trauíçãn

o tuqer
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problema das relações da Igreja Católica

poderia ser mais atual. Do ponto de vista

Ho"J'i\:_~

com a cultura

(ou as culturas),

launoemertcenes.

das igrejas

prepara-se para 1992 fi IV2 Conferência Geral do Episcopado LatinoAmericano, em Santo Domingo (República Domimcena) que! sob o ambicioso
titulo "Uma nova Evenqaltzecão em uma nova culturat.tsm
como meta
primordial redefinir os rumos da presença cristã no continente emertceno'.
Do ponto de vi ste das igre j as européi as, 1992 temnérn sere um ano Ije muitas
promessas: espera-se o nascimento
as fronteiras
cultura

;gl

nacionais, ver-se-é

da grande Europa, Que, tendo eliminado

diante da difícil

éfJél8 em diálogo (ou ruptura)

tarefa de reconstruir

uma

com as cada ..•..
ez mais poderosas

forças de rei ..•..
indicação de identidades étnicas e regionais.
Embora se manifeste de maneira aguda na conjuntura

contemporânea,

o problema da cultura, evidentemente, não é novo para a Igreja. Ao longo do
processo histórico em Que aquela vet qenhendo cede vez mais autonomia

à ordem moral e teológica, a Igreja teve! a cada momento, que
reder tntr suas relações com a ciêncte. com o recionsusmo.
com es artes,
frente

com a escola punhca, com os meios de comunicação, ou mais simplesmente
com o que se convencionou chemer o advento de modernidade.

nas, corno se
S8tl8, até muito recentemente
essa relação definiu-se
pela condenação
sumér ia dus "erros modernos"z .. Foi apenas a partir do Concílio Vaticano 11

primeira versão do documento preparatório da Conferência Episcopal Lattnoamertcane
para Santo Domi n90 lê-se: "La cita a Ia Que el episcopado lati ncemericano ha cido
convocado en Santo Domingo para 1992, es une cHa que mira el futuro. (...) Precisamente le
prouecciôn hacía el futuro es Ia Que requiere, para ser lúcida y co§ficiente , de una revisiên dei
pesedo de Ia evangelización, de 3U profundidad en Ia vida cotidiana de 103 católicos IJ de Ias
es ructuras eclesieles Que, con diferentes maticea, han estado presentes en Ia nístorte
1 ,1J1TI3

(CELAr1)

ettnoarnericena." tn v~ Centenário, Separata Boletin CELÁI1 n2235.jlJl-ag

...1990.

2 ..'3equndo José Comblin a Igreja Católica têz Questão de ignorar a mnder mdade.àpltcou 5tU direito
de censura a quase todos os autores modernos. Os documentos oficiais, desde a enciclice De Gergório
X''fl l1irore I'~( 1832) Quecondena a liberdade de consciência, passando pelo Syil8b.liS (1864)
de Pio IX, contra os erros modernos, até a encíctice f!i.1;77sluç-er.<ens de Pio XII (1950) que repete
J

&

mesma recusa de diálogo com

8

modernidade , fizeram dos papas, na expressão do autor, "líderes

da luta contra a mocermdade". A Forca da P{llavra,Petrópolis,

Vozes,1986,pg$.254-258.
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Cetúltce

Que a Igreja

tcdermnede.

L7oiidil/fl}

cepez de reconctlier-se

foi

~C;Pps, constituição

1 :65, inaugura para a Igreja

Pastoral

com e

editada pelo Concílio em

uma nova visão de homem e uma nova atitude

tanta da cultura.
Este trabalho
introduzidas

pretende analisar

pelo Concílio,

a concepção

conteúdos e vai tornando-se
converter-se,

elemento

sob o pontificado

católica

das inovações

de cultura

chave na ação pastoral

dos discursos

se transforma

ganha novos
da Igreja,

e viagens papais. Porque o

íqrete,

para a

nestas últimas

que ela se deu para enfrentá-Ias

que procuraremos
como ô cultura

duas

e queís

décadas, no modo de equecioner os düemes do mundo contemporâneo,
os instrumentos

até

Que se inicia em 1978/ numa

de João Paulo"

das preocupações mais recorrentes
debate em tomo da cultura

o modo como, a partir

são algumas das questões

responder neste ensaio. Ele cantrere
foi concebida e tnstttucionelmente

mais altos níveis do governo da Igreja: o Pontlfício

sua analise

aproximada

no modo

por um dos

Conselho para a Cultura

criedo em maio de 1982 pelo Papa João Paulo 113.
Embora tenhamos
histórico

e político

Que situar

maior,

tanto) seria necessário

nosso trabalho

reconstituir

ambição Que não cabe nos limites

rocureraí
significações

realizar

ideológica,

desta Comissão

a história
atenta

recente

edo. Fundamentalmente., trate-se

da Igreja

práticas

européia,

do conjunto

necessariamente
analiticamente

a 00li se estará apoiada basicamente em três fontes pri nci pais:
um conjunto de 53 discursos papais que de 1978 à 1989 se referem

de

dandodo etuet

político-religiosas

de reconstruir

Para

deste ensaio. O Que

e sistemática

Que estão por detrás,
de certas

no contexto

não será o da. historiador.

bens mais modestos

é uma leitura

fundamentais

Ihe sustentação

a criação

a lógica

1

a)

c I ur

ao problema da

1

) a bibltoqrafta (Iisteda no tinal) produzida por dois dos principais interpretes
do
- Mo03. Paul Poupard e P. Hervé Cerrter ,S.J. e que hoje
compõem a Comissão
Executtve do Consel ho Pontttícto
como Presidente
e Secretário,
tivamente.
J) uma coleçâo de 10 números do boletim oficial da Comissão Pontiffcia - de 1984 quando
01
i eoo pela primeira vez até o último número de 1988- Que acompanha suas atividades e
rt - IS li nhes de ação.
Para situar a perpecíiva desse papado num contexto rnais amplo analiseremos
03
.••:11: U
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m nto papal a respeito da cultura,

3
"mito" (na sua acepção

antropológica)

que

Igreja concebe para si na sue

fi

ao no mundoEvidentemente

tenho claro, que, embora a

ntsrerqutzece.

rigorosamente

tqreje

seja uma instituição

o discur-so que organiza SUEI ação não pode ser

reduzido 'as falas do magistério

pessoal do Papa ou ElOS documentos oficiais.

Sabemos

dos

bem

compromisso

que boa parte
entre

circunstâncias
impor

vários

históricas

seus pontos

grupos

documentos
atuantes

ou conjunturats

de vista.

no seio

Na verdade,

documentos

existe

uma grande

institucionais

setores das igrejas

depende, 80 mesmo tempo, do conjunto

que por

sobre a ação dEI

entre

o Que dizem
,

Samyra brullo, a difusão

de modo neutro

ou imediato.

reinterpretaçêes

de

os

nos vertes

de que dispõem os grupos que deverão articular

Ela

que se sobrepõe

e da maior ou menor capacidade de mobil ízacão

ao texto inicial
financeira

incidem

distância

Como bem observa

papal não se realiza

[I

o modo como as

e o modo como são implementados

nacionais.

de um documento

de Igreja

avaliar

concepções papais e os docurnentos instttuctoneis
Igreja.

representam

conseguem, num dado momento.

é difícil

Assim,

oficiais

prática

e

sua defesa ou sua

crit íce+.
Embora
compreender

"escelões

reconhecendo

importância

a atuação e os interesses

intermediários"

empreender

ô

E isto

estudos

dós vários

da instituição,

tal análise.

de

que

procuram

gr-upos que compõem os

não pretendemos,

neste trabalho

por urna razão fundamental.

O recorte

da

cultura é muito recente nos estudos sobre a lqreje. Ainda que esta seja urna
Questão cada vez mais central
n ivet s,

exi stem

poucas

para a sua atuação na sociedade, em todos os

anã11ses

met s

compreender o modo como e noção de cultura
ecebou por tornar-se

o mote através

mundo contemporâneo.
do sociólogo
literatura

i cos

que

foi por ela eleborade e como

co qual a íqreje

define

seu papel no

sobre a visão

embora

considerável,

européia
por

ter

sido

vtsion europeénne eu pape Jean Paul /I" tn [e rêve de

Paul Lednére.Ta

(
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artigo

de .João Paulo
produzida

4 Samyra Brol1o de Serpa Crespo. Progres31 mo Cató!iça .EdlJçação Li bertadora
doutoramento, São Paulo, FFLCH,Departamento de História,1989,
pg. 12.

5.

procurem

Com algumas exceções tais como o excelente

Paul Ledrtére

existente,

si stsmát

115, a
por

no Brasil,

tese

[:ompMtp.IJp.. Rp.op. IIIOP.AII

de

4

pensadores católicos,
reflexão

que

tende a orientar-se

procura

adequar

tranetno

nosso ver, um

Que procure

escondem por detrás do anqejemento

ímportêncte-

o de menor

trabalho

ü

É pois, uma utereture

contemporâneos.

na sua maior
Igreja

necassertementa
desvendar

terere

que, pele

prtrnetre

procurem

à

Igreja

vez, ti Igrejtl aceite

"instrumentos

fenomenológicos)
históricos

para

que

Que vivemos

culturas
particular,

retoma

os

menteis
ela

uietoqer

Hervé

resgatar

-8

não

o papel da

o papel da

contemporáneee,

5tH/di//m

Cerrier.

um diálogo
do

o Concílio

renovede

entender

A praocupecêo pastnral

posicionamentos

ao documento

situar

que se

há

e responder aos problemas do

(uma teotoqíe

pudesse

e desenvolver

mulheres de nosso tempo".

de igreja

a

o Concílio vet íceno II como o momento em

mundo moderno. NtI tormulecão do jesuíta
dado

Ftllttl,

tal como ele está posto pere

Igre j a Cato 11ca na defesa do progresso e da cl vil i zecão
um certo consenso em considerar

dilemas

neste ensaio.

cetóltcos

pensadores

aos

tiS problemáticas

Que ao lado do Papa, procura

os peises da Europa. Esta será nossa

para uma

enqejade.

de um setor específico

Igreja diante do mundo moderno, em particular

Embora alguns

da

parte,

os

credivel

teria

e insigllts

acontecimentos
com homens e

de João Peulo 11com as

Concüto

~'les?> Em sua corte

remetendo-se,

em

de 20 de maio de

6. Em seu livro Evangile et Cultures, Hervé Carrier , atual secretário do Conselho Pontificio para a
ultura retomando alguns posictonamentos de papas anteriores ao Concilio faz a defesa, numa
retrospectiva histórica, do pensamento da Igreja contra os que -eqnósticos e líberais-e acusavam
e.retrôqeca e iní miga do progresso, Argumenta, recorrendo por exemplo 3 leão XIII e suas
ercíclices lriI?XruÍílbili (1878) e ImfiíOrtale /}eL (1885) .. que sem a Iqreja fi civilizeçâo não
erie emergido e se expandido pela Europa já'leria sido ela 'luerD combateu a escravidão e a
superstição. e q=m possibilitou Quea justiça, ü amor e a verdade fundassem o governo dos Estados.
ver EvanqileetCultures:de
léonXll1 ãJean-Paulll,
Paris, t1ediaspaul,1987, pg. 37.
Car rter , "The Chureh Meetlng cuttures. Convergences and Perspectívear tu The Churcj,t ano
aure si nce Vaticao 11, Joseph Gremi11ion (orq.) , Indiana, Universttu of Notre Dame Press ,

7 ..Hervé

1985,PQ.1 44.

referência torna-se bem explícita quando, alguns meses após a criação do Conselho
Pontificio para a Cultura (janeiro de 1983), o reverendo Theodore fv1. Hesburgh, da Universidade
tre Dame, organiza, com a colaboração do Consel ho um serni náno sobre ..C9lJdium Spes e a
eul ure" (nov de 1983).
8.Essa

5

2 à seu secretário

omissêo
llJ/i"dóY

de Estado} AgosUno Caserult. a respeito

Pont ít icte pere a _Culturô ele diz: "AssÜn. file parecra ooortaaa

am orgunislfia esaecro) perrnanem«

prendes oojetrvas

retocões

da criação da

ql/e

entre o

(I

Dme///o

o

/grejlJ e

documento conciliar}

com o objetivo

ecumemca

para compreendermos

os

Ii SP rtsoo qU8/710 tis

Vctl/C8l,}O

Vale

CllltllrtJ'9

promover

08

a pena portanto

melhor os parâmetros

quais se organiza o pensamento de João Paulo II a respeito

da

voltar

ao

dentro dos

pronleméttce

da cultura.

***
Pode-se dizer

Que Constituição

1965)} é um documento

Que procura

homem. Embora ela dedique

atenção

Pastora!

6tJlldillm Spes (editada

redefinir

para a Igreja,

à

significativa

pere o prob Ieme da

ett

vi dece e condi

cão

construíde

do

de ordem

estão voltados

humanas.

A noção de homem Que emerge
besicemehte

o lugar

Questões

pol ince e econômica} mais da terça parte de seus 93 artigos,

em

da leitura

desse documento

em torno de dues assert ives mais gerais:

está

por um

reno. a numemueue numemze-se.: ao invés de ser concebido unicamente

como

o homem agora é também reconhecido

como

resultado

da vontade divina}

produto de sua própria

atividade

humana. Por outro lado} esta

emencipe, de certo modo, do seu referente
corno legítima

a autonomia

da ciência

divino:

e admite

o documento

se

reconhece

Que "a sociedade

suas pr-óprias leis e valores} Que o homem terá Que descobrir
ô

ettvtdane.

goza de

e ordenar pouco

pouco" (ert. 36)10.
Ao eceí ter

documento
trebelno.

coloca

o homem como resultado
a cultura

como na proposição

no centro
marxista)

de sua atividade

de sua reflexão

é e atividade

- esta

humene, o
(e não o

fundamental

Que o

nurnemze: "é próprio da pessoa humana não chegar a um nível verdadeiro
plenamente humano a não ser mediante a culturer..)"

e

(art. 53),

9 ~ ria de João Paulo 11ao Cardeal Cesaroli , "EI Papa constituue el "pontiffcio Consejo para Ia
Cultura" ,L'Osservatore Romano} 6 de junho} 1982.
IODocumentos dei
crtstiaros, 1967.

Vatlcano

lI,constltuclones,decretos,

declaraciones,

t1adris}

Biblioteca

de

autores

6

Além disso, ao reconhecer
humana (o homem

é

assume para si,

uma definição

identificar

civilízeçêo
conceito,

antropológica
cultas),

,_

e noceo de progresso),

a vide social,

os costumes

que a cultura

sociológico

e

humana apresenta

stnolóqtco".

incorporar

um sentido

tundemento

do homem e como expressão

povos- o Concílio

acerta

documento

essa nova visão antropológica,

ou à idéia
Q

ilumtntste

pela cultura,

uma cultura

-a

todas as culturas

afirma

o

em detrimento
dos Direitos

que,

cultura

colocado:
pelas

cultural.

"o indivíduo

diferenças

realiza

provavelmente

dos países

africanos

em
sua

culturais".

Alain

de cultura,

mostra

o Sujeito

do espírito
abstrato

e

e , logo depois,

exigem Que o numemsmo reconheça e respeite,
Católica,

moral

pelas diferenças

homens de letras

humano, as formas concretas

8

" O

de outras. Para

como a UNESCOQue nasceram sob a inspiração

da revolução burguesa. Juristas,

ao

corno

o humanismo da abstração

das Luzes, acabam por colocar em Questão, na prática,

descotomzecêo

um senuuo

Humanos aprovada

o documento; o respeito

respeito

I)

se equivalem"ll

em seu ensaio sobre a noção contemporânea

A Igreja

ao

um aspect.o

a diversidade

Finkielkraut,

verdadeiramente

i'lcg, pU+d

mostramos

acarreta

antropólogos

de

"Dei se segue, diz

individuais

universal

qerel

dos modos de pensar e agir dos

inelutável,

o havia

de

06rf:6-tIl

doe'II";'?

de cultura

pelas Nações Unidas (1947), já havia retirado

como, instituições

mais

c.o,.aTrTV~

anterior,

Quase vinte anos antes, a Declaração

personalidade

Ao invés

o pluraltsmo nas maneiras de conceber 8 religião,

e e lei, abrindo mão de prtorrzer

que e filosofia

de cultura.

necessariamente

antropológico

acate. corno fato

o docurnento

assume com frequencia

Em trabalho

mais

cultura),

e as instituições.

e social e que a palavra cultura

intrtnstcemente

uma atividade

de sua própria

educação (elites

(associada

documento.

nistórtco

centro ~ produtor

ã

cultura

_

na cultura

para tornar-se

de existência12.

sob o impacto
e asiáticos,

do processo

acompanha

de

o mesmo
da

'1
.,!

do cristianismo
aos valores de outras culturas. nas com o
Concílio, que tornou evidente aos olhos da Igreja o fato que grande parte do

1,

movimento.

Já nos anos cinquenta

começa a sublinhar

a importância

"edeptecêo"

11 .Peule rtontero, "A comunicação nos documentos da Igreja", ifi Ral ph Del1a Cava & Paula
MúnteroE o verbo se faz imaqem,tgreja e Meio3 de Comunicação no Br8311:1962-1989. Petrépolts.vozes.
12 .Alain

fi nkiel kraut,é derrota do pensamento, São Paulo, Paz e Terra, 1987.

1991.

7
clero

provinha

de culturas

1uqer ô ef irmecão

não-européias,

da iquetuede

No Que diz respeito
si os dois pressupostos

a noção de adaptação

cede seu

entre as culturas.

ao problema da cul ture, João Paulo II retoma pere
fundamentais

da 661/011ltrJ 5/JBS : o homem se torna

(A cultora e oao/!« através do auot a nomem
enousnto namem se torna /Jí6is nomern. ..13); a cultura é uma realidade

homem pela e através da cultura

(paro

autônoma

cnsr

tJ

cuitora. ti preciso cansraersr; st«

SilOS

últli716S

conseauénciss e integro/mente.. a homem como um vetar asrt reator
satõnoma.).

Veremos mais adiante, a forma particular

do plureltsrno cultural

o Pontifício

Conselho para a Cultura

Pôulo li, cria o Pontifício

dos mais preparados,

relacionados

com o mundo da cultura.

perfi I de seus principais

em 20 de maio de 1982, o Papa

Conselho para a

intelectuais

Cutture!+

conhecedores

À sua frente

coloca

da vida da Igreja

e bem

Vale a pena lembrar

rapidamente

Genriet-tterte

conciliar

da Universidade

I'Education
católicas

sobre a "Igreja

numa

importante

reforma

Apostóltce

que culminou com a Constituição

nesse mesmo período conciliar,

participou

da comissão

6'at/dil/m

soes . Eugenio

conciliar

Seles tornou-se

das

de Ia S. C. pour

untversrceoes

S8pientio

tenha travado

com o Cerdeel Eugenio Seles, designado co-presidente
também

sob sua

no mundo moderno" Ele foi

de Toulouse e colaborou, corno "Prátet

Catholique".

Talvez,

o

Garrone, a quem nomeou

do Conselho, pelo menos desde 1965, Quando trabetnou

direção na comissão

.João

Quadros.

O papa já conhecia o cardeal

reitor

Que o reconhecimento

assume na visão peuline de cultura.

No quarto ano de seu pontiffcado,

presidente

8

lJ7risti81l8.

conhecimento

do Conselho, e que

de elaboração

desde então I íntimo

do documento
colaborador

do

13.la Document8tjon Catholique, 3 de reverei ro de 1984,n!:! 1867, pg. 145.

Constituição apostólica PlJ$tor ôaaos., Que promulgou a reforma da Curia romana de
1988, o orgão máxi mo de governo do Vaticano é formado por ci nco dícestértos: a Secretaria de
Estado, 88 Congregações os Tribunais, os Conselhos Pontitícioe e os Serviços administrativos. O
conj unto das congregações é formado por 9 organismos entre os quais estão: Congregação para a
Doutri na da Fé, Congregação para a evangelização dos Povos e Comissão para a América lati na. OS
Conselhos Pontttfcies somam um total de doze. Oque diferencia uma Congregação de um Conselho é o
fato de que, ao contrário deste ú1t1mo, 88 Congregações exercem poder de governo.
14. Segundo a

.)

8
~o{

veticeno.

.

1er~!;)1iI

de direito

se membro da comissão encarregada da revisão

canõmco ; pertence também ao Conselho Permanente

de Cardeais

econômicos,

à Sagrada

Congregação para os Bispos, para o Clero e para a Evangellzação

dos Povos e

para

o estudo

de problemas

à Comissão PontHícia

Conselho para a Cultura,

do Rio de Janeiro,

passará a trabalhar
congressos

e

para os Meios de Comunicação Social. Poucos meses

depois da criação do PontHício

erquernocese

orqentzettvos

do Código

em estreita

D. Eugenio cria, na

a Comissão

Pastoral

para a cultura

colaboração

com o Conselho, organizando

como o de outubro de 1984 sobre a "Antropologia

e Prexis

Que
no

pensamento de João Paulo l!".
O terceiro
certamente

membro do comitê

o mais atuante,

do Instituto

do mundo intelectual

universitário.

Secretariado

num contexto

Católico

os contatos

da Igreja

na cultura

bagagem

uma

penetração

Em 1980, João Paulo 1I o destina

cultural

meter:

ele se torna presidente

com os nêo-crentes'").

com o mundo intelectual

1982 acumula o cargo de presidência
Para terminar

vasta

nos meios

preciso

onde terá

intelectuais

do

à PonUfício
como missão

da Europa do Leste. Desde

da equipe responsável

nomear mais um personagem,

expertêncie

para

nos dois Conselhos.

de desenhar o perfil

é

Conselho, e

de Paris, procurou aproximar-se

para os Não Crentes (Que em 1989 será promovido

Conselho para o diálogo
costurar

do PontHício

é o Monsenhor Paul Poupard. Durante os nove

anos em Que fOl reitor
tarefa semelhante

presidencial

acadêmica
europeus:

e

grande

o secretário

pela atuação
Que traz

na

capacidade

de

Executivo

do

15.0 Secretariado para os Não-Crentes foi criado por Paulo VI em 1966,no empuxo da abertura
corctlier. Este Secretariado era já o te reei ro organismo criado pelo papa junto ã Curta Romana,
voltado para os grupos não católicos. O pri rnei ro, o Secretariado para a União dos Cristãos, dedicase ã tarefa de reunificação das igrejas cristãs: ortodoxos de um lado, igreja Anglicana e Reformada
de outro. O segundo, o Secretariado para os não-cristãos.
procura superar os anátemas do passado e
reatar o diálogo com as outras grandes reliqi ões mundiais: j udaismo , islarnisrno budismo e
i ncuísrno. E fj nal mente o Secretariado para os Não-Crentes, busca reatar com os Que estão fora da
Igreja, em particular os ateus do ocidente e os marxistas da Europa do Leste. Tendo sido designado
para sua presidência o cardeal Francis Konig, o Secretariado contava com a assessoria dois mais
eminentes pensadores católicos europeus do momento, entre eles: os franceses Dormnique-Chenu,
.Jean- Yves Calvez , Vves Congar, Henri de tubec , Jean-Guitton;
o belga François Houtart e o
jesuíta e teólogo alemão Karl Rhaner. Na estei ra de i niciativee como o encontro de Salsburg em
1965 Que pela pri rneí ra vez reuni u i ntelectuais cristãos e marxistas para discuti r o humanisrno.
desde o início de sua atuação o Secretartadc preocupou-se em compreender as motivações e a lÓrJ1C;J
iílterna do pensamento merxieta , procurando ao mesmo tempo encontrar , via uma pe(cepr::;ü
nurnanista do mundo; uma ponte entre as visões católica e socialista. Ver Boletino di lnforrnezrore
Setretariado para os Não-Crentes, AfiO I, r':::3, set. 1966, pg. 23.
J

do

!
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Conselho, o jesuíta
de 1959, professor
Tornou-se

reitor

Nascido no Canadá em 1921, foi,

Hervé Cerrier.

de soctoloqte

na Untverstdeue

dessa mesma Universidade

Greqortene

sete

a partir
de RornfL

anos depois

(1966)

e

per-maneceu no cargo até 1978_
Não erraríamos

multo ao afirmar

Que o projeto

do Conselho foi desde o

é o problema que

início a "menina dos olhos" de Karol '1"/oJtyla e que a cultura
mais tem ocupado sua preocupações

comantérto

jocoso

que circula

e interesses

nos corredores

Se dermos

crédito

do veticeno,

ao

esse era o

assunto sobre o Qual ele sempre falava, Qualquer que fosse o tema da reunião
da Conferência
qualquer

dos Bispos

modo, a carta

Secretário
cultura

Poloneses

em Que ele comunica

de Estado, Cardeal Agostlno

articulações
â

Episcopal

a Que comparecesse.
a criação

Casar-ali,

deixa

De

do Conselho
entrever

80

Que as

em torno da organização de um organismo na Cúrte voltado para
começaram

cedo

rôpidez16. Apenas completado

e

desenvolveram-se

com

um ano de sua eleição,

impressionante

consultou

os membros

do Sacro Colégio dos Cardeais, reunidos em Roma em 5 de novembro de 1979,
sobre as responsenütdedes

da Santa Sé diante

encorregou o cerdeel Gobriel-Marie
comitê

da Presidência

oicestêrto

do Conselho,

de sondar

os presidentes

rapidamente

a pedido

depois, em carta de próprto

sobre

de cada

(novembro

do Papa, um conselho

a ação da Igreja

para o

foram discutidos

em dezembro de 80. Um ano depois

Garrone Já encabeçava,

Entrementes,

Gerrone. indicado posteriormente

sobre a mesma Questão cujos resultados

reunião conjunta

víetnltzer

da cultura.

numa

de 1981)

encarregado

a cultura.

punho, João Paulo 1I encarregava

de

vinculado.

Segundo um dos mais próximos

intérpretes

sobre a cultura,
-etreves
Secretário
projetado

Rev. Hervé

Cerrter,

seu secretário

de uma intervenção
de Estado-

indica

do pensamento

o modo como esse

direta

e pessoal

orqenismo

de sua parte

Que o Conselho foi um projeto

pela vontade papal, para realizer

,

Poucos meses

de Estado de dar corpo à sua decisão. Na mesma carta ele indica sua vontade
de que o Conselho lhe fosse dtrstemente

J

do papa

foi criado,
junto

ao

desenhado e

o Que, ne sua inter-pretação,

H>.EI Papa constituye el "Pontiffcio Consejo para Ia Cultura', carta citada na nota 9_

seria

-

1.
•

'!:'

-',
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um dos objetivos
com as culturas

maiores de João Paulo 11:intensificar
de nosso

Corno explicar

da Igreja

tempo!".

esse imenso interesse

ponto de considerá-Ia

o diálogo

vital

de João Paulo /I pela cultura

e

para "o desUno da Igreja e do mundo neste fim de

século·18?
Se nos et ivermos

aos objetivos

explícitos

Conselho pode-se concluir

Que ele está destinado

fundamentais:

delas consiste

a primeira

junto aos Estados europeus e organismos
e o Conselho da Europa, para discutir
continente;
locais

a segunda, atuar junto

para definir

peruártces.Dtto
interesse

supra-europeus

às conferências
a cultura

pelo "proqresso

dos acontecimentos

XXI. E para a tentativa
\10 I teremos

agora.

o problema

da cultura

de

à preencher

de cultura

projeto

européia

simples.

veticeno

tais como a Unesco
culturais

episcopais

do

das igrejas

e as culturas

Mas por detrás desse

e pelo diáloqo

de recolocar

entre

es

a Igreja Católica

no

Que farão nascer .e sociedade européia do século

etucider

as premissas

desse projeto

no contexto da unificação

que nos

de seu pontificado

européia.

o papa João

preocupado com a Europa e seu futuro. Ele vê o continente
pela desagregação

Que diz consumir

o patrimônio

Paulo

Europa na sua primeira

viagem

à

cultural

redescobre

Que s+t! faz

da

à

lanço meu gríto de

velha Europa. Reencontra-te

tuas origens.

valores autênticos

e moral

Espanhe:

Eu, bispo de Roma e pastor da Igreja universal,
amor em tua direção,

II se diz

em decl ínio e teme

das luzes. Não é outro o sentido do apelo dramático

17.Hervé Carrter.

do

..,

Desde o início

civilização

duas funções

com eles as políticas

entre

desenha-se um ambicioso

de tundecêo do

numa representação

assim parece relativamente

humentste

culturas"

corecêo

a relação

na carta

Revivificfl

Que fizeram

a tí mesmo,

tuas reízes . Renasce desses

tua glória e tua história

Culture Notre Avem r , Rome, Presses de I'Untversité

Grégorlenne,

(...)

1985

".19.

.p. 176.

,

i.~
i

í 8. O$.sen'"6t()r~RoIMntJ,

1 O nov. 1 979.

19.La Documentation Cathohque ,n~ 1841, p. 1 130.
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Anel isnremos mnis eciente o modo como o pepe vê o pepel do lqreje

no

processo de "salvação" da ct v11i zacêo eurcpêí e. Por ora, nos parece
importante ressaltar que o problema da cultura, e particularmente
o de
identidôde
pontifícia.Já
começa

ti

européia,

está

longe

na sua Conferência
preocupar-se

de ser

ume

preocupação

unicamente

mundial de 1970 em Veneza, a UNESCO

com a cul tura e as identidades

necionets.

Desde

então, dezenas de países acederam ã sobarenia nacional. depois de lutarem e
qennersm
sua independência
em nome da eutodetermtneçêo
e,
consequenternente, do direito ô ident idede cultural. No reletório
f inel de sue
conferencia de 1962 no nextco. a UNESCOdá apoio às lutas de libertação
nacional, enfatizando a importância das raizes cultur-ais e reconhecendo o

diretto

à diferença20
A Questão da cultura

enquanto

identidade

governos e grupos pol íticos do continente,

se pôs portanto,

para

de modo cada vez mais pungente

nestes últimos vinte anos, no contexto da unificação
européia e das
sxp Iosi vas manifestações
das mi nori as étni ces (te: s como os cata I ões,
tlemenqos e Irlendeses) bem como, mais recentemente,
nas pressões
independenUstas dos povos do leste.
As razões desse renouveau de nacionalismos são muito complexas
para que possamos retomá-I as equi. nas nos parece i mportante compreender,
partir de análises Já realizadas por outr-os eutores, o que está em Jogo
nesse processo, para que possamos torner evidente o modo como as
ti

preocupações vancenes

com a cul ture, se entrelaçam

as

reivindicações

verios

de

grupos na sociedade civil européia e se afinam corn projetos
i nst i tuci onet s suureqovernementets
de desenvo I '·...irnento
cultural
do
con t. inente.
1.A nação moderna

20. rriJ,-/d {iHi/eru&'Ii

(li?

L"'u'/turol Poloâe.5; fi nal ReporU'léxico!

26 de j ul ho à 6 de agosto, 1982
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Alguns

dos principais

necionaltsrnos-!

autores

que se detiveram

são unánimes em afirmar

no estudo

dos

que â nação, no seu sentido

moderno - que pressupõe equivalência entre um povo (urna cultura), UIII
território
e um Estado- é um conceito de pouco mais de duzentos anos de
histórie Sua aplicação efetiva como principio de organização dos Estados é
einde meis recente; crtstetize-se
em meados do século passado num período
cornpreendido ,segundo E. Hobsbewn. entre 1630 e 1ôôO..
Nêo é o caso de retomarmos aqui a enálise desse complexo processo
históhco
estudos

Que levou
citados

importante

ã

construção

dessa noção tão específica

são mais do Que convincentes.

ressaltar,

a partir desse trabalhos,

de nação. Os

Nos parece

Que o nacionalismo,

no entanto
tal como

ele se desenvolveu na Europa no século passado, é urna forma específica

de

identidade colettve. Diversidades étnicas, linguísticas,
culturais
sempre
conviveram na Europa sem servirem de pretexto pere a definiçôo de uma
unidade política. Ao contrárro.
como bem o demonstra BenedictAnder-son ao
referir-se aos casamentos entre temüíes reais, a natureza dessas alianças
que alteravam profundamente o mapa pai itico europeu, jamais Unham por
fundamento considerações tais como unidade da 1ínque ou das origens
étnicas dos grupos específiCOS que agrupavam Também fi Revolução francesa
foi estr-anha, e até mesmo hostil, ao tlacionalism022 .• Embora a idéia de
"autodeterminação
popular" que ela cunhou, tenha estabelecido fi equeçêo
nôção=Estado=povo soberano, e portanto vinculado definitivamente
fi nação
ao territúrio,
não era a língua ou a atme que dava sustentação ao sentimento
de nacionalidade mas a noção mais política de cidadania. I] uso do francês
era considerado

um critério

absolutamente

secunoério

para tornar

uma

pessoa cidadã da nação francesa. Hobsbawn chama atenção para o fato de que
"os especialistas

franceses

lutaram

'ezsr da língua falada um critério

tenazrnente

de nacionalidade,

contra

as tentativas

de

pois estl., segundo eles,

era determinado puramente pela cidadania francesa". As línguas faladas
pelos diversos grupos étnicos permaneceram pois, pouco ímportentes
como
os trabalhos de Erie J. Hobsbavm,Naçõe3 e Naciooa1ismo3 desde 1870'paz e Ter re ,
_P.,1991.: Jünger Habermas, Identidades N8cionales IJ postn8cionales,TecnosJ'ladrid,1989:Ernt:'st
GelJner ,Nacione3 y nacionalismo ,AJianza Editorial,
Madrid,l 988 ; Benedict Ander30n, I maoined
CommlJnities,Londres,1983.
21.Ver a esse respeito

~ l'laurice Blok, citado por E. Hobsbavn, op. cito pg. 32.
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a rêo de referência

do

ststus

desses grupos enquanto membros

jê Que MO Que cerectertzeve

rrencês

ele representar

o interesse

No que diz respeito
no debate contemporâneo
importante

ressaltar

o povo-nação

reumncecêo

,a partir

nêo existiam

condições

o fato de que o nacionalismo

E. Gellner

o tipo de segmentação

(por pequenas comunidades
social} favorecia

esforços

os nacionalismos:

locais)

o de uma identidade

complexo

de razões}

uma contínua

monutnaoa

(por casta social)

essencial

ao contrário}

estamental

como

cidadão}

trenetno.mttuarmente

como

escola-

íquetttertsmc

foi

um certo

serviço

desenretzedo

com relação ã reterêncies

23. E. Hobsbavn,

idem pg. 32.

e até
com

exigem e estimulam}
cultural

por um

dos indivíduos.

econômico dessas soctededes

leva

Que, ao requerer

homens capazes de

para o trabalho,

promove a expansão

A consequêncie mais imediata

-politicamente

organização

única24

dessa febril

mobilidade

homem moderno Que} como bem observa J. Hebsrmes se realiza
planos

ou vertical

essa

e cultural

a homegeneidade

r-ápidas conversões em suas habilidades
da escolaridade.

ume unidede pol itice. Ao

ideal Que emerge posteriormente

Segundo Gellner, o perpétuo crescimento
fi

eqrêrias

tornando sem sentido (anacrônico)

.o

da

para Que uma cultura

que cerecterizeve

não desejado

As sociedades industriais}
conjunto

horizontal

a heterogeneidade

mesmo explicitamente

de vincutacão

, nas sociedades

locel se impusesse sobre outras a ponto de definir
contrário}

o lugar da cultura

uma forma particular

Que estimulassem

(...)"23.

da Europa} é especialmente

dessas análises,

ô pol ince. Como bem observa

o fato

particulares

ao tema Que equí nos interessa}

europeu do século dezenove consutut
cultura

ere precisamente

comum contra os interesses

sobre a

do povo

economicamente
obrigatório}

cultural
Ioceis,

em todos os

como

força

e culturalmente

que} por ser

do
de
pela

absolutamente

passou a exigir

uma torrne

24. Na sua análise da cultura nas sociedade agrárias alfabetizadas (aquelas em que grande parte dos
súditos ~o produtores agrícolas vivendo em comunidades voltadas para sí mesmas e uma pequena
rni norie de letrados detém as etr ibuições de manutenção da ordem e do controle da vida social como
um todo) L Cellner mostra Que os detentores do poder estão presos num campo de teças Que por um
lado é subnecionel ( as comunidades locais) e por outro é supranecionel (casta de funcionários).
Eles são portanto um estrato muito mais interessado em diferenciar-se
das camadas inferiores do
que fazê-Ias partici par de sua cultura} e frequentemente estendem seus li rmtes para além da
política local competindo com o estado (por exemplo os elencos). op. cit. pg. 31.
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cotettve>.

ma de identidade

nomoqênee impreqna

menos

te política,
I

itsrencle

toda a sociedade e passa a exigir

das formas anteriores

pelas

nacionalismo

da Igreja e dEIreliqiêo,

ciências

do espírito,

faz coincidir

com a forma

consciência

de identidades

coletivas

herence Que vem preparada e
nesse

que representa

ueurmte

e a democracia,

sentimento

importante

É paradoxal

verdade com o respaldo efetivo
Benedict

Anderson

ne

universalistas

é um

sua capacidade de apoderar-se

o modo como ele criou,

de uma

vtvêncie

a nação

por

de maneira original,
sem contar

8S

na

comum entre as pessoas, o

É por essa razão Que

a uma vasta comunidade.

definiu

;3)

que o nacionalismo

igual de todas as camadas da população articulando,

de pertencimento

ou

por um lado, e o particularismo

ressaltar

Que tem como particularidade
e valores.

literatura

o Estado

o

2)

a sí mesma frente ao mundo externo, por outro.

Além disso, parece-nos

sentido

momento;

nacional se dá uma tensão entre as orientações

de uma nação que se

tradições

por três aspectos

a herança comum de llnguagem,

de valor do Estado de Direito

ele se

provém de uma herança

que nascem

de organização

mais

o ôPOi0 de

Segundo Henermes,

1).as idéias fundadoras da identidade

prof ene, independente

história,

em Que uma cultura

está o segredo do nacionalismo.

undementets:
mediada

Nessa situação

como

uma

"comunidade

pol

ítice

imaginada"26 ..
Vemos portanto,
história

dos indivíduos.

sspecrrtce
articular

(histórica)

que o sentimento

pétrto

é expenencia

recente

na

Mais do Que isso, ele se assenta numa combínecêc
entre elementos

(Estado-nacional)

culturais

gerando uma espêcíe.

e uma ordenação pol ít íce
entre outras possíveis,

de

. entidade coletiva.
Ora, se isso

rcenacão

política

é
leve

verdade,

à

é

possível

desagregação progressiva

Ia associado, deixando relativamente
lhe serviam

conceber

de fundamento.

Nestes

"livres"
últimos

Que e crise

do sentimento

os elementos

dessa

nacional a

de cultura

dez anos, o debate

que

que se

.Jünger Haberrnea.op. cít. pg. 89 .
.Benedict Anderson.op. cit. pg. 15.
'magin:adas- porque: a)seus membros,
companbeiroe.rnes na sua mente vive a
ex loreçêo que nela possa prevalecer, a

mareoaçem.

Para o autor
as nações são "comunidades políticas
mesmo das menores neçêes, nunca conhecerão seus
imagem de sua comunhâo: b) apesar da desigualdade e
nação é sempre concebida como uma relação profunda de

15

;)

volve

na Europa em torno

da identidade

européia'

aponta

para

o

ernento do conceito de necêo soberene, evíuenctenoo suo íncepectdeue
e responder
este

fim

aos desafi os co locados pela nova ordem mundi aI emergente

já Que, segundo Hobsbawn

de século

omtnnecêo

tscnotoqte

de

do final

século XIX, e com o renescímento
característicos

uma "curtose

ltvra

do século XX com o

de uma espécie de centros

comércio

do

tntersttctets

do comércio mundial no período da Idade Média"27.

Va Ie a pena retomar
Igreja desde o primeiro
principais

vivemos

fóruns

repi damente os termos

desse debate, do Qual a

momento foi parte integrante,

onde ele se desenvolveu:

.UNESCO,duas instituições

suorenecíonets

a partir

no Conselho

de alguns dos

da Europa e no

criadas no pós-IIº

Guerra.

2.A crise da nação soberana
Como muitas vezes acontece nos movimentos
da "idêie

da crise
triunfo,

necíone!"

nos tratados

"prtnciplo

foram

de paz do final

de nectcneltdede"

plantadas,

da História,

paradoxalmente,

coincidir

muitos

Que vinculeve

os limites

dos Estados Que emergiram

nacionalidade/l

considerar
identificavam

exemplos

íngua. Além

como

com seu

da Iº grande Guerra, onde prevaleceu

a Polônia

disso,

a definição

é

de novas

desses acordos não faziam
como

observa

ou Iugoslávia,

com suas 'nações' da maneira

o

de um território

unidade Estado-naçã028 .. Apesar desse padrão orientar
fronteiras,

as sementes

Que lhes

Hobsbawn

"os povos
prescreviam

ao

não se
seus

1íderes e porta-vozes"29.

2 « • Eric Hobsbawn, op. cit. pg. 207 .

.:.=: esse pri ncí pio, cunhado na Europa ao longo século XIX. (basicamente

entre 1830 e 1880
:: aundo Hobsbevn) , constituía o núcleo do pensamento 11beral sobre a nação. Segundo o autor .pere
l burquesia
liberal o desenvolvimento das nações constituía-se
numa fase inquestionável
do
;.((nJ(essü de um povo; etapa superior de um processo que passava pela família, tribo, região.
:-:-:.e ponto de vista, o "princípio de nacionalidade" atingia um número limitado de POVO$: nem todas
.j~ fI;jJ:'ionalidades poderiam temer-se
Estados, nem todos os Estados ti nham caráter de nação .
.=:egundo o autor, os plebiscitos organizados depois de 1916 para decidi r o pertenci mento da
de composição nacional mesclada surpreenderam
ao revelar opções Que
'''-' I rariavarn
a hornoqeneidade Ii nquíettca: parcelas significativas dos que falavam uma língua
(I
avern por juntar-se ao Estados daqueles que falavam outra. op. cit. pg 162/163.
puiecão em regiões
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Ai nda

Que

unidade

intei ramente

orrespondi do

repetes,

a

olocados

que jê

nacional. Duas

dos Estados

XIX: apesar das teorias

ti vesse

cu lturei s

novas

nações

das

permaneceu

até a IIº

econômica

estavam

essercões

não

às ree I idades

pela reconstrução

contradições

o-Estado-nação

de nectcneltdeoe

esse princípio

odo de organização

tórt

terri

Guerra.

como ideologia
rtes

do pós-guerra
nó próprie

presentes

liberais

da

os problemas

trouxeram

definição

renas no conceito
livre concorrêncte,
a

estavam impl

e

€i tona

de Estedo-

de nação do século
nação implicava

em

uma economia nacional e na sua promoção pelo Estado; além disso, a defesa
dos interesses

nacionais

apoiava-se

no direito

sua soberania (euto-determtnacêo).

trêqets

vez mets
50

e

e problemáticos

inerente

à

nação que

Um e outro pressuposto
no contexto

é

tonam-se

o de
cada

econômico e pol ítico dos anos

60.
O pós-guerro

coloco de imediato

países europeus, tanto
possibilitar

para garantir

a recuperação

o necessidode do esforço comum dos
o fim

econômica

do continente.

dados, ao longo das décadas seguintes,
assina-se
nações

o ato constítuttvo

perttcípem

objetivo

humanidade, es ideologias

Vários

passos

das Nações Unidas. Representantes

totelttêrtes

o plano rtersnall

de quarenta

moral e intelectual

da

que, emnnades no coração da Europa,

'a uma guerra trettcíde.
de 1947 foi

No ano seguinte,

são

européia que se põe como

pela promoção o progresso

heviem conduzido o continente
-ederalização.

quanto para

nessa direção. Em novembro de 1945

ces reuniões dessa instituição

maior extirpar,

econômico,

das hostilidades,

alguns

o primeiro

países

Do ponto de vista
instrumento

iniciam

dessa

urna tentativa

de

superar os limites impostos pelas fronteiras necioneis criando o "novtmento
E ropeu·3o ..Em 1949, o economista
francês, .Jeen ttonnet, tnspíreuo
no
deputado

e ministro

ealizou

um plano

in eresses

de Relações
para

garantir

Exteriores
a união

do carvão e do aço. A iniciativa

da França, Robert
franco-alemã

em

leva à criação

SChurnan,
torno

dos

em 1950 da

omunidode Européio do Cervêo e do Aço (CECA) pres idide por Jeon I"lonnel de
952 à 1955. Em 1957, os seis signatários
lemenhe, Itália

do

tratado

de Roma (França,

e três países do BENELUX) propõe a gradual instituição

de

~n.Movimento criado em 1948 no primeiro Congresso da Europa realizado em Ia Haue. Ele dôl"a
ori em 00 ano seguinte, em Strasburqo, ao Conselho da Europa, assembléia puramente consultiva e
composta de deputados indicados (e não eleitos) pelos vários parlamentos nacionais.
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econômico e a axpansã

um mercado comum, capaz de apoiar o crescimento
empreses.

des qrendes

pelos seis países
(1977)

fundadores

se torna efetiva

comportar

Esse união

da Comunidade

Européia;

em

cada vez mais,

il

que a recuperação

construção

196

onze anos depois

para nove paises. e ne década de oitenta

doze membros. Vemos portanto,

Europa exigiu

é conqutstede

de ãl Iêndeqes

de instâncias

passa

econômica
de troca

a

e de

decisão de natureza suprenecionet.
Apesar do grande desenvolvimento

econômico com Que essa supressão

de barreiras

alfandegárias

beneficiou

Europêie, os

jorneís

europeus previam,

vésperas da

ano J i cão

das berrei res alf

agoniza"; "A Europa está à deriva",
manchetes.

os países

membros

da Comunidade

em meados da década de 70,

enoeqén

és

as, o epoce li ose : -A Europa

"A Europa morre-

estampavam

as suas

Qual a natureza da crise européia?

Evidentemente

a resposta

que possamos abordá-Ia
tema O suscinto

à

essa questão é por demais complexa para

aqui sem nos afastarmos

diagnóstico

do aconomtsta

demasiadamente

de nosso

Edem Kodjo, membro do Clube de

Roma, aponta para o recuo do florescimento

econômico europeu na década ,de

setenta 31..

equí,

Mas o Que mais nos interesse

daquele momento, começam a convergir
paI ítico-ideológicos,

é

o reto de Que,

vozes críticas,

no sentido de criticar

ô

partir

de variados matizes

os necionelismos

e o conceito

de

um documento bastante

esclarecedor

a

sonerenie nacional32.
Embora de impacto
respeito

limitado,

do Que está em jogo na idéia de federação

europete,

é o relatório

do

~1.-Nos anos 70, observa o autor, os progressos diminuem sua marcha. Os efeitos da espiral
vi rtuose se i nvertem: a competividade se degrada (aumento dos custos salariais, raridade da mão de
obra Qualificada, trocas desrevorêversetc.). a concorrência dos produtos fabricados nos Estados
Unidos e no Japão cresce. Sob o efeito dos choques do petróleo, a crise econômica e a recessão se
instalam, os países membros se voltam para eles mesmos. Os nacionalismos se reforçam, a
construção européia marca passo" Edem Kodjo,l'Occident: du déchn eu dêü.Perts, Stock, 1988, DÇ.93.
lenço da década de sessenta vão sendo pouco a pouco superados os obstáculos políticos e
'Geológicos Quese antepunham à construção de uma idéia de Europa. O antagonismo franco alemão,
mui o forte no pós-guerra, dissolve-se nos anos sessenta diante das ameaças de uma guerra
uclesr ; a resistência da esquerda que via na idéia de Europa seja o renasci mento do nazismo, seja
I ma carnutleqem grosseira da verdadeí ra identidade capitalista da Europa.se reconcilia com a visâo
~ uma Europa para os europeus; o fim progressivo do colomalismo retira da idéia de Europa seu
rá er predador -nos anos setenta ela deixa de simbolisar o imperialismo e se torna presa dos
. perialismos alheios;

7,.Aú
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grupo CADMOS33,editado por üems de Rougemont em 1979. Vale a pena nos
determos mais longamente em seu conteúdo.
Em sua

enrmecêo

de princípios,

esse relatório

diz Que a Europa deve

ser mais do Que um mercado ou uma comunidade econômica. O docurnento é
enfático:
for

os problemas

superedo

problemas

o conceito

do século

insolúveis

no interior

por soluções

enquanto não

da Europa não poderão ser resolvidos
de souerenie

necionel.

Que, por sua natureza

'Tentarei

e tamanho,

do Quadro das soberanias nacionais

continentais

ou de união regional,

tormuler

são visto

os
como

e Que clamam pois,

sobre e além de nossos

Estados-Nações"34.
Em seu diagnóstico,
Que, pela sua natureza,
supranectcnats:

a)

subdesenvolvidos-

demoqrénco
imigração;

por

o documento enumera um conjunto
só poderiam
um

lado

contrariamente

ser resolvidos
está

a

de problemas

a partir

ameaça

de pol ítíces

posta

pelos

fi Europe eles têm elevado crescimento

o Que ameaça o 12 Mundo em termos de suprimento
além disso, eles parecem ter,segundo

mexorével à imitar a Europa
crtacêo de estedos-necíonais.,

países

em seus padrões
reproduzindo

o relatório,

alimentar

e

uma tendência

de desenvolvimento

e na

assim, em escala planetária

as

causas da crise;
b) por outro lado estão as ameaças decorrentes
desenvolvimento
tarefas

políticas,

europeu,

Que eles não podem cumprir:

econômicos
poderão

econômico

(manutenção

ser

resolvidos

tais

Que colocou
problemas

aos Estados-nacionais
ecológicos,energéticos

e

innecão.etc.)

só

do valor do câmbio, desemprego,
em escala

como os direitos

continental.

do próprio

Além

disso,

humanos e as reivindicações

passam a exigir ao mesmo tempo, um controle

Questões
regionais

maior sobre os Estados, e ume

descentral i zação de seus poderes.
c) finalmente,
nú a fragilidade

européia.

a crise de petróleo
Sem eutomie

da década de setenta pôs a

energética,

desprovida

de um

33.Grupo criado em 1976, pela iniciativa do Centro Europeu de Cultura (organismo com sede em
Ceneva, fundado pelo Movi mento Europeu em 1948). Esse grupo, composto de 30 especialistas de 9
países europeus, ti nna como princi pal objetivo, pensar 03 problemas postos pela união européia.
34.The State of the Union of Europe,Report
Üda.,1979.

to the CADMOSgroup to the European People,G.B.,Biddles
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própri035, a Europa teme ser esmeqada pela pressão das
rendes potências
e colomzede,
econômica
e culturalmente
pelos
meri canos.
É no contexto
dessas
interrogações
e perpectíves
pouco
is ame defensivo

renquittzeuores.

Que os anos oitenta se colocam o problema da identidade
e repete. "Tudo é incerto", observa o pensador francês Edgôr ttorin "A Europa
arruinada em 1945 é, a partir

de 1955 , e com exceção dos países da Europa

Central, a Europa do desenvolvtmento. Mas é, ao mesmo tempo, a Europa da
decadência pouttce. As nações do Leste estão sob o controle do exterior e
intertor. As do Oeste estão divididas politicamente e dependem de proteção
emertcene. Desde a guerra fria, a Europa está esquertejeue entre Oriente e
Ocidente.LJÉ espantoso Que ela se interrogue tão pouco, começando pela sua
própria identldade"36_
Em janeiro
sobre a identidade
continente

1988 .realize-se
européia

em 1992, pretende

um Simpósio

Internacional

Que, tendo como horizonte
"começar

uma reflexão

em Perts,

a unificação

do

sobre os aspectos

dessa construção"37_. Aos Quase cem jornalistas
e intelectuais
presentes colocaram-se elqumes das Questões tundementeis Que hoje eqítern
o cenário da unutcecão cultural européia: "O Que faz a Europa e o Que a faz
explodií?";"Quais são os elementos federadores (o patrimônio, os 'rneitres à
cutturais

penser', as práticas cutturetsrv.'Pooe-se designar um território
à identidade
ulturel europáia?": "üuets os critérios para decidir Que um país é europeu?".
A espeleologia

da alma européia está, pois, na pauta das preocupações
daqueles Que Querem ver emergir uma Europa para além das trontetres
ecicneis. "A Europa do perttculertsmo das nações provocou a 1º Guerra
undiel" observo o escritor Alberto t10rovla, enquanto o pensador trencês.,

35_ Á proposta de uma armada européia acalentado desde 1947 e que se consubstenctou

da European Defense Commun1ty (EDC) foi finalmente
comunistas do parlamento francês, em 1954_

rejeitada,

no projeto
pelos membros necionalistes e

36 .Edqar Mori n,PeMer l'Europe .Paris ,Ga11imard, 1987, pq. 59.

37;\1 bi n Michel ,Europe $aos rivages.De l'identité cuJtureJ1e européenne, ata do Si mpôsio.

:\

.
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Frencots têoterd,

ministro

da Cultura

janeiro de 1988, sugere o
Paradoxalmente,
Queda do muro
repúblicas

1989,

o

vigor

dos Estados-nacionais,

a

a declaração

de independência

repercutem,

dos

européia

guerra entre

sárvios

movimentos

nectonel istes.

evidentemente,

no processo

se jern, no momento}

Ainda assim, cert-amente representam

paralise

consagrado

particularmente

na Espenna e na França39.

contreposicêo
fronteiras
temem

europeu

étnicas

à

íttca

movediça

e a unificação

idéia

de soberania

consagradas
abrir

necionensmos

mão

de

enrijecem
sue

Além disso, já é possível
de

emerge o receio de que os

rsecendam

os separatismos

e contraditória

européia se coloca de meneire cada

pressões

na Ata de

europeus, de Que esse ressurgimento

do Leste

as

da

a Quebra de um princípio,

acontecimentos

identidade

de unificação

de aval ier.

ser eprovede em dezembro de 1991; f inelrnente,

pol

Esses

de união pot íttce da Europa, que deveria

o projeto

Nessa conjuntura

na

difíceis

das fronteiras.

perceber o temor, entre os políticos

das

e croetes

desde a IIº Guerra Mundial e solenizado

Helsinki em 1975: a Intenqttnltdede
necioneltsmos

superecêo

em 1991 e a atual

Europa embora sua consaquênctes
pela história

de

num momento de

reecendern

acontecimentos

em discurso

da "Europa de pátrias"38

de Ber1in em

bálticas

I uqoslêvte,

nm

e das Comunicações,

vez

política
nacional.

o problema

da Europa
Por outro,

ao

emergentes aspiram tornar-se

da

mais aguda. Por um lado,

mesmo

crescem

as ameaças

as disponibilidades

sobereme,

no Oeste,

dos Estados
tempo

em

que

em
'as
que
os

novos estados. Nesse contexto

permanece atual a Questão punjente, posta por François Léotard há três anos:
-Quais as regras para salvar nossa identidade

É interessante

observar

Que em parte lhe são próprias,
suprenecionel.
relembrar

de identidade

a história

santa

"comareenoer ti plurtilidtide

como a Igreja
dessa visão
européia.

umaoae.

I

partilha,

1.1

por- razões

ao mesmo tempo regional
mais

adiante

C1r1l0 e Metódio,

Moravis/"L"Orage Culturelle" e frsnçois
Si mpôsío Internacional Europe sans Rivage.

38.A1 berto

Católica

Veremos

dos irmãos
e ti

européia?".

~Ol

e
ao

o Papa procura

dJIlHto d airereoca e ti 1I11idode de
téoterd.dtscureo

do dia

14/01/

t 988

no

39 ..Ver a esse respeito xavter Yidal- folch, "El nectonelíamo Que surqiô del frio"; Ignaciú
Cembrero MUnacrisis de identidsd ameneza a la CE".. 1n fI Pals-1 nternaclonal, 16 de setembro
I

I

1991.
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/grejo 8 do ElIrapo40 .. Assumindo por um lado, a defesa dos nerttculerismcs

é nicos e pruclemendo por outro õ urnverseudede de herança cultural cri::..;J
Ia se represente. como na formulação nroposte pelo cardeal Koenig, I)
- ennento de unidade numa Europa dividida"41.

Essa é também a

nerpective

do problema

da cul ture.Corno

veremos a seguir, essas Questões fazem parte do conjunto

de preocupecões

resente

nos discursos

Que orientam,

papais

que tratam

desde 1978, a ação e a

eveuecão

deste pontificado,

a respeito

da crise européia e de sua cultura.

o lugôr

da cultura

A leitura
que relate

no projeto

dos Boletins

as atividades

nos seus seis primeiros
acontecimentos

de re-evemgelizacão
oficiais

rotineiras

Conselho estiveram

do Pontifício

afinidade

está no discurso

PontHício

sobre os Objetivos

de Assuntos Culturais
A Declaração

realizado

Culturais

Européia

pare

o

desenvotvímento

"reconnecimento

40. '"Quarente ans eu
julho 1986,02 192,

executivo

do

por ocasião de publicação

da

reconhece

o Conselho Europeu42.

em primeiro

da identidade

"identtuede
cultural

service de Ia culture chrétienne

lugar,

Que se enraíza

daí se propõe a contribuir,
da

da UNESCOe

de 19Ô4, aprovada pelos f1inistros

das nações Que integram

européia. A partir

reuniões

do

essas Questões. Um exemp 10 dessa

secular de humemsmo Ieíco e religioso"
cultura

Representantes

de Mons. Paul Puuperd, presidente

Conselho para a Cultura,

üecierecêo

européia.

nas mais importantes

do ConseIho de Europa Que debateram

Que, pelo menos

ele se moveu no fluxo maior de

pela unificação

presentes

Conselho, 191e51aIJ Cultura,

deste Conselho indica

anos de existência

desenhados

da Europa: ô Polônia como metáfora

a "tradição

protundernente

entre outras

cultural

europete"

dos miqrentes,

na

coisas,

e pere

des minortes

o

e das

et poloneise". la DoclJmentation Catholiq

.,0

pg 688.

41. Discurso do Cardinal
Européia.Parts, 1988.

Koenig no Simpósio

Internacional

sobre

a Identidade

Cultural

42 ..Essa Declaração, aprovada em Berli m em maio de 1984 é o resultado de um trabal ho
preparatório de mais de ci nco anos. De 1978 a 1984 houveram várias reuniões de trabal ho com a
presença de representantes das culturas européias e de representantes oficiais dos t'-1imstêríos .
Cultura de vários países. O Vaticano, representado por P. Hervé Carrier, partici pou de todas as
etapas de elaboração dessa Declaração. Ver Boletim Iglesia y Culturas, n2 2,1984.
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regiões".

Reconhecendo

solidariedade
locais

Que se expresserie

e nas associações

necessidade

de

particularmente,

em particular

participação

cultural

Poupem

ressalta

apto para salvaguardar

além

os valores

divisões

Apesar das diferenças

LJ

e de sua
Mons. Paul

e ambiente

divisões de fronteira

mais

como a língua materna,

reinvtnrnce

8

social

uma "Europa intetre"
com

uma

"identidade

qoverno".

de interpretação

Que certamente

pode-se perceber

sublinham

as

a afinidade

de

a ação dos governos europeus e seus ministros
evidente a

perpectíve

humeniste

comunidades,regiões-

e diferenças

e

,

;i

Que

:t

na construção

européia Que se epoíe por um lado nas realidades

língua materna,

IJ~

A identidade

histórico

fundamenta as duas visões. Além disso, nos dois casos fala-se
família,

i

fundamentais,

natural

pol ítico-ideológicas

o governo da Igreja. É particularmente
de uma identidade

Euro 8,

e o sentido da responsebiltdede

de cada um dos documentos,

preocupações Que orientam

"célula

fundamentais

comum.seja Qual seja seu regime de
colocações

de seu memorial

numane", e finalmente

de suas

a

que " a concepção

judaico-cristã

da família

educação moral, as crenças religiosas
para

afirma

no curso dos séculos". Na sua intervenção

a importância

e da rreterntuaua

ressalta
da

de suas instituições

mais profundas na tradição

religiosa

comunidades

"construção

do vettceno

dos europeus é indissociável

experiência

da

comum".

européia de ser humano, de seus direitos

reízes

na

papel

e promover os ideias e os prtnctpios

Em sua resposta o representante
tem suas

o

Como conclusão

ativa

para salvaguardar

sublinha

na "temílte.nas

de voluntários".

nosso petrtmônío

constituem

à diversidade,

o direito

locais -

,

e tende a superar por outro,

.

de regime. Vejamos mais de perto como a

Igreja formula essas Questões no seu projeto

de

re-evenqettzação

.,

;,

da Europa.
..

*
Por trivial
compreender

..

*

que perece fi explicação,

11, é um dos fatores

João Peulo
Pontifício

*

e trnportêncte

mais

Que ele atribui

Conselho para a. Cultura

a origem polonesa do Papfl

relevantes

na estratégia

Na verdade, ele mesmo

fato para caracterizar

a natureza

específica

Em uma de suas primeiras

pare

Que possamos

eo papel da cultura

mundo coritemporâneo.
ponttüceno.

~
:m
~

é

de

I

e o luqer

o

re-svanqeuzecêo

o primeiro

a ressaltar

esse

da missão Que lhe cabe nesse

viaqens

à Pnlôníe depois de sua

23
eleição,

Wojtyla

seguintes

se dirige

de Gníenzo. nos

aos jovens reunidos na catedral

termos:

o

homem

Que vos dirige

formação espiritual,

à

literatura,
história

essas

palavras

à

sua música,

polonesas, às universidades
pagar

merevtlhose

a

cultura

próprte

polonesa. Ô SUô

é

plást ices. ao teatro,

suas artes

crtstãs

da Pnlôme, às tradições

sobretudo

à

desde seu início,

deve sua

poloneses.es

escolas

polonesas. (...) este homem deseja

dívida

contraída

herança espiritual

em

à

relação

essa

Que começou com Bl.lgt,~~YldizctJ.

(...) este homem deseja se- apresentar'~iante

de vocês com essa

herança, Que é o bem comum de todo Polonês e Que consti tui uma
européia43.

parcela eminente da cultura
Ao fazer

referência

ao BO§l/rodzico}4

o Papa Wojtyla

ressalta

ao
i~

:-;

O conto
Bogllrodizc8.. diz ele .. niJo B speoss um aocomento ontigo da coltora Ele deu ti
curtora potoaesa sua ossatara /anaarneata) e prtmrtrra. Por outro lado, ele

mesmo tempo a antigüidade

da cultura

polonesa e sua feição cristã.

se diz filho dessa tradição e desejoso de devolver
a cultura

à Europa o brilho

é

~

:r

,.
~..:

..

com Que

polonesa generosamente o presenteou.

.\

A origem polonesa do Papa, tantas vezes reafirmada
não

h

pois apenas um elemento pitoresco

no perfil

verdaue, um certo consenso entre seus críticos

de seu

j

em seu discursos,

ponttücedo.

e partidários,

Há na

a respeito

:g

·';..·1

da

. !f

importância

desse fato

treotctonaltsmo,
Ocidente.

na sua atuação:

os demais

Eu diria

os primeiros

para ressaltar

Que uns e outros

para censurar

sua compreensão

têm rezêo,

da crise

mas são parciais

'ti

seu

'.~
.~-

~

do

l·1

nessa

:~

cotortzaçêo.

Na minha interpretação,

associa a Questão regional
cristão

em stntome

questão

nacional

significados

este papada polonês, pelo modo como

ao universal,

é capaz de colocar

com os grandes problemas
polonesa

é na verdade,

Que dão coerência ao modo como Wojtyla

".,

o pensamento

do mundo contemporâneo.A

matriz

'(

"

de um conjunto

de

compreende o mundo

.

I
.i
"-

.'

,

~

J'lnspiration
Cnrêttenne de Ia Culture Polonatse", Alocution 8UX jeunes,Griezno,3
DocumentationCathoHque,1 de julho de 1979, n2 1767. pg. 613.
u

43.

1

de junoo,La

i

44.Documento polones, provavel mente do século XV, contendo cantos e ensí namentos cristãos
.

~~

l
.~
;
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e hoje e sua missão dentro dele.
~ Ia auto-representação

Como pretendemos

como filho

demonstrar

a seguir,

da Polôma. faz parte de uma construcã

mít íce em processo, Que tem como núcleo a visão de uma Europa unrncede.
suprenecionel

e cristã .. No meu entender,

essa visão articula

Quatro grandes temas: 1).a nação como cultura;
a identidade cristã
Vejamos

da Europa; 4) a crítica

pois,

como

cada

um

pelo menos

2) a nação como memória;

)

da modernidade.
desses

problemas

aparecem

nos

discursos de Kerol Wojtyla.
l.Culture:

a alma da nação

Recebido pelo recém-eleito
de

da república

Lech Walesa, em

à Polônie em 1991, o Papa se alegra de ouv»: de novo

sua chegada triunfal
YOZ

presidente

SilO pótrio45

.. Com

a derrocede

do governo

comuníste,

tJ

e Pulônie

nasceria novamente como ReplÍblictJ.. IVo.cifÓ8 socteosae sooersnss:

É interessante
sublinha o nascimento

notar

que, ao mencionar

da nação polonesa. Anaçêo

que se expressa e se conserva pela cultura.A

fus:« l/talo de 'olmo do
artificial

e voz da Petrie

Que muitas

no.c8i.-,46

é e força vital

curtor» osaoos!

O Estado ao contrário.

vezes se enxerta

e silencia

ti

o Papa

r

de um

cosmoao

01,'0
tJ

é uma estrutura
~DurtJnte

a sociedade.

ouoesse ressoar em toas suo
8u/el'lticldode. tJ fim de ouo elo 58 tornasse esaressôo do sitl/tJ.côá mstoric»
daqlllJo ooe ClIS/{~'1tontos esrorcos e socrt//aosst . Estamos equí bastante
longos

snos. esperamos

longe da herança
republicano

ooe

ocidental,

emenctpedor,

esss

voz

em pertrcuter

que fazia

coincidir

nação polonesa emerge na resistência
polonesa Que o Papa se dirige,

contra

do mito

francês

nacionalidade
o Estado.

já Que ela é anterior

45."Une Républ1Que, une nenon, une soctêté ennn souveraines",
de 1991, n2 2032, pg.678.

do Estado

e cidadania.

É pois, à

e mais profunda Que o

La Documentation Cattlolique,

46. "Les devoi rs des catboliques polonais envers leur culture nationale et reltqíeuse ". La

DocumentationCatholique" maio de 1978, n~!1742} pg. 462.
47. ibid. De., r.2 2032,

pg 678.

necão
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Estado: é preciso

amor à Pêtrte,

lutar

e preservar

A culture

a cultura

nacional,

espinha dorsal

do

é ne verdade, a rsr: dollociftJtB.

necionel

Mas se a nação não coincide

com o Estado, ela tampouco se define,

sobretudo no caso polonês, pelo contorno de seu território.

é mesmo ainda (mais decisiva) do Que as fronteiras

"(A cultura)
políticas.

Sabemos Que a nação polonesa passou pela dura prova

da perda de sua independência

durante mais de cem anos. E no

meio dessa prova, ela permaneceu sempre ela mesma".
Nesse contexto
fronteiras

perdem

de Significações
inteiramente

esfacela em reqtoneltsmos

em Que a cultura

seu valor.

Diante

denne a nação, as

dessa Europa que se

à Leste e à Oeste, o Papa não teme: /Vôo é preciso

ter medo pontific8..é oreciso à-tlrir os fronteirtJst9. E acrescenta
bastante

O imperjojismo

significativa:

do /grejtJ nifo

estste.

de maneira

mss openss o

seu servtca
Para
presente

melhor

a crise

compreendermos

contemporânea

esserttva

essa

do modelo

europeu. É preciso ainda, lembrarmos

não basta

Estado-nação

a natureza peculiar

termos

no contexto

da Igreja Católica

enquanto instituição.

é uma instituição transnecionel.
Embora seja reconhecida desde o tratado de Letrêo (1929) corno um Estado
soberano -o Estado da cidade do vettceno-,
e ainda hoje seja a reliqtêo
Diferentemente

oficial

de vários

do Estado, a Igreja

~~,

a Igreja

Católica

sempre manteve,

como bem

observa Ralph Dalla Cava, uma autonomia relativa
, .

Estados. Ao contrerto
de um território
"trensterir
encleves

---

~

~s

com uma cultura,

quadros, dinheiro
étnicos,

ggtJenH'ltYS

com relação ao sistema de
.Que se de f'inern pe Iti conjunçeo

a Igreja

sempre d!pôs da capacidade de

~9uE..\~S

e ideologias

das regiões

através das linhas de classe, dos

econômicas

Eslado"so. Assim, nada mais condizente

e do predominante

sistema

com seu 1J7{idIlS operol/di

e

históric

48.ibid.DC, nQ 1742,pg46.
49. Homélie 'a Ia messe de St. Stantslas",
M

La Documentation CathollQue, j ul tio 1979

I

n~ 1767,

50.Rslph Della Cava, "Finenctnq the fa1th:The case of Roman Cetnoltcism" ,mi meo. Agosto 1991,
pg.8-9.
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o Que a tncítecão
componente

papal -é preciso

contemporâneo.

Europa. O trabalho
nação na história

abrir

No entanto, há

as fronteiras".

nesse seu desejo

de redesenner

o mapa
dos Estados-

da Europa levou, de uma forma ou de outra,

ã uma certa

papal às 'igrejas

nacionais'

e, consequentemente,

és pol it ices dos Estedos nectoneis. Na sue eneltse, e menutencêo

vettcano, dependeu
reltqioses.
perticutermente

ordens

do

jesuttes, e de outro da jurisdição
espalhado pelas dioceses
mostrado

poucos, autonomia
dos Bispos do Brasil

então de um lado, do trabalho

trenctscanos,

dos

A história

do ocidente.

com relação

do poder

é

foram,

das

dos Religiosos

ã

permite

secular

da Igreja

têm

ganhando aos

liderança

do Brasil

(CRB)

diocesene e e des

vis-

ordens e congregações, tomarem decisões com uma certa independência

d-vis de Roma, Segundo üelle

Cava, até João Paulo 11 nenhum pontífice

tanta determinação

congregações
restabelecer

sob

sua

a centralidade

no campo da cultura,

I

o cetouctsmo

interpretação:
I

concluem

entese num cristianismo
uma diminuição
dirigentes

da

do lugar
Igreja,

responsabilidades
autoridade

preocupação

concretas

ã esse

das nomeações episcopais

de João

das Conferências

Que os distanciam

as

esse poder. Um estudo recente
meis

local. Essa tendência

crtticedes

em

em revigorar

Que há no seu pontiftcado

reíz

ordens e

pelos

teria

Episcopais

próprios

de suas

uma tendência

dioceses.

como resultado
nas

bispos,

il

por

'.

.~

estruturas
exigirem

e ameaçarem

sua

local51.

Não vamos
atualmente

de

sua

havia

está no cerne de sua atuação

evidênctes

de uma análise

dioceses,

sua preocupação

para exercer

ne Frence trez

a partir

Paulo II os autores

Certamente,

inversamente.

oU

de colocar

do poder pontHício

cul turas lhe dá legitimidade
sobre

no sentido

autoridade.

e

romana: a Comissão Nacional

(CNBB) ,8 a Çonferência

são exemplos de uma ~~e

recente

elas próprias,

autoridade

e

dominicanos

da Cúria Romana sobre o clero

Que essas duas estruturas

demonstrado

ô

de Dalle Cava nos lembra Que a emergência

subordinação da autoridade
dos interesses

IJ

.,

nos deter

equ í ne

enél

i se

em jogo na Igreja, já bem desenvolvida

da correlação

,...

de forças

por Ralpn Detle Cava em
-{
l,
s:

51.chrishne Grémion e Philippe Levillain, "Les éveques trançais seus Jean Paul li, de 1978 à
1939" in le rêve de Compostelle,Vers Ia restauration d'une Europe chrétienne>. Peris.Centuricn. I 8.

3.

•

••

anteriores52 .. Além disso, em hvro

trabalhos

como es novos tecnoloqtes

se tornaram

instrumentos

re-svenqeltzecêc

do mundo deste pontificado.

fato de Que, a autonomia das "igrejas
da Igreja,

estão submetidos

fi

mensagens,

nacionais"

pressão da mundteltzecêo
de comunicação

centralização

da

multtnectoneis: de outro, os projetos
globais
direitos

importantes

como é o caso por exemplo,

impor sua autoridade

televísêo

e até

para o projeto

O que Queremos ressaltar
tende a colidir

de

é o

com e lóqtc

de suas estrutur-as:

pressupõem
informação

políticos

mtmrmzar

um alcance rnundíel
8

da aceitação

do valor
entre os

o fato de Que muitas

pelos mecanismos

por um

investimen

os

tendem a ser cede vez mnis

dos homens" como padrão de relacionamento

queremos certamente,

mostrar

num momento em Que também os Estados necioners

lado, as novas tecnoloqtes
das

procuramos

tntormétice,

de comunicação,

mesmo satélites,

transnecional

recente

tradicionais

"defesa
Estados53.

dos
tôo

vezes Roma procu e

da censure e punícã

Sabemos também quanto o modo hierárquico de organização da autoridade
dentro instituição
pesa no seu controless. Mas ao lado disso, parece-me
importante,

compreendermos

Que, num

momento

de mundtettzecêo

52.Ver a esse repeite Ralph De11aCava, Pelitice Vatlcana, 1972-1989,Revista
50:200, dez. 1990.

Eclesiástica

os

rasilelra,

53..No

relatório apresentado pelo grupo de reflexão francês "Horizon 2000· (grupo criado e
1988, composto de diversos profissionais sob a coordenação de Emmanuel Le Roy Ladurie, cujo
objetivo era pensar a França no ano 200), os autores analisam o processo de mondialização a nível
econômico, cultural e político: do ponto de vista econômico eles apontam uma terdêrcie '
organização das atividades em redes integradas, a nível da produção e do consumo .que se este
por todo o planeta; do ponto de vista cultural, estão se criando verdadei ras multí nacionais da video
ccmuniceçâe cujes redes cobrem o mundo; do ponto de vista pclítico, a mesma murdielizeçâo se
verifica - organizações 1nternactonats se unuzem dos metes legais exíxtentes para azer
prevalecer uma espécie de "regulamentação mundial" que ltmita a soberama dos governos. Ver
Entrer daos le XXI~siecle: 833aj sur l'aveni r de ltdenttté trançetse, Paris .La Découverte, 1990.
A Congregaçaopara a DOlJtrina da Fé, presidida por .Joseph Ratzi nqer, foi cornpsr
muitos de seus crítícos à Santa Inquisiçao. O próprio Ratzi nger chamou a atual política vetiee
uma "estretéçíe de restauração". Ver entrevista
The Ratzi nger Report,San Frercisco,
Press,1985.
.

54.

55.Várl03 críticos tem chamado atenção para a política conservadora de nomeações episcopais
João Paulo 11.Noestudo citado acima sobre as nomeações episcopais na França} os autores c
concl usão Que o oernl desses novos bispos tem como características, suas ligações regi o rets,s
peseeçem por pequenos ou grandes seminários e frequentemente sua ligação com o movi
cartsrnátice. Ver "Les êveques frençais seus Jean Paul 11 de 1978 ã 1989", i n Le rCompostelle,Vers la restauration d'une [urope chrétienne?, Paris, Centurion, 1989.
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processos

econômicos,

fortalecimento

políticos

de estruturas

autoridade universal

de decisão

o poder local, o Papa

dioceses e ordens religiosas
passa a transitar

e culturais,

z.nemérte:

a

mstórte

sob sua

essa rede integrada

de

pessoas, idéias e capitais,

e

este legado só se mantém vivo pela

da evocação. "OJi~ra do memon» jomois perde SI/O otl/8JidtJde-diz

internacional

à Polôme.

é um papa Que faz da História

que dó no mesmo, instrumento

Polôme

do construção

nos parece interessante
opera nos discursos

reconstttuicão
• '.'

'.

."

"....

da conjuntura

"o fim da Htstórte",

instrumento

da

memória,

mit ice. Novamente

para ilustrar

ou, o

o exemplo

o modo como a memória

papais.

No seu di scurso aos mil
uma longa

Num momento

em Que algumas vozes já ousam proclamar

Karol Wojtyla

histórica

o

como mito.

João Paulo· 11 em sua viagem

da

rentetnlize

Colocando

Igreja

nesta sociedade mundial da ubiqüidade.

Se a alma da nação é sua cultural
exercício

nacionais.

por onde circulam

com familiaridade

à

não interesse

íteres

poloneses em j unho de 1991 o Papa faz

do passado:

...~;>.

~,'"

:..~·Édifícil

não pensar no passado. A história

testemunha

Que a

<~Polônia sempre foi um país de homens corajosos: os poloneses
. ': não procuravam ti guerra, em geral não conduztem guerras com o
. objetivo

de conquistas,

para defender

mas sabiam

a llberdade

combater

ameaça da pela

polonesas

das armas

.htstõrte,

desde a época dos PiastS6,

através

As

de Grunwald57 até

Viena de 1683. A tradí cão guerrei re. mi I iter,
no pariodo

independência.

belizem cada etapa de nossa

vitórias

insurgentes

neroícemente

das Partllhas58.

transmitiu-se

aos

E essa tradição

se
,

.~
~.

S6.Mieszko 12 (960-992), da família Ptast, converteu-se ao catolicismo em 966.foi o primeiro
soberano cristão a governar 8 Polônja.
57. Região onde, em 1410, o príncipe Ledíeles. de origem lttuana, quebrou o poder da ordem

teutônica que, desde o século XIameaçava o grão-ducado polonês
58 ..Em 1772 a Polênia foi dividida entre a Áustria, a Rússia e a Prússia. Numa tentativa de reação
poloneses votam uma constituição democrática que leva, em 1793 à i ntervencão do exército
russo , e à reelizeçãe de uma segunda partil ha. No eno segui nte Kosciuszko tenta levantar o país
mas trecsssa, e em 1795 a Polêma é novamente dividida entre seus inimigos e desaparece.
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reanimou com uma nova força no limiar de riosso sscu!o. .
independência dã República foi oht idn lut endo com es errnes r
mão, e a conclusão dessa epopéia militar foi a vitoriosa batalha
perto de versóvie. dia 15 de agosto de 192059, que teve uma
importância

decisiva

não apenas para a Pnlúme mas tem ém

para toda e Europa. Sob esse aspecto ela se compara à vi tória de
Viena e, entertormente

(no tempo de Píest ) à batalhe perto de

Legnica, no século XIII, onde foi repetida a invasão tertere

ue

se expandia de Asie sobre a Europa. A última guerra, a saqunde
querre mundi el, se i nscreve no curso dessa epopei a rni I i ter Que
começou em setembro, através de Nervik. a França, a Inglaterra,
e, do outro I ado dos terntóri os nJSSOS e do coração de . si a,
através o Oriente Próximo

até o Monte Cassino, e através

dura batalha pelo Dique de Pomerania60,

até a uerttctpacão

da
na

derrota definitiva
do nazismo (.J O ápice desse esfor o
heróico, e 80 mesmo tempo tráqtco, foi a issureição de Varsóvia
em 1944".
imagem da Polônia que emerge deste relato é a de uma nacão
constante
e heróica
contra
seus invasores.
Referindo-se

err

A

luta

acontecimentos
'viojtylfl

históricos

costura

que cobram

um periodo

de mais

de mil

com o fio dourado da coragem e da resistência

feitos e tempos heterogêneos. Não se pode negar, evidentemente,

a
anos,

heróica,
a natureza

conturbada de história polonesa, reino tantas vezes dividido entre as nações
..•.•
tzinhes. nas o Papa não está equí analisando a história no seu contexto
esoecir ico. isto é, não este procurando no presente, as conseuuêncies de ume
série, trreversfvel.
independentemente

deacontecirnentos
passados. Seu relato seleciona tatos,
de grupos s épocas, circunstâncias,
e constrói fi rnernóna

de um povo Que, consututuo
idêntico

8

como tal desde o seculo )( e desde então sempre

si mesmo, resiste.

O relato

histórico

se faz pois. fi rnaneíre

I)

5·~.Otratado de verssilles em 1919 reseucite (j Polônia. Ela teve que enfrentar então, (I problema
de :31J33 frontei ras: em 1920-1921
vence os soviéticos e a República perdura até o li miar da ,,~
Guer re ..quando foi invadido pelos elernêee.
60Região da Polônia sobre o Báltico.Jonoamente

disputada entre a :3uécia. a Prússia e a Polênia.

30

rnito. Nele, o passado é o momento fundador, tempo fora do tempo. A neceo
"dos homens heróis": essa é a "estrutura
penwmente"61
que o relad:'
nistórtco revela, permitindo ínterpreter.
à luz do pessedo: os ôntagoni·:./.,,-,
presente e os ceminhos do futuro.
A memória da Polônia resistente
é um dos elernenf.os ÜI;j'·..•8':: pa
compreensão
do modo como o Pôpô vê sua rni::;::;ôo no mundo.Como . -:-"

Ijo

t

"

-

observa Giôncôrlo Zízola, para .Joêo Paulo II ô PoIÜn1f1 "é menos um [Jaí:. ~
que urna comunidade moral. urna idéiô, um ato de fé"62 Em sua viôlJI? ( j
Polónia em junho de 1979, ele se pergunta:

'ÚK90 ter/amos) a

jlelJsor I.li/e dtW/51lJOSvir de novo neste mesma lI/por. nesta

aireuo CB

18n-"9. oo ~1t7_-;.:

desta estraos. poro ler til/ido o testemarma da cru: e do .ReSSi/lTel{:-t;l7úE.
(J/sto'?" Basta um pequeno desltzemenío
simbólico pare que o mito
o

sotrí mento hi stóri co do povo polonês evoque e se SObreponha ao mito do
celvêrto
de Cristo. garantindo num mesmo secrif ic!o fl selvecêo da neçêo e
da humanidade em geral.
Não nos parece arriscado
reconhece nessa conjunção.

vén

afirmar

que a sociedade

os autores

j ti chamaram

a

polonesa

atenção para o

"messlanlsmo

polonês" que, na sua forma

corno produto

das Parti 1I1as63. Por razões 11istóri ces .o destino

esteve

umtnltcelmente

ligado

se

moderna emerge no século XI~

ao catolicismo.

Na virada

século

da nação
o russo

Soloviev era uma testemunha lúcida desse fato: "...Introduzidos
a
sue meíorte nos limites do Império russo. os Poloneses não querem e não
pndern fundir-se e deseperecer no mar r-usso porque, não contentes em
constituirume umoede nacional própria, eles representem
uma idéilj
vtedtmtr

espiritual - a do catolicismo. O catolicismo,
é um fato inegável, incarn
independência absoluta da Igreja com relação ao Estado e ô sociedade""64.

61.Léví -Strauss, "rtaqie
62.Giancarlo

Zizols,La

et Reliqion". Anthropoloqie 3trueturale,

restaurazione

di papa Wojtyla,

Roma taterza

Paris

J

Plon, 1974.

& Fig1i, 1985,

a

PIJ. 231.

pg. 28

63. Ver fi esse respeito .Petrick Michel, "t'1essianisme polonais et histoi re conternporei ne" in Le r":
de Compostelle .Perts Centurion, 1989; George Huntston W111iarns ,lhe 1"1ind of ,Jeafl PiJlJl 11: I)
thought and ectíon .. Ne'w' York, lhe: 5eabut'lJ Press, 1981; Giancarlo
Zizola,La restauraziof"
V'lojtqla,Roma,Laterza &. fig1i,1985.

tACitado por Patrick t1ichel .. (ip. cito pq. 53.
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aqui na polêmica,

Não cabe entrar
possibtltdedes

de sucesso desse messiemsmo

Europa moderna. Gostaríarnos

ustóries

tantas

regionais,

sobre

as

polonês como modelo para uma

apenas de ressaltar

e mesmo

nacionais

leveritade,

'v'ezes

o modo corno, sensível

Jolio

Peulo

II

es

torna

'as

referente

nit ico na construção

de uma identidade

cristã

modo que se regozija

diante

de nação polonesa

vorectdeue
de
(Cnecoslováquíe)

viztnnos.
seuda a luta do povo da Bratí~;l;~vlô
'rmntss veres teve que luto r jJelo suo slwrevivBnCi8-

contra

seus
que

as incursões

nação polonesa

Térteres

da coragem

e

8

pere a Europa, Do rnesmo
que resiste

;3

longa ocupação turca. Do mesmo modo que

deve sua viteltdetíe

eo cetoucismo.

ô

Checoslovêouie

.'1

lhe

neve a permanência
de sua cultura.
Finalmente,
do mesmo modo que a
histórta da Pulônie é a história do celvárto cristão,
'oouetes aae quiserem

ttrsr s fê cristô' ao ClI/turo e ao }'IOtJ do novo es/ovsco, n/Io ooaerôo msts
camnreenaer sus nistdri« {m/igo e /t?ceflteB5. Poderíamos certamente
mulupucer

estrutura

os exemplos.
da

hornsns-herút
exêrcttos

Mas Já se pode perceber

nerrative é a

mesma:

s que fundam

invasores,

guerras

n~f.üntiece'--se

enquento

n'1í.:::es cristãs

uma

tal,

tredicêo
.

a

memória

a nação
e portanto

contra

e

dos

reconstrói

o mito

forças

opressoras

totelttêrtos.

defen,ier-se,

secura
'-.....

cultural

histór-ica

na 1uta

ou Estedos

Que, em ambos os casos .. a

p="~~

E e necêo
porque

eqreueuore.
'-

-

tem nas sua:;
Este é um ,jo':,

qrandss segredos que o ocidente deve aprender com os povos do leste: porque
pÔ:3S0U pe Ifi experí ênci a das i nvesões fi nação polonesa aprendeu Que, - so

contrsrra do ocraeot« seu ratura

/lei..?

est« msno lt?V(I/lfCiá oeasoao coma

ruatura
ooso/oto com a jJ{J5.."·{Jdo1í10S no ressorre/câo de am estar onomst.
.
.•..
.
"

'

oorumoa jJe/o oot/ttc» B conservaao ns e jJel8 CllltllrtJe.6 A mernórie
histórica
é portanto o instrumento
através do qual se forja a identidade
nacionaI67 ..

65"La vivifiante

foi chrétienne

du peuple esloveque" Ja Documentation

Catholique,

3 de j unho de 19 1],

022007.

6.6. Paul Poupard, L'tgllse au défi des cultures,

i nculturation

et évangélisation,

Paris, Desclée, 1989,

67Embora em principio se procure diferenciar a cultura nacional da cultura religiosa,
sobretudo na Polônia essas duas noções aparecem ídenttricedes. Ver por exemplo lj carta
episcopado polonês de 8 de março de 1978. Nela se pode ler:
por isso Que
compreendamos que a nocâo de cultura religiosa difere da noção de cultura necional-.
trata de nOS3a cultura nacional, Que está estreitamente
ligada à cultura reliqiose,
"É

na prática,
pastoral o
-si nda que
quando se
qualquer

. 16.
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3.A Europa dos santos: a identidade cristã de uma Europa.unificada

vários autores

chemerern a atenção para o fato de que

já

ti

Europa de

.João Paulo II é a Europa dos santos. É preciso ressaltar: santos nacionais. Ern
várias de suas viagens, Vv'o.ityla retome as nistórtes
locers relemnrendo
fi
coragem, o martírio e a iniciativa
de heróis ao mesmo tempo, necionets e
cristãos. No caso do nascimento de Pulõnte como nação, ele evoca e figura dI?
Santo Adalberto,

responsevet

segundo ele pelo

96668. Em Kiev,

saúda o batismo

ern

"otJtismo da Polôni{j~

de São 'v'ladirnir,

iniciador

da iJt:~3

a triede de seus santos-mártires
mais
antiqos- Ludmtla, Venceslas e Adalberto"70 I] sangue dos márt iras "irn totr
a terra da n/ropo 8 o impregnoll da /mro cris·tiJ71.
A Europa dos sentes de Itvojtylô erticule. em vários níveis, a imei _111
Ije urna unidade européia fundada nas reízes locais. Pela sua memóríe o Pfi a
ortodoxa69

Em Praga, relembre

umosae

procura reconstruir

'8

da sua pluralidade

religiosa,

No modo como

08 Igrej8 e da ElIrOfJ812., através

cultural

e política.

são lembrados,

fundador-es. Celebrados corno patronos

os

santos

são,

essencialmen

nacionais

"f/ass'as santos

por essas rantes dtJ

vtas.

nBSSP

dos santos sintetizam

pois, num mesmo tempo,

fi

levaria

mstórte

69.La Oocumentahon Catholique ,idem, pq. 681
Documentotion Cotholique,3 de junho de 1990,n2

2007,P9.544

71.La Documentation Catholique, 17 de novembro de 19985,n!! 1906, pg. 1083
Documeo t a t·100 Ca th ol'ique,z?O de..JU 1ho de 1Q8
- o 1Q??
J 6.0J'-'-,

73 .La Documentation

pg.b- 89 .

CatholiQue, 3 de j unho de 1990 ,n~ 2007, pq. 545.

de na~~o

ã sua detorn - ;"ü·_.---=.

&3.la Documentation CatholiQue.21 de j ul ho de 1991 ,ri:::2032,pg.678.

72 I_8

.-=-:7: :.=

ceaocato o8!llstâi7tl oscraost e ecresia! t o ...•

eliminação dos valores religiosos dos quais ela e3tá impregnada
Documentation Dltho1ique ,27 de maio de 1978, n~ 1742

70.L3

-5 -

diz o Papa em Pra§8 1.."/8 eles S"8/8//7 .gora!}! rs de vossa passado

vosso /utoro! !Vâi nas encomromas hoje l//Ndr:s j esses ra/res. recon/o

hístóríe

e.

das nacões., operam corno matriz ss

(lugar onde algo se gera) das identidades
vivos.

(e apesar

que tundern ;j.;
necões e fazem penetrer neles es raizes de sua identidede. Esse é I) Có30 [1(' .
exemplo, oos irmãos Cirílio e t1etódio que o papa proclamou, em 1960, .,-,petronos de Europa74 Vale a pena nos determos um pouco no modo corno elE'
8 fi

da Igreja. Eles são fundalmentalmente

criadores

são

13(8:;

recupera a história desses dois personeqens.
Os irmãos Cirílio e r·1etódio viviam , na Tessalôníca,
irnpério tnzennno

. No século

1)(

coração do

são enviados para a Europa central,

pelo

i mperador l-li gue1 111, com o ob J eti vo de evange J i zer a grande ttoráví a,
pedido do prícipe
capaz de registrar

fi

Rastislav. Nessa tarefa, os irmãos criam um alfabeto
aquela cultura ainda oral, e traduzem pere o eslavo os

textos bfbl icos.
No gesto de proclamá-Ios

co-patronos

de Europa, João Paulo 11procura

sublinhar ao mesmo tempo, o papel do cristianismo

como fundante de uma

cultura estava ( "Come/eito, todos os cuttorss dóS nscões es/srss devem suo

'onçem'

(I{/

se« desenvolvimento

como unificador

ti

obro

aos

dois J/J77/Ios de Saldnico 'l5) e

da Europe (" SlIO obro coastttu: limo Clwtribw:CIFo emmente ti

fO/J'll8.C60dos rs/res cristas

comuns do D/rape .. ,.

A conversão da Europa Central por doi s sacerdotes f ormedos
tradição greco-ortodoxa
tem especial significaç:i30 no mito papEl1
i ,jenti cede européi a.

ne
da

Por um lado, eles evocam fi ';'Josto/r..7/O&-1.:.9 th'lfiá"que permanece latente
na Igreja desde o cisme entre Oriente e Ocidente em 1054. .íoão Paulo II é
especialmente sensível ao Que ele cnema de )jtle//z rrstta»: Ao proclamar
os irmãos de Tessalônice co-patrnnos da Europa, pretendeu revalorizer
a
treoiçêo cristã oriental (mais misttce e intuitiva
e Que cerectsrtze
8
esptritueltdede dos povos do leste do continente europeu) e ecrescent er SUElS
virtudes à tradição ocidental (mais lógica e racionaJ76), já celebrada por
Paulo VI quando, em 1964,aclamou

São Benedito

petrono

de Europe. Eles

74.Carta apostólica Egretjl8e 1,"'rtlJtl~ 31 de dezembro de 1980.
75.Encic1ica 5loHlrum Apo.stoli, La Documentation CiltholiQue, 21 de j ul ho de 1985, n~ 1900 ,~19.72
iE-la Documentation CatholiQue,l 7 de novembro de 1985, n21906, pq. 1084.
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epresentem
oresen te:

pois,

8

O

''conjllnto do ElIropo cristii" -o aatrassaaa

8

tJ 0t.1

consti tuem ns ras do papa om 'soeIo ti omasoe V7.

Por outro, eles colocam a rnargem da Europe.ne Europa. Áo

)..i8//7í/lilpflJ

o entrsoo dos povos estavas ns cens 08 histlirie de sstvscso e na .gri/pa 08S
J78.CÔ8S eoroaéras tjl/e)8 haviam receorao a mensagem evangélica:' os irmãos
tertem contribuído

pere o emerqêncie

de ume Europa maior.
que estende para o oriente o continente. O Leste teria pois, um papel
estratégico, geo-político e espiritual,
na construção de uma Europa una e
grande.
de Tessalôntce

Desde os anos 60 a Igreja

procura desenvolver

uma política

de re-

incorporação da Europa do Leste no mundo cristã078 É já bem conhecido o
papel que desempenhou o secretário de Estado do vat iceno. cardeel Agostino
Ceseroli. desde 1964, no sentido de abrir o diálogo com o'; países
comunistas.
Embora muitas vezes viste com extremo descont ience. eSSf:J'~
iniciativas
resultaram no estabelecimento
de laços diplomáticos
com a
Iugoslávia e na abertura de ,jiálogo com Cuba e Alemanha Oriental. Com João
Paulo li, essa aproxí mação mudou de natureza. Marcado pel a sua e:>~periência
marxista, ele estava disposto a empenhar seriamente seus esforços no apoio
de iniciativas
de resistência ao sistema. comunista. Ajudou o ortmez da
Pclônta, o cardeal \Vyszynski, a desenvolver no seio da Soliedariedade urna
estratégia

no plano cultural

Que não ameaçasse

diretamente

o sistema

político-militar
comunista. Eslevo entre os eslevos. era um interlocu ior
pr-ivilegiado da Europa do Leste e da União Soviética79. Ern 19Ô1, mobiltce

77 .La

Documentation CatholiQue ,3 de j unho de 1990 s n2 2007) pg. 552.

o papa João XXIR, no desejo de obter do governo soviético eutcnzaçâo para que dui-:;
membros da Igreja ortodoxa assistissem ao Concílio, encarreqe I) cardeal Eugene Tisserafld 'k
encontrar-se
com o representante soviético Nikodirn rletropoliten. Assina-se então o pacto d~ t '~ =
ri:' qual) em troca da autorização soviética, (I papa promete: o Concilio não pronuncteria
nd,lJ I •
condeneção ao comunismo soviético ou ao marxismo; O Vaticano se abteria dali em diante d~ f1..::o:r
qualquer condenação oficial à Moscou.Ver, t-'alachl Marti n,Les Jésuites, te Rocher, 1989
7B.Em 1962,

10 início de seu mandato o papa se encontra com Anatoly Adarnshtn, diretor do ministério
_relacões estrangeiras soviéticas ..que r em troca de garantias de não invasão da Pulônia, lhe cede
modere o ardor grevista dos poloneses, Em fevereiro de 1980, num segundo encontro, o governo
soviético compromete-se
a reconhecer o Soliederiedade . se '\'Vojtyla pudesse garantir que o
sindicato desenvolveria sua atuação apenas no plano cultural ( e não ideológico ou poJítiCú).\f~r
rtalchi rtartrn. idem. Sua orioem estava também foi decisiva para seu encontro com Gorbatchev fi
Itália em 1990·, fosse possivel.Na ocasião Andreottt afi r mou que se o papa não fosse e31avo a visí 3
T

•
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odos os seus recursos,

inclusive

os do Banco Arnbrosiano,

no apoio :3 Lsch

''f1'aleseB0.Ele não pode p01S, deixar de ver um pouco corno obra sue e de é
cristã,

os acontecimentos

revttenzece

pelo

r-ecentes

do Leste.

foi

,je

cetolíctsmo

opressores.

O

Ieste I i bertou

Est6DElECBr

Si/O preaaoaersacro

capaz

A eul tura

vencer

poi s, a Europa dos

desses

as torces

'tmaerros

povos.

comunis .as
qU8 18rH8FC",i

/1elb f[I/f,-:o B /1816[1o/iliC6 0'6 tJHSÜ,rliltJ(.iia-:;:I.

Gantwu o VaU cano, mas também a Europa.
No plano

cultural,

o Leste

tembem

desempenhar: o papa vê com pessimismo
materialista

e

corrompida,

e

Oriente. Incorporando a tradição

um papel

seu

oriental,

importante

lj

,ja sociedade ociden

o futuro

associa

cultural

tem

despertar

.31,

espiritual

o continente

ôo

pede resprrar

agora com seus

"dois putmôes : pois, se ô "memdrra /Jist/li-lctJ do Ei/rapo .~.ft.:

mergll/Ilor

o/em de seus Ideois

poro

/lllldôme/7tos sIlperliciois

1/l/mj/7/~<;tos.. Si/O /70VO 1/17ir..1ÓLie

tP-/-....~

e i/7St8V8i~<;82.

A nova Europa não pode pois, perder a memória

de seus santos, cuje

não apenas religiosa,
'mas
tO/lJDe/lJ..segundo o papa.. /78 Sl/tJl/!liôá ooi/trco e alltl/ro/83. É justamente

contribuição

foi

para EI celebração

decisiva

na sua construção,

dessa memória

Que Kerol

'w'ojtyla

se torna

um papa-

peregrino.
Na era do jato,
peregrinação

o papa não vi e J a: e1e ve i em

é um tipo multo especínco

e lugares santos. Assim,
geografia

autores

andar. O jornalista

de viagem - evoca terras

utstentes

quando o papa anda pelo mundo, ele redesenha a

da Europa pelos mertdienos

rluttos

peregri nação.

dos santuários.

já chamaram atenção para o aspecto paI ítico

italiano

Giencerto

desse

Ztzole, associa as viagens do papa à

não teria acontecido. Ver entrevista com Cssaroh,Ls DQcumentstion Catholique,3 de junho de 19. O>~
2007. pg. 562.
30. ~Iessecontexto geo-polihco é possível compreender melhor porque a Teologia da Lib:ertação
'ornou-se uma verdadeira "pedra no sapato" de Joã·o Paulo 11.Num momento em que ele sonheve
. rter o teste do jugo marxista, 8 Améhca Lati na , aj udedepela mesma lçreja.perecie preperede
~a implantar esse sistema n~m dos maiores continentes católicos.
81 La Documentation Catholique. 6 de novembro de 1988 ,n~ 1971 .pg. 1044.

82La Documentat1onCathohque, 3 de junho de 1990, n~ 2007, pg. 548.
83La Documentation Catholique ,21 de j ul ho de 1985 .pq. 726.
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e centre I i zacêo pastora I da Igre j e. "O pepedo, di z

seu pro j eto de restauração

le. é ao mesmo

tempo o sujeito

da nova

o pepaco como centro,

restaurar

resteurecão

como sujeito

e

sua causa: para

soberano,

sujeito

I)

se

move"B4.
Não é o caso de entrarmos
progressista/conservadora
enJatizar

sobre

e dimensão

da missão deste oepedo. Gostaríamos

apenas Ije

o fato de que as viagens de Karol V·loJtyla, para além do que está

dito em seus discursos,
grande público
dimensões

mcernecêo

como

universais.

aemoostrsr

sublinflar

rneuiáttca

fazem com que sua imagem
da totalidade

rettos as

apareça para o

de uma Igreja

Ele mesmo as explica

VJ8§eIlS do papa sôo nsrtss

para

aqui na polêmica

Romena de

termos
asrttcotores

nesses

/grejo"S /oca/s

"roass

8S

servem

e

o lugar oue 8/0S tem 118dimellsôo tmiverss! da Igre../a.. asr»

ri tltitllde

aoe térn 170 constrtutr

pealli8r

as

ri 11/J/VBrS8/id8de

l!7ra i.~85
I.::tI L"J iJ
•

Além

disso,

simbolicamente,

igrejas

é um modo

a unidade da Igreja. Em trenelho

o papel dos meios
conciliar,

iunerêncte

essa

de comunicação

mostramos

no projeto

como, ao desenvolver

do, ao introduzir
Igreja,

reevive

essa dsembutecêo.
a memória

ulos do cristianismo.

lvecão',
ránces:

como

está

da Igreja

pós-

Que costura as relações

na estrutura

vaticôna86 ..Por outro

antes centrace do aparato

Como bem observa Zizola

Deus fala por meridianos

e

um contato mais pessoal com as

da burocracia

nas

real

onde analisamos

pastoral

da sua pluralidede

contada

costurar,

entenor,

locais, o papa se mostra mais um diplomata

entre os povos, do que um administrador

de

escrituras,

centrlce,
"13

dos primeiros

inteira

atravessa

'história

da

descr-i ções

e por paralelos"87

rio Zizola.op. cito pg. 57.
de 1980. Citado por Zizola
Montero e Ralph Delle Cava, ... f o verbo ~e faz 1m8gem: Igreja Católica e meios de comunicllçéo

que o Papa faz a cada ano
embaixadores
que esse pontificado
.JI':<::x:.;;:;~a er um peso crescente em matéria de relaç"óes internacionais.
Os discursos sâo muitos E ítX:A1-i
C::2eSt~OIes mais importantes da etuahdade (soberania das nações, descolomzeçâodiretto
d8S
~~:;:.,,\ V~r "L~,,""t'U
Pena en " ...•."g••..
;0 I", ••.••tour Ao~ r r- rtit"Aoo oJ,'OCo"';.· I", ror,t".·;r,,.. t ClQ7
t....

.•••

2- 1989 "Petrópolis,

Vozes, 1991. Ao acompanhar os discursos
creditados no vatrcano, Paul Blanquart observa

"' •••.•,

Y\'"

YV·:JY

•..tzole.op. cit. pg. 55.

I

'I

L· ••. ' '..•.(,

'..JI

•..•••••.•.•.•• _ .•..••

'.t

·.·.JU•••.

'..I, Iv,L

•••.. ..,,·.·•• •.•..•1 IVI',

I

./'..!

I .
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Ao caminhar pela geografia dos santuários da Europa', vlojtyla realiza
no especo, e mesme unidade mít ice Que navie coustruido no tempo com seu
uso da história. Os santuários tem, evidentemente uma dimensão rustórtce:
eles guardam a memória dos acontecimentos da tradtcêo
cristã. rtes essa
memória é também da ordem do mito.
sobre a topografia

neuríce

Helbwecns.

em seu estudo

sagrada da terra santa, nos mostra bem como a memória

coletiva opera por superpostcões.

supressões e condensações que pouco têm

a ver com os acontecimentos reais88. Ao celebrar a memória dos santos
I ceei S, e mei s do Que isso, ao cerm nhar de sentuén o em sentuerí o, o papa
tece, uma teia simbólica

Que atravessa es divisões políticas

dos Estados e

das culturas, refazendo, agora no plano do espaço a unidade européia. ·0
homem tem sua pátria não somente ali onde físicamente nasceu ou onde
vive, mas tembem onde pode ler, íncarnedo nas pedras e nas tradições, os
valores que dão um sentido à vida"89 diz o papa. É no sentido do reevívernento
dessa memórre

Que ele celebra os santos da Europa.

Mas a peregrinação nela mesma, corno a Que se realizou em São Tteqo
de Compostale. Quando jovens de todos os cantos do continente S8 reuniram
em 1966 no Espenhe, é um acontecimento
Que no plano de oróprie
experiência, faz emergir a consciência de urna Europa maior. O sentido que
eIe dá às peregri nações está bem exp lícito em seu di scurso neque Iô ocas iêo:
';4jJBrBgnI7/J.cli'o oproxim8v8

de /sto, COlOCOV8em cOl71810 e

pOV{,?Saa« sa longo das sécotas.t: ..) scertsvom o EViJl7gellJo e
/7iJSC/iJ/ll cama jJ(WOSe ascôes "90.

IImtJ

taaos

8[11IlES/110

esses

temaa

Ao estimular
hoje, esse modelo
ultrapassado,
o papa faz coincidir

contemporênee

- a tt ínerêncte,

de piedade que poderia perecer
vertes
elementos
da vivêncte
mobützecêo
de grandes n1aSSã3 em torno d8

eventos, ranovecão da "erervescencte
multidôo91-,
com a experiência cristã.

coletiva" pela contato nsico corn a
O cardeal Paul Pouperc, é enfático ao

881"1aurice Halbvecs. La topographie légendaire des évangiles, Paris, PUf., 1941.
89la

Documentation Catholique ,n~ 1931, 4 de janei ro de 1987 ,pg.20.

90111

DoclJmen~ahon Catholique ,n21841 ,pg.11 30.

91 Autores, entre 0$ qU81s Miche! 11affesol i.' anel isam o decli nio do i ndividual ismo nas s(lI~i.:.d}1...·
J

contemporânees e chamam

8

atenção para a emergência de uma

nO'...'a

sensi bilidade Que enfati:'}

a
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et irmer que os jovens vibram corn .roêo Paulo 11 "no Pare 'eux Prtnces, em
Paris, na nesiuce

de Lumes. no rtadson Square de Nova vork ou
em todos os estádios trepidantes de exuberância juvenil da Africa à Arnérica
Latina", Ele associa esse entusiamo, ao modo próprio de pensar do jovem
subterrânea

moderno que parte de uma percepção mais sensorial do que racional aliada á
uma sensíbütdede
que prtvüeqie
a visão imedtet e do todo,92 Nêo nos perece
arriscado dizer Que, esses eventos de massa orqentzudos
em torno
sôo particularmente
capazes de fazer convergir duas dirnens6es
análise

de Benjamim

exclustvas:

sobre a modernidade,

o plano da experiência

aparecem

e o plano da vtvência.

papa,
que, na

Ijo

como mutuamente
Segundo este autor,

na modernidade, a axueriêncie
(sensibilidade
tradicional
que node pela
memória evocar experiências
sedirnentades
no passado indivtdual
e
coletivo), se degrada e perde seu lugar par-a a vivànc ia (senstbütdade
sem
memórie. est imulede pelo "choque", excítecêo
continue e rápida dos sentidos
que exige uma percepção voltada para o tdenUco)93 As peregr-inações ueueis.
ao mesmo tempo que rnobil i zam, dão à sensibi 1idôlje contemporânea urna
perspectiva

mstortce.

Tiago de Compostela-,
fisicamente

É desde esse ponto chave da memória
que o papa convoca os jovens

a unidade cristã do continente,

Ijô

tomando-os

cristã-

São

Europa, e os faz tocar
testemunhos

de

tU/!i')

patrimônio cultural ainda vivo, ';4 smoesrs de setlPrâprio sta de nsscrment o.
;jiz o papa. (.) B sempre 11mrisca e pode 8ti mesmo /evsr 8 8i/e!lãfijá~4
vejemos agora de que medo esse petrtmômo cultural pode constituirse, segundo o papa, numa resposta ao desafios colocados pela moderntuene

europeie.
4.Crise da rtodermoeoe: crise do homem

rnpatíca.

.;))

erótica e comunicecional

Que se

tribo~,o declínio do individual1$mo
upard,Construlre

njerm

realiza no prazer do estar- junto na rnessa.ver , Q.

na$ sociedades de ma338. ~io de Janeiro,

Forense, 1987

l'lJomo deI futuro: per uma cultura della clvi1tà postindustriale,

Roma, cittã Nuova,

m, "Sobre alguns temas em Baudelai re",V1elter Beniami m, S. Paulo, ed. Abril) col.

-==-~:=!~~ti~·o~nJ::C~at:.!..!.ho~Jjque,
17 de novembro

de 1985"n:2 1906} pg. 1083- 1084.
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Ao avaliar a participação
do então arcebispo de Crécóvie.
o jo •.•..
em
Kernl 'w'ojtyla, no Concílio veticeno. Peter Hebblethwette sugere que. epeser
de ter contribuído à redação do capo 4 da 6611dill/11 SPBS -sobre o .papel da
Igreja no mundo moderno- ele não teria gostado do resultado final do
documento. Numa das críticas
que "a Igreja
distinção

que têz ao capítulo

pudesse aprender

disse temer que a idéia Ije

com o mundo", levasse

entre os dois domínios e, em consequência,

a obscurecer

fi

a tarefa específica

de

Igreja. Segundo o autor, 'w'ojtyla estaria ecoando o Que poderia ser urna
tendência "qermânica" do Concílio: enquanto os franceses, sob a influência
de teóloqos como Vves Conqer e M. Dominique Chenu eram otimistas
e

-

-

inclinados a ver a graça de Deus agindo no mundo, os alemães sunnnnevam a
essência pecaminosa do homem95. A interpretação polonesa do Concílio teria
pois

caminhado

em direção

bastante

diversa

daquela

que orientou

teó I ogos do oeste.
Há um intenso debate em torno das posições concuiares
alguns, elas representam
diante

da modernidade,

um retrocesso
para outros

os

do papa: para

com relação às posições da Igreja
uma conttnuideoa

com o veroedeiro

espirito conciliar. Não nos cebe.evtdentemente.
decidir Quem tem razão. No
entanto, os atuais pronunciamentos do papa nos permitem compreender que a
perda da trenscendêncie -o seculartsmo- é para ele um dos problemas mets

qrevas que ameaçam e condição humana no mundo contemporâneo

Ve j amos

pois, mais de perto o modo como o mundo moderno aparece na narrativa
papal.
Segundo Piersandro venzen. uma das preocupações mais recorrentes
do papa é a de que "o mundo do 3º milênio, além de pós-moderno, néo seja
pós-cristão" Para ele, e lqreje prectse reorqenizer-se
pere responder eo fim
da moderni dade96

95.Peter Hebblethveite ..Synod Extraordinarl} r Ne'w' Yor k.Doubledau &. Co.:pg.19.Segundo o autor
bancada polonesa ficou muito contrariada, com a encíclice P8'!:'e/i7 1/1 rerrts de .Joâo XXIII por ser
muito otimista e tolerante com o comunismo. Ela poderia ser usada, na visão do episcopado polonês.
corno carta de propagando do governo, ao por em contreste ''o bom papa, pregando paz e progresso" e
a rigida hierarquia polonesa.
96Pierssndro
postmoderno?",

VSll2sn,"Qusli linee e sogetti per una
Civ11tã Catolics, vol. 11, 1988, pg. 245,

nuova

evanqelizzezione

dei

mondo

s

a
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Oual é pois,

o balanço

Que ~o

papa tez

lje-=_-::

das conquistas

mudermdede? Nada muito otimista:

"CJ crepúsculo

das

cepecí dade das estruturas
graves

e

às

insatisfação
ela

meis

com urna existência

mesma,

e

o

ansiosas

baseada no

messí ncaues.

próprio

da confiança

na

aos prob 1smas mais

de responder

expectativas

das grandes metrópoles

erosão

ideologias,

dos

etêmero.

a juventude

nihilismo

homens,

e

a solidão

abendonace ;j

cavaram

um

vazio

profundoLJ"97_
Na visão pontHícia,
processo de secularização

esse desencontro
da cultura

no homem, é consequêncie

européia, que para construir-se

torme moderno, teve que colocar

o hipótese

ateísmo contido nessa formulação

expressou-se

de maneira mais radical,
habituar-se

no materialismo

a ver a realidade

da não existência
no postttvtsmo

se também autônomo na ordem ética:

ooroaao oome» tornoa-se /onte

que o nornsm obteve no mundo visível
a confiança

na sua

rágicos acontecimentos

pelas conquistas

eutonorme.

No entanto,

da segunda guerra

deSjJrt?za aeto nomem,

- tos a/renas ll/ndomeotti/s

No seu lado ocidental

witz no leste o toteutertsmo

--

meaios de

dos resultados

da ciência,
prossegue

ele pode

o pene, os

como elemento

00

sua dignio".Jde

de alienação,
mostrou

8

no«

e Europa testemunhou
Assim,

conclui

que

ElOhomem a sua liberação,

agora superado

ma: s do que

mostrou,

dos Estados merxístes.

ulo 11,se a Europa partia do pressuposto

psrtodo

IJ

do lei

aesveoasrsm so homem ao E{/nljiti ti
mci/naaa o cansroerar-se cama Sl/1-78170r o

lquer outra, um profundo

para permitir

ao

deste século,

oatrs roce de ams civilizticgá
rass os outros. A experi ênci a

a religião

O

o homem tornou-

amsciencro e de seo camaortamenta Diante dEIamplitude

manter

de Deus.

tüosór tco e,

moro/e somente essa le/. aae o oomem mesJ7JOse dó. coostru»
SUIJ

na sua

díeletico. Concomitantemente,

como se Deus não existisse,

do

deveria

LJ

oesoperecer

a experiência

exatamente

-on Catholique, 17 de novembro de 1985 ,n~ 1906, pg. 1086.

desse

o contrário:

e
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religião e a Igreja mostraram-se
corno fatores dos mais
eficazes ne líberecêo do homem corri rerecêo Q um sisteme de
total sujeição.
A cri se da moderni dede não é tento

trata-se

de algo mais fundamental: é a própria condição humana que e:::Ul eUI

O homem perdeu a confiança

risco.

po is} urna cri se da soei 8ljôlj,?

em si; está ansioso,

é o fruto

abandonado e só. A cri se da modernidade

insatisfeito

de suas próprias

conquistas: o triunfo de uma razão autônoma. redundou na perda do homem
ele se viu no centro do reolidode corno s,~/eit{f cog/'Jitiva. mos rico» :.;/1
(.)Este nomem. qlle se ooens tdá tJd(lIto.. ';--!iJÔdilrecido.livrB., ti ItJfil/iém li
namem que foge do

i/oerosoe

poro comaartsr-se

com coa/ormrsmo

( ..) l,7i,e

srostar o morte e está marcado pelo ossustsooro oerao a~i·

P.rL7CÚíO
8S).'h?/lJilCtJ

"98

Todos os outros

problemas

da sociedade

contemoorénee

-querra-

questões ecológicas} cnnsumismo, desigualdades e injustiçasresultem
dessa excisão básica da trenscsnoêncte no homem99. A razão, ao perder suas
referências
éticas
(a defesa da vida e do homem), desenvolve
desordenadamente suas notencieudeces.
contra a natureza e contra o própno
homem. E por isso a ciência} oe/ss cascões técmcss aoe sõa o seu /naa

sasrece

80

mesmo

temno

coma

crtsaors e

homicido.100 As conquistas

da

ciência

e da técnica devem po~
ser avaliadas no aersoectreo da
totsnasoe do aessos oomoos'»,
A defesa do homem, pe 10 resgate de sua di mensêo mora I (de sua
dignidade), está portanto no centro da reflexão de João Paulo II sobre e
moderntoece. No Ocidente o peSSl?t1aamana /o) socrr/tcoaa em IJal1l8 do /J81lJ
estsr: no Leste elo foi sscnricoas pelo

sestrutoros

102.

98.la Documentatlon Catholique, 15 de j ul ho 1990,n2 2010 pg. 86 e idem, n2 1906} pg. 1085.

99 Essa é aliás uma das restr içôes mais importantes Que o papa tem com relação a Teologia da
Libertação, vista por ele como uma forma de teologia que, ao incorporar a utopia rnarxiste.se
seculariza (perde sua verttceltdace).
1OOLa Documentahon Cathohque, 19 de março de 1989,
101 .La Documentation

CatholiQue

102La Documentatlon

CathollQue,

I

n

4 de novembro de 1990

s

Q

1980, P9- 288~

n~ 2015

s

pg. 935.

17 de novembro de 1985 ,n!:!1906 ,pg. 1085
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É interessante

notar

entropocêntrtce

filosofia

do "vttaltsmo"
permitiram

como sua expenencia

de

das raizes

Karul

poloneses,

ButUglione,

professor

interessantes

dos direitos

Lateranense

a falência

,.
e de prexis.

filosófica

da experiência
filosóficos

cultural
mais

marxista,

por outro recupera

importantes

- os conceitos

como dignificador

homem. É claro

Que, ao introduzir

noções

essas

no seu

pensamento João Paulo 11 modifica

seu sentido:

atribuir

e dignidade universais,

ao homem uma consistência
as razões

sociais

da

telêncíe

- lerx provavelmente

do marxismo

historicamente

não teria

de

(ou não) do
sistema

de

preocupado

em

Que estão para

históricas.

no terreno

nessa filosofia

autônoma, seus direitos

em função de interesses

ele está

e das determinações

humanos deve-se ao seu historicismo:
ontológica

por um

·d'·
d
perrm i t e W·t
oj Y I a ~E.1bkA(t
fff'lpGI=Or a 1 ela e

O prtmeiro
..

lém da rede de relações

se

de Karol Wojtyla,

o segundo pensar o trabalho

vez,

Rocco

de Roma, traz reflexões

homem autêntico,

consistência

de um

a esse respeitolO3.

dois de seus conceitos

uttiqnone,

Que

humenns-

de seus aspectos materialistas.

da universidade

Segundo o autor, a reflexão
lado registra

velortzecã

do Estado. Por outro, está a recuperação
purificudo

ess

a Que já nos referimos,

a defesa da nação -e consequsntemente

certo humenismo merxíste,

alimenta

WoJtyla. Por um lado, está a

culturais

contra as forças opressoras

.
~
alienação

polonese

Segundo

dos direitos

a pessoa não tem uma

lhe são atribuídos

a cada

datados, pela totalidade

Querido os horrores

do steumsrno.

social.
observe

le. contudo objetivamente em seu sistema teórico não existe possibilidade
I uma de construir uma linha real de resistência contra semelhante desvio
justamente

por isso pôde essa linha afirmar-se

orêxis histórica
rmnno para
~c

-

redefinir

o mundo dos valores

o homem a partir

de postulados

Quando 8

trecessa.

abre-se

independentes

da

ade hi stóri ca.
I

-=-..--r-;:;~

Que deveria realizar

e trtunter+v+.

aul t.edrtàra
a filosofia

tem portanto
política

uma certa razão quando afirma

Que estava

- lione,_"Cu1turae fi1osof1a"~in
umen Chrlstl, 1985.

sunjecents

à

Que o papa

noção ocidental

de

Antropologia e praxis no pensamento de João Paulo ll , Rio de
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Direitos

Humanos, e 8 substitui

pela afirmação

da "dig'nidade

da pessoa

hurnen a" 105. Para o papa. não se trata evidentemente. de eceiter os direitos
humanos como fundamento dos Estados modernos: vimos como ele se coloca
em defesa da nação contra os abusos do Estado. Na visão de João Paulo 11 o

co que as estruturas pai it ices e
à pessoa humana essa autonomia ontolóqica.
VloJtyla

homem está aquém (e é mais importante)
sociais. Ao atribuir
pretende falar
culturais
e

ao Homem para alem de seus pertencimentos
ideológicos,
até
mesmo
religiosos:
ele
quer
mstito»:
1//11

did!ogl~.i!7comportJVe!mente

/ecanao.

com todos as iJamens.106

Esse recuperaçêo. no pleno ético. de condição universel

do homem. nêo

Num momento em que as sociedades contemncràneas
ao desencantamento do homem, o papa se sente chemedo o cor

é de pouca importância.
assistem

ti socreasae moaerna

Num momento em que mui tos se desesperem com
a modernidade e falam de um nova berbárte, ele procura ser (I /e!i/h/i::t.7
orsuto oss 11l7VOS aroaastcões 08 rstar. csosres de earrtcsr ;'i/i:7c..'i /:L:~··<..':;
o/mo

civi!i~-:"8c5á digntJ do VOCtJ,C50
0'0 homem 07 .

ConsÍljenKões

I ineis.

rtuites questões ficam em aberto neste trenelno.
Uma delas, talvez
projeto,

tão claramente

sequremente,

para nós a mais importante,
eurocêntrico,

integra

na sua defesa da unidade cultural

é saber corno esse

os países

não europeus.

da Europa, delineia-se

um

projeto de disputar a posição hegemônica da América, e rscompor .»
continente europeu como matriz cultural do ocidente. lias, quando o papa
num tom odmtret tvo entettze seu desejo ue fazer de Europa um farol de
Clvili.ztJ,clfo e 11mencorojsmento de pn.ígr8SS17 asra a monao. pensadores como
o africano Achille rtbembe começam a ponderar se os modelos de pensamento

J5
',..!

~

ul tadriêre ,uLa vísion européenne de Jean Paul 11", in Le rêve de Compostel1e,
f.urope chrétienne?, PartsCenturton, 1989 ,pg.177.

_ Documentation CatholiqlJe, 4 de novembro de 1990 ,n~ 2015

s

pg. 935.

mentation CatholiQlJe, 17 de novembro de 1985 ,n2 1906, pg. 1036.

Vers Ia restauretíon

que presi di rem à construção
sepul todos 108.

da ordem coI oní el, foram

Ijefi ni ti vame

.8

Outra, não menos importante, é a Ije saber se a II;'WeJ fi seréi CaçHjZ
como deseja, de tornar-se o eixo central, na r orrnecêo de uma nova cultura
européia. É muito cedo etnde para prognósticos dessa netursze. 1'40 snten ,não se pode neqer que ele teve urn pepel rundement el ne incorporecêo
d.::;
Leste ;j Europa. A desintegração dos sistemas pol iucos comunistas, ()I"/I
suas complexas implicações ideológicas e econômicas, colocou o vet ice 10
em posição estratégica na política de reumücecêo
do continente. europeu I]
papa aparece, certamente.
pOlje sem pejo proclamar:

(.tesae

como interlocutor
legítimo de causa euroneie =
li/. tnspo de Ral/ílJ e pastar da /gre}b' UfiiV/3r:.j ..-.

Soá TitJgo de COI1ipasteltJ..tsnco meu !llito

R8eJ7C0J7trs- te tJ t j mesmo.

seja

Focê mesma.

de amar por 1/. vel/ia D/rll2.

reaescaors

t Ik9S [irig8J7s.1 0'3

Além disso, é preciso levar em conta as cerecteristices
esoeciur es
que definem a Igreja Católica como instituição.
Ela é, na sua estrutura, ;1)
mesmo tempo hierárquica
de

maneira

invisível

fundamentalmente

e trensnectonel.
os

cinco

Nessa rede mundial que comunico
continentes,

ela

pessoas e idéias. Ora, neste final

pr-ocessos mundiais,

antes confinados

às esferas

passam a organizar

também o campo da cultura,

faz

circular

de século em que os

econômicas
a Igreja

e políticas,
não podia ter

organização mais contemporânea. O próprio papa expressa essa adequação ao
dirigir-se aos bispos reunidos no Vº Simpósio dos bispos da Europa:
A realidade colegial de nosso encont.ro e de nossa missão. longe
das divisões atuais, é, ao contrário.

de ser uma sacraltzecão
ato criador e regenerador
atesta com efeito,
solidariedade
Atlântico

de uma Europa unida. Nosso Simpósio

a vocação da Europa para

de todos

os povos

IOS.J. Achille Mbembé,"Va-t-on

fi

frat.ernidade

que a compõem

aos Ureis. No seio do Sünpósio

povos distintos
culturas.vosse

um
e

desde o

vocês representam

etnicamente e trazem ume grande variedade de
reunião (...) vos enqaje colegialrnente
a fazer
reconstruire

une Europe cnrétienne ?", in Le retour des Certitudes,

évenementes e orthodoxie depu; 3 Yatican 11, Paris, Cent uríon, 1987.
109.La Doc:umentationCatholiQue, n~ 1841, pg. 1130.

..

~5
exp8ri ênci as I ocaí s e' necí onaí s urna
civil izecêo européia nova e comum. vocês devem comunícar .~
nascer

da vert edade

das

Europa de hoje, essa esparance que está em
Finalmente,
Ije sua atuação,

embora não se possa desprezar
a Igreja

católica

não tem

VÓS'10

as implicações

um projeto

politic::::.:

imedratemen

pol íttco: fi'l roz8á de sua .re~JJt..ltís'lli/j/{]6de e de Slitl t..~(iillj1etéíCla. 6'

-,

/~-;'''?/6 I}:L~;

SP c{lIJlIIIJt..?B
de msneirs J78fJ!Jl/mO
com a comamaaae pat/ttco B nõa está i/go'''':·afirma a Constituição 66'idil/m5jJ8s
João Paulo
11, ôge em contormtdede
com esse princípio conctlter. Assim .. nos parece que
Paul êlenquert está certo Quando afirma que o papa não reivindica o poder
temporaj1I'. Seu projeto não é o tornar o vettceno
um Estado entre os
tl/78/;/;l/fIlSistemtJjJa/itico.

Estados, mas tornar a Igreja uma autoridade moral legítima.
A partir desta abordagem procuramos portanto escapar, ao estrei to
círculo em que até equi foi encerrado o debate sobre este pont i ficado.
Não nos parece} como anrma

Paul Ladriere.

que .roêo Paulo II ignore

13

emergência da sociedade moderna. Ele parte, ao contrario, do balanço de suas
conquistes e trecessos. e procurá um diêloqo Minado com diversos setores
da sociedade mundial. Ela sane Que na seu coroaste pelos vstores. ti /gre/c'J
/J8É.? estti ::.~ozilJh8.E/a oaae encontrar {}t/I!YfS /orcss riras j1tJFIJ tJ SOit;:Cba de
proóiem88:112
Tempouco podemos concorder com análises Que reduzem o modelo
polonês ô uma volta para trés, restauradora. Na veruede, o Que nos Interessa
não é tanto definir se o projeto Wojtyla é ou não restaurador, mas tentar
compreender como seu modo de falar ô Europa interpela e experiêncte
fragmentada do homem europeu contemporêneo.
A análise equí empreendida nos inclina pois a pensar que, no contexto
atual, o mundo telvez precise daquilo Que o pepe represente Sua ênfase na

cultura

mostra Que a Igreja tem cansei êncie de Que é nesse terreno que se

jogam os conflitos de nosso ternno.sua defesa da nação e das raizes locais, a
coloca em consonância com aspirações emergentes em toda Europa, num
ItOla Documentation Catholique,19 de dezembro de 1982,n~ 1842, pq. 1153.
Blanquart ,"Le pape en vouaqe: Ia qéopolitique
de Jean Paul l l " in Le reto ur
certitudes ..Pans r Le Centurion ..1987 r pg. 164.
11~.L3Docuemntation CatholiQue, 17 de novembro de 1985. nQ 1906. pg. 1075.

111.Paul

des

6

momento em que as culturas

locais

mais diferentes

reordenamentos

suficientemente

universal

estão

relativamente

identltários.Seu

para sensibilizar

crise da razão que separa o conhecimento

f1eldveis

pere as

apelo ao senso ético

os Que se preocupam

~

corn ;-

da ordem moral, e com o devi r du

homem.
Qualificar

a

metérore

Ia como uma tentativa

polonesa de Y./ojtyla como "etresede",

de implantar

na Europa, modelos calcados ern r-egiões

do mundo "ainda pouco tocede pela experiência

da modernidade",l13

de perceber que, na verdade, o papa está em consonância
não compreender

que, pela memória

ou definí-

da tradição

experiência

do homem contemporâneo,

frustrações

geradas no coração da rnodernidade.

é deixar

com sua epoce: é

ele procura

nos espaços vazios

dar

sentioc j3

deixados

113 Paul BlanQuart,"Quand l'epoloqétique se fait eu non d'ÀU3Ch\y'itz ou: faut-jl que le raison
T3illise pour que l'Eqlise prospere?", in Le rêve de Compo3telle, op. cito pg 206~

pelas
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