor infatigável de Proust. Na lembrança 
proustiana se abre, realmente, uma dimensão de 
infinito que ultrapassa a limitação da memória 
individual. Ela faz coincidir uma sensação perdida 
do passado com a evidência do presente, operando 
uma fusão entre um tempo e outro. Essa fusão faz 
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Proust feliz ao extremo, porque, como diz no finai 
de seu livro, assim ele tem a impressão de poder 
escapar á fluência inexorável do tempo (e portanto 
à própria morte), graças a esse encontro efêmero 
do passado esquecido com a luminosidade do 
presente. Como notou Peter Szondi, Benjamin se 
afasta de Proust exatamente nesse ponto. A coinci
dência do passado com o presente não deve, para 
ele, liberar o indivíduo do jugo do tempo, mas 
operar uma espécie de condensação que permita ao 
presente reencontrar, reativar um aspecto perdido 
do passado, e retomar, por assim dizer, o fio de uma 
história inacabada, para tecer-lhe a continuação 
(Benjamin utiliza freqüentemente a metáfora da 
tecedura em relação à experiência histórica). Como 
escreve ainda P. Szondi, a filosofia da história de 
Benjamin se desdobra no tempo paradoxal do futuro 
do pretérito: isto que teria podido se constituir no 
futuro do passado. Proust e Benjamin participam, 
realmente, da mesma convicção de que o passado 
comporta elementos inacabados; e aíém disso, que 
aguardam uma vida posterior, e que somos nós os 
encarregados de fazê-los reviver. Essas "ressurreições 
da memória", como Proust as define, referem-se,, 
em sua obra, ao passado individual e dependem de 
um acaso providencial, como aquele da madeleine 
(pequeno bolo, semelhante ao brioche), cujo gosto, 
misturado ao do chá, faz irromper toda uma cadeia 
de lembranças. Para Benjamin, essas ressurreições 
aludem ao passado coletivo da humanidade e não 
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podem depender do acaso; masdevem ser produzidas 
pelo trabalho do historiador materialista. 

Numa situação de combate e de perigo, os domi
nados de hoje podem subitamente se recordar de 
lutas anteriores similares, e atualizar essa experiência 
{Erfahrung) em sua prática. De acordo com a famosa 
citação do 18 Brumário, a história acontece "a 
primeira vez como tragédia, a segunda como farsa"; 
Benjamin retoma essa idéia da repetição histórica, 
mas, ao contrário de Marx, percebe aí a tentativa 
de rememoração de uma experiência do passado, que 
de outra forma estaria arriscada a perder-se — ums 
espécie de citação histórica transcrita no presente, na 
luta contra o esquecimento e a rotina. 

"Assim, a Roma antiga era para Robespierre um 
passado carregado de tempo de agora, passado que ele 
fazia saltar para fora da história. A Revolução 
Francesa se concebia como uma Roma que retornou. 
Ela citava a antiga Roma exatamente como a moda 
cita um traje passado." (Tese X I V ) 

O esforço, do historiador materialista é no sentido 
de não deixar essa memória escapar, mas de zelar 
pela sua conservação, de contribuir na reapropriação 
desse fragmento de história esquecido pela historio
grafia dominante. Nada garante, no entanto, o sucesso 
da empresa; é possível que o presente seja incapaz 
de reencontrar a parcela do passado e que ela perma
neça imersa no esquecimento. 0 passado pode ser 
salvo, mas pode também ser novamente perdido. 
A exigência do passado é, entretanto, duplamente 
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atual: porque alude a nosso presente e porque 
quer tornar-se ato, abandonar o domínio do possível. 
Não se trata, simplesmente, de impedir que a 
história dos vencidos se passe no silêncio; é necessário, 
ainda, atender a suas reivindicações, preencher uma 
esperança que não pôde cumprir-se. Certo, o passado 
está consumado e é irreparável. Mas podemos, 
segundo Benjamin, ser-lhe fie! para além de seu fim, 
retomando em consideração suas exigências deixadas 
sem resposta. Cada geração recebe assim uma "tênue 
força messiânica" (Tese II), porque cabe a cada 
presente resgatar o próprio passado; não apenas 
guardá-lo e conservá-lo, mas também libertá-lo. 
Esse duplo aspecto do conceito de salvação (Rettung) 
é fundamental na filosofia da história benjaminiana: 
o trabalho do historiador materialista é arrebatar 
ao esquecimento a história dos vencidos e, a partir 
daí mesmo, empenhar-se numa dupla libertação: 
a dos vencidos de ontem e de hoje. A esperança do 
passado não deve, por uma segunda vez, ser frustrada: 
"Articular o passado historicamente não significa 
conhecê-lo 'tal como ele propriamente foi'. Significa 
apoderar-se de uma lembrança na forma em que ela 
cintilou no instante de um perigo. Importa ao mate-
rialismo histórico reter uma imagem do passado, 
como ela se configurou repentinamente para o 
sujeito histórico no momento do perigo. 0 perigo 
ameaça tanto o conteúdo dado da tradição quanto 
aqueles que a recebem. Para ambos é um só e mesmo 
perigo: deixar-se transformar em instrumento da 
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classe dominante. Em cada época recoloca-se a 
tarefa de tentar arrancar a transmissão da tradição 
ao conformismo que está sempre na iminência de 
subjügá-la. O Messias não vem somente como 
redentor; ele vem como vencedor do Antícristo. 
O dom de atear no passado a faísca da esperança 
só habita o historiador penetrado pela certeza de 
que também os mortos não estarão seguros diante 
do inimigo, se ele for vitorioso. E este inimigo nunca 
deixou de vencer." (Tese V I ) 

A filosofia da história de Benjamin emprega uma 
noção de "salvação" (Rettung) onde marxismo e 
teologia se fundem. A idéia da libertação necessária 
da classe dominada une-se à doutrina judaica da 
redenção. Benjamin já havia recorrido, no prefácio 
de seu livro A Origem do Drama Barroco Alemão, à 
tradição da mística luriana, para explicitar o elo 
entre crítica e redenção. A mística iuriana (do 
nome de Isaac Luria), que pode ser interpretada 
como a tentativa de uma resposta adequada à 
dolorosa expulsão dos judeus do reino da Espanha, 
em 1492, demonstra a profunda conexão entre o 
exílio e a redenção. Três momentos principais mar
cam a história da Criação e da Salvação: o Zimzum, 
uma espécie de contração, de autolimitação de 
Deus, permite o nascimento de um espaço original 
que agora já não é completamente pleno de Deus 
e, portanto, onde o mundo pode surgir - e também 
o mal. Cada ser se enraíza na tensão existente entre 
a emanação da luz divina e a contração divina. A luz 
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Livro infantil da coleção de Waiter Benjamin. 
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de Deus atinge com tal força suas criaturas, que 
estas, semelhantes a vasos frágeis, impotentes 
frente à violência da corrente que as preenche, se 
esfacelam. A quebra dos vasos, ou Schebira, resulta 
na sua pulverização em mil pedaços. Nada está mais 
em seu lugar, os cacos jazem misturados e dispersos, 
semelhantes a ruínas. Ora, um ser que já não está 
em seu lugar original, que foi afastado pela violência, 
está no exílio. A criação inteira se caracteriza por 
essa fissuM, essa fratura ontológica; dela não escapa 
o próprio Deus: sua Chechina dele se separa e parte 
para o exílio. A palavra Chechina significava origi
nalmente "presença de Deus", e era utilizada mais 
freqüentemente nas fórmulas religiosas que expri
miam a fidelidade de Deus a seu povo (por exemplo: 
"Deus e sua presença, Chechina, acompanhavam 
Israel no deserto"). A mística judaica faz dessa 
expressão a metáfora da união dos elementos 
masculino e feminino em Deus; em outras palavras, 
sua porção feminina está no exílio, o próprio Deus 
permanecendo marcado pela fissura e aspirando à 
reunificação. A salvação é então compreendida 
como libertação do exílio e restauração da unidade 
primeira. Esse processo, o Tikkun, se conclui com 
a chegada do Messias. Aí , a participação humana 
varia de acordo com a tradição judaica e depende 
principalmente da importância concedida â dimensão 
moral ou á dimensão apocalíptica na história da 
salvação. 

Essa doutrina mística, que Benjamin conhecia 
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por intermédio de conversas com o ami<}o Scholem, a 
meu ver parece ter deixado traços profundos em sua 
concepção da história. Para ele, também, o mundo 
está em pedaços e a história se assemelha a um 
"amontoado de ruínas". A salvação não consiste 
em uma recriação inteiramente nova, mas em um 
longo e paciente recolhimento desses pedaços 
perdidos e dispersos. A idéia da reunificação a partir 
dos fragmentos não é, aliás, típica unicamente de 
uma tradição mística, atendo-se também aos modelos 
terapêuticos de origem psicanalítica e a numerosas 
pesquisas artísticas contemporâneas. Comum a 
todas essas tentativas é, de fato, a preocupação 
em não escamotear as rachaduras, as fraturas, as 
esquizos de que o mundo sofre, mesmo que só se 
possa falar delas, mas não repará-las. A própria 
vida de Benjamin se inscreve nessa ótica. Se eu a 
defini como um "fracasso exemplar" (pág. 1)., é que 
ela pode realmente ser descrita como uma sucessão 
de reveses, aos quais seu suicídio impõe uma con
clusão. Ao mesmo tempo, tal vida não seria, em 
certo sentido, mais verdadeira que o "sucesso", e 
mais próxima do real, com tudo o que ela comporta 
de derrotas e de ruínas, se nos lembrarmos do 
contexto de opressão e de sofrimento que é o da 
republica de Weimar cambaleante, da ascensão do 
nazismo e da Segunda Guerra Mundial? Os fracassos 
afetivos, políticos e profissionais de Benjamin não 
são devidos tanto a uma "falta de sorte" pessoal, 
mas — talvez como toda "falta de sorte" — significam 
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e denüficiamòs entraves para uma possível feli
cidade, num mundo onde o primado da produção 
capitalista conduz à destruição do ser vivo. Walter 
Benjamin amava os livros e os brinquedos infantis 
(possuía uma grande coleção deles}, as aquarelas 
de K!ee, os passeios ao sol e os figos. Ele teria podido 
ser apenas um professor universitário perspicaz e 
melancólico, dissertando sobre o romantismo e o 
barroco alemão, inquietando-se, em seus cursos, com 
as diversas "crises" do mundo contemporâneo. 
Não escapou aos conflitos e perigos de sua época, 
tentou elaborar uma posição crítica sem obedecer a 
uma única doutrina, e não pôde fazer frente a um 
inimigo mais forte, Brecht, quando soube de sua 
morte, escreveu um pequeno poema que resume 
com discrição as dificuldades dessa luta: 

An Walter Benjamin, der sich auf 
Des Flucht vor Hitlerentíeibte 

Ermattungstaktik war's, was dir behagte 
Am Schacntisch sitzend in des Birnbaums Schatten. 
Der Feind, der dich von deinen Büchsrn jagte 
Làsst sich von unsereinem nicht ermatten. 

A Walter Benjamin, que se suicidou 
Quando estava fugindo de Hitler 

Extenuação era a tática que te aprazia 
Sentado à mesa de xadrez na sombra da pereira. 
0 inimigo que te desalojou dos teus livros 
Por gente como nós não se deixa extenuar. 

WALTER BENJAMIN 

Na bela seleção de aforismos e de textos curtos 
intitulada Rua de Mão Única [Einbahnstrasse, 
1924-26), 6 próprio Benjamin compara a existência 
individual àquela estátua antiga que perdeu braços 
e pernas no curso de numerosos transportes, e que 
oferece apenas um torso "a partir do qual ele (cada 
um) deve esculpira imagem de seu futuro". Ésomente 
a partir desses restos, dessas ruínas, desses cacos, que 
uma nova construção torna-se possível. Benjamin 
retoma todas essas metáforas em um dos mais 
belos textos das teses Sobre o Conceito de História, 
intitulado Angelus Novus, nome tomado a uma 
aquarela de Paul Klee, que ele comprara em 1921, 
e que o acompanha até o exíl io: 

"Existe um quadro de Klee intitulado Angelus 
Novus. Representa um anjo que parece estar na 
iminência de afastar-se de algo em que crava o seu 
olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está 
aberta e suas asas estão estendidas. 0 anjo da história 
deve ter essa aparência. Ele tem o rosto voltado para 
o passado. Onde, diante de nós aparece uma cadeia 
de acontecimentos, ele enxerga uma única catástrofe 
que incessantemente amontoa ruínas sobre ruínas 
e as lança a seus pés. Ele gostaria de demorar-se um 
pouco, acordar os mortos e juntar novamente os 
cacos. Mas do paraíso sopra uma tempestade que se 
prende em suas asas e é tão forte, que o anjo não 
pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele 
irresistivelrhente para o futuro, ao qual ele volta as 
costas, enquanto o amontoado de ruínas à sua frente 
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cresce até o céu. 0 que chamamos de progresso é 
essa tempestade." (Tese IX) 

Essa alegoria nos ensina duas coisas. Primeiramente, 
a história também é algo que poderia ter sido 
completamente diferente; o que era possível e não 
se realizou, não por fraqueza ou incapacidade, como 
pretenderia um pragmatismo otimista, mas porque a 
dominação impôs-se. As ruínas da história acusam 
e continuam a crescer. 0 historiador não pode, 
entretanto, como o anjo da alegoria, deter-se para 
contemplar o espetáculo, mesmo que quisesse "demo
rar-se um pouco". Tal contemplação faria certamente 
justiça á "tradição dos oprimidos", como a chama 
Benjamin, e criaria uma outra memória que não a 
dos livros de história. No entanto, e aí reside o 
segundo aspecto da alegoria, o anjo da história é 
empurrado à frente pelo vento do Paraíso; deve 
continuar a avançar apesar de sua tristeza, necessi
dade que Benjamin denomina de "progresso", numa 
oposição irônica à doutrina social-democrata do 
progresso. 0 historiador materialista não pode, 
assim, se contentar em colecionar os fatos do 
passado, devendo também ser fiel à história presente, 
porque é apenas através dela que o passado poderá 
talvez, algum dia, alcançar sua libertação. 

A presença e a força de temas místicos e messiâ
nicos na filosofia da história benjaminiana não 
significam, porém, que Benjamin tenha pretendido 
transpor uma doutrina religiosa da salvação para 
termos marxizantes. A idéia marxista da revolução 

WALTER BENJAMIN 

e da libertação não funciona como secularização 
de uma idéia religiosa. Na primeira das teses Sobre 
o Conceito de História Benjamin tenta explicitar a 
relação entre o que chama de "teologia" e "materia-
lismo histórico'"', através de uma curiosa metáfora. 
Descreve o autômato de uma boneca sentada diante 
de um tabuleiro de xadrez, que ganha todas as 
partidas contra um adversário qualquer. Sob a mesa 
com as peças, que parece transparente graças a um 
jogo de espelhos, oculta-se um anãozinho corcunda, 
mestre em xadrez, que, através de fios, guia a mão 
da boneca. Benjamin compara-a ao materialismo 
histórico, "que deve ganhar sempre", mas que só o 
consegue ao "colocar a ssu serviço" o anãozinho 
chamado Teologia, "hoje feia e insignificante, e que, 
de qualquer maneira, não ousa se deixar ver". 

Essa estranha comparação suscitou numerosos 
comentários, na medida em que tematiza o problema 
essencial da interpretação da obra benjaminiana: 
o elo entre marxismo e teologia. Eu arriscaria, 
também, uma interpretação possível. A teoria (e a 
prática) marxista apenas pode chegar à vitória quando 
consegue incorporar certos elementos da experiência 
e da reflexão teológicas. Esses elementos devem 
servir de antídoto a um positivismo e a um confor
mismo presentes na historiografia burguesa mas 
também latentes na teoria pretensamente científica 
do progresso defendida pela sócia l-democracia. 
O que a teologia, e especialmente a mística judaica, 
nos ensinam — i n d p n p n H o n t o m ^ t n - J - ' -
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crermos ou não no conteúdo da fé judaica - é que 
também o passado quer ser resgatado, que ele aspira 
à sua reparação, que sua história não está terminada, e 
que se nos impõe, hoje, continuá-la. A experiência 
da leitura dos textos sagrados, que nenhuma inter
pretação chegará jamais a esgotar, une-se à experiência 
transmitida pelo narrador antigo: a de que a história 
é aberta, inacabada, e não pode ser definitivamente 
interpretada, nem pela teoria "materialista" ou 
"científica" do progresso, nem pela visão tríunfalista 
dos vencedores, mas pode e deve ser contada de 
outra forma, incumbindo a nós dar-lhe um outro 
sentido. 
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I — Obras de Benjamin 

V 

Não há edições realmente completas das obras de 
Walter Benjamin. Ele havia organizado um arquivo 
pessoal de seus manuscritos, cartas e documentos, ao 
qual dedicava um cuidado especial. Em junho de 
1940, quando teve de fugir de Paris, deixou ern 
seu apartamento uma pequena parte, a menos 
importante, e levou consigo diversos textos, tendo 
confiado os manuscritos mais preciosos a Georges 
Bataille, que irá escondê-los na Biblioteca Nacional 
de Paris. Após sua morte, a irmã, que vivia com ele 
em Paris e o acompanhara na fuga a Lourdes, /T~\ 
recolheu os documentos que ele guardava, e fez covf/í^y) 
que chegassem a Adorno em 1942. Bataille havia V - / 


