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RESUMO 

 

Esta tese estuda o enfrentamento ao relativismo e ao niilismo empreendido pelo 

filósofo e teólogo judeu alemão Franz Rosenzweig. Para isso, nosso objeto de estudo é a 

obra de Rosenzweig, particularmente seu livro mais importante, A Estrela da Redenção, 

juntamente com o texto O Novo Pensamento, escrito posteriormente pelo filósofo para 

servir como prefácio ao seu livro principal, visando esclarecer seu conteúdo e sua 

estrutura. Nossa hipótese é de que o pensamento de Rosenzweig se torna apto a enfrentar 

aqueles desafios na medida em que assimila categorias do pensamento judaico tradicional, 

que o autor assume a partir de seu retorno ao judaísmo, e as concilia com a filosofia de 

cunho existencial e pragmático que ele elabora. A forma de produzir este seu sistema de 

filosofia, que o pensador chama de novo pensamento, é definida por ele mesmo como o seu 

método judaico. Este método implica adotar um pensamento mergulhado na contingência e 

na temporalidade, assumindo a insuficiência e não-autonomia ontológica tanto do homem 

quanto do mundo. Também significa uma atitude existencial que assume que se caminha 

sempre ao lado de Deus. Implica, ainda, assimilar a linguagem da tradição judaica que será 

o meio de expressão de seu pensamento. Assim, investigaremos os dois textos principais 

de Rosenzweig com o auxílio de outros textos importantes, produzidos na forma de artigos 

e de cartas, nos quais se pode encontrar os elementos constituintes de seu pensamento e 

que revelam os seus recursos racionais e existenciais para enfrentar o relativismo e o 

niilismo e para propor sua própria perspectiva para a racionalidade assim como para a 

existência. A assimilação de categorias judaicas bem como de elementos da filosofia 

existencial e pragmática permitirão ao autor tornar o nada uma categoria criativa e um 

ponto de partida de seu sistema de pensamento, jamais um fim ou uma chegada. Estas 

características conferirão singularidade e potência à obra de Franz Rosenzweig. 

 

Palavras-chave: Franz Rosenzweig, judaísmo, niilismo, relativismo, revelação, 

contingência. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis researches how Franz Rosenzweig, the German Jewish philosopher and 

theologian, faces the challenges of relativism and nihilism. The works of Rosenzweig are 

the object of this research, especially his most important book, The Star of Redemption, 

along with the text named The New Thinking, whose aim was to serve as a preface to the 

main book and to clarify its meaning and content. Our hypothesis is that Rosenzweig´s 

philosophy makes itself able to face those challenges only when it assumes some 

categories from the traditional Jewish thinking when he makes his return to Judaism, and 

combines it with the existential and pragmatic sort of philosophy that he elaborates. He 

calls his own way of producing his philosophy as his “Jewish method”. This method 

presupposes a kind of thinking completely immersed in contingency and temporality, 

acknowledging the insufficiency and lack of ontological autonomy to man and also to the 

world and an existential attitude of walking alongside God. It also implies that one 

assimilates the language of Jewish tradition which will function as the means of expression 

of his philosophy. So, we will research Rosenzweig´s two main texts along with some 

supporting texts, among them some articles as well as some letters, where we can find 

some clarification about elements that he used to build his system of philosophy which 

make him able to face relativism and nihilism, and also to come up with his own form of 

rationality and existential attitudes. The use of traditional Jewish categories of thinking 

along with elements of existential and pragmatic philosophy will allow him to change the 

concept of nothing into a creative category and a point of departure to his own thinking. 

The nothing will never be a halt or an end point. Those characteristics will bestow the 

singularity and power of Rosenzweig´s work. 

 

Keywords: Franz Rosenzweig, Judaism, nihilism, relativism, revelation, 

contingency.  
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INTRODUÇÃO  

 
Na tradição judaica todo leitor é um revisor de originais, 

todo aluno um crítico, e todo escritor,  
inclusive o Autor do universo, 

incorre em grande número de questões. 
Amós Oz (OZ; OZ-SALZBERGER, 2015, p. 10) 

 

 

A motivação para o estudo da obra de Franz Rosenzweig nasceu quando este autor 

me foi apresentado em 2005, enquanto participava dos estudos em filosofia da religião 

desenvolvidos no grupo de pesquisa à época chamado de Religião: Teoria e Experiência, 

do Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP e nas aulas ministradas pelo Prof. Dr. 

Luiz Felipe Pondé, que apresentara o autor e sua obra aos alunos e membros do grupo de 

pesquisa. À época, despertou-me a atenção no pensamento de Rosenzweig o fato de que, 

como filósofo e ao mesmo tempo como pensador religioso, o autor era capaz de conciliar 

em sua obra um pensar filosófico de caráter eminentemente pragmático e não-metafísico 

com uma teologia judaica rica em elementos oriundos das fontes tradicionais e, acima de 

tudo, de aplicar este sistema de pensamento como fundamento de suas atitudes 

existenciais. O caráter pragmático deste pensador religioso e filósofo foi o elemento que 

me revelou um autor capaz de enfrentar o relativismo e o niilismo de seu tempo –que ainda 

são características presentes em nossa racionalidade e nossa vida em sociedade– propondo 

um sistema de pensamento que buscava aliar a objetividade do pensamento filosófico à 

subjetividade da experiência do indivíduo singular que o pensamento teológico e a prática 

religiosa conheciam de perto. Isto me pareceu indicar uma obra de grande profundidade e 

alcance que seria capaz de oferecer perspectivas muito proveitosas para não apenas 

entender os desafios de seu tempo, mas também auxiliar em nosso esforço de enfrentar as 

questões atuais.  

Franz Rosenzweig, alemão, judeu, nascido em 1886 em falecido em 1929, viveu e 

produziu sua obra em um período histórico que ainda se apoiava na esperança de que a 

pura racionalidade seria a impulsionadora do progresso material e humano, mas que, em 

vez disso, era uma época que produzia um acelerado processo de degradação cultural, 

derivado da dissolução dos sistemas culturais e sociais tradicionais, bem como de um 

relativismo moral amplamente disseminado, capaz de produzir uma tragédia da grandeza 

de uma Primeira Guerra Mundial.  
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Rosenzweig viveu a transição para um período em que a modernidade, ao 

radicalizar1 os seus fundamentos, produziu aquela grande catástrofe até deixar apenas os 

escombros e fragmentos das formas de vida, de pensamento e de cultura que ainda 

predominavam até a primeira década do século XX. O momento histórico que o autor 

experimentou, o tempo em que viveu, foi muito complexo e cambiante; durante este 

período, Rosenzweig vivenciou as incertezas de seu tempo e a insegurança a respeito do 

futuro da Europa, e da Alemanha em particular, com uma pungência tal que sobre ele se 

impôs uma dolorosa experiência existencial, ainda que esta experiência tenha lhe 

oferecido, como contraponto, um rico campo de reflexão. Este aspecto de riqueza de 

experiência do tempo em que Rosenzweig viveu apareceu concretamente na forma de uma 

obra intelectual e de um trajeto biográfico que são imensamente ricos como material de 

reflexão sobre o seu próprio tempo, mas também para a atualidade, uma vez que não 

superamos totalmente as contradições estabelecidas na época em que viveu nosso autor e 

que novos problemas surgiram como resultado do enfrentamento daqueles que se 

apresentavam à época. Alguns destes puderam ser superados, outros permaneceram e ainda 

estão diante de nós. 

Nosso autor trilhou um caminho de reflexão que lhe proporcionou a ocasião e as 

condições de levar ao limite aquela forma de pensamento em que ele mesmo fora formado. 

O pensamento alemão, no início do século XX, assistia o surgimento de movimentos como 

a tentativas de retomar o hegelianismo, outros como a emergência da escola neokantiana, 

ao mesmo tempo que batalhava com o desafio deixado pela herança filosófica de 

Nietzsche, que lançara à racionalidade o desafio do relativismo, e lidava, ainda, com a 

emergência de novas correntes da filosofia, que representariam uma forma ou outra de 

resposta ao niilismo. Simultaneamente, via-se na Alemanha a religião sendo reduzida ao 

patamar de mera cultura, como resultado da tentativa das escolas teológicas de se 

adequarem aos padrões de racionalidade e cientificidade impostos pelo pensamento 

iluminista. Por fim, havia a situação da comunidade judia da Alemanha, que desde há 

muito se via às voltas com a questão da assimilação à cultura alemã. A Alemanha, ao 

considerar o cristianismo como o tecido que produzia a sua unidade social e cultural, 

exigia que os indivíduos judeus assumissem inteiramente a cultura alemã, o que significava 
                                                

1  Referimo-nos, aqui, ao conceito de modernidade radicalizada de Anthony Giddens (Cf. 
GIDDENS, 1991. 58). 
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inclusive a conversão ao cristianismo, para que alcançassem a emancipação, isto é, a plena 

condição de cidadãos alemães com todos os direitos e deveres daí derivados, especialmente 

no caso das carreiras acadêmicas em que a conversão funcionava como “bilhete de 

entrada” (SCHMIED-KOWARZIK, 2002, p. 75) 

A pressão da assimilação cultural sobre os judeus produziu várias vertentes de reação 

na comunidade judaica alemã, que passou pelo plena aceitação dessa exigência, com 

muitos judeus se convertendo, havendo também aqueles que resistiram tentando 

harmonizar a condição de cidadãos alemães com a sua confissão religiosa, como houve, 

ainda, um movimento que se desesperançou da emancipação na Europa e passou a pregar e 

buscar uma solução política que envolvesse a definição de um território em que os judeus 

pudessem viver e adotar sua cultura e religião próprias, que foi o amplo e diversificado 

movimento sionista.  

Esta complexidade filosófica, teológica, social e cultural, agravada pelo conflito 

internacional que foi a Primeira Guerra, expuseram nosso pensador a uma ampla gama de 

experiências, contradições, desafios, as quais lhe impuseram a necessidade de buscar 

elementos que lhe permitissem compreender esse momento novo de sua vida, da sua 

comunidade judaica, da Alemanha e da Europa como um todo, e para tanto, nosso autor se 

debruçou tanto sobre a filosofia quanto sobre o pensamento teológico, buscando neles os 

elementos racionais e existenciais que lhe permitissem enfrentar estes desafios com o mais 

completo arsenal intelectual e existencial que lhe fosse possível adquirir. 

O que faz com que a obra de Rosenzweig seja tão importante, como se passou a 

reconhecer nas últimas décadas de pesquisa acadêmica na Europa, nos Estados Unidos, em 

Israel e mais recentemente no Brasil, é exatamente a sua capacidade de articular uma nova 

forma de entender e produzir filosofia com categorias de pensamento oriundos da tradição 

de pensamento judaico que o autor reassumiu a partir de determinado momento de sua 

vida. 

Rosenzweig, para elaborar seu “sistema de filosofia”, que ele nomeou como “novo 

pensamento”, apoderou-se de categorias da filosofia do judaísmo juntamente com as novas 

perspectivas da filosofia que se abriam em seu tempo. No seu sistema de filosofia, ele 

indicou que o pensamento judaico lhe proporcionou categorias que seriam adequadas e 

necessárias para suprir aquilo que a razão filosofante já não podia mais oferecer nem 

produzir, dadas as condições em que ela se encontrava no período em que eclode a 
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Primeira Guerra Mundial. Seria possível, assim, superar a condição fragmentária e o estado 

de paralisia em que, segundo Rosenzweig, a filosofia se encontrava.  

A filosofia em seu modelo clássico, cujas origens remontam aos gregos, tendo Tales 

como seu ponto inicial, teria, segundo Rosenzweig, chegado ao seu ápice com Hegel e, 

também com ele, ao seu esgotamento. Depois de Hegel, não seria mais possível produzir 

filosofia como antes. A principal razão para isso seria que o pensamento hegeliano teria 

sido confirmado por aquela catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial. Não se tratava, 

portanto, de que tivesse sido refutado o hegelianismo, mas de ter ele produzido tudo o que 

dele se poderia esperar. Esta forma de filosofia já não mais seria possível no mundo que 

ela mesma produzira. Ora, para Rosenzweig, Hegel representava a tradição filosófica que 

pensa a totalidade a partir de categorias metafísicas, como a do ser que se contrapõe ao 

nada absoluto. Entretanto, o fim do pensamento da totalidade não é apenas o seu 

esgotamento pela sua realização, mas é também a derrocada do sistema de totalidade dada 

a total fragmentação da filosofia a partir da contribuição de Nietzsche. Se não se pode mais 

falar em uma totalidade, restará apenas o nada? Ou estará também o nada fragmentado em 

muitos nadas? Rosenzweig considera que os sistemas metafísicos da totalidade 

sucumbiram diante da singularidade do indivíduo que emergiu como o produtor da 

filosofia. Esta derrocada da filosofia da totalidade e a sua fragmentação trouxeram a 

possibilidade de pensar não mais um nada absoluto mais vários nadas. Pois se não há um 

todo e tampouco um nada absoluto, cada indivíduo e cada elemento singular que emergem 

podem ter como seu contraponto o seu nada particular. 

Rosenzweig entende que a emergência do indivíduo significou, também, que a 

filosofia se rendera ao perspectivismo, isto é, às formas singulares e individuais 

(subjetivas) de pensamento. Cada pensador poderia produzir sua própria perspectiva e sua 

própria filosofia. Cada pensador seria a justificação de seu sistema de filosofia. Haveria 

tantas filosofias quantos filósofos houvesse. O efeito deletério sobre a capacidade 

organizadora da razão é evidente. O preço de abandonar a totalidade metafísica era o de se 

ser submergido nos infinitos fragmentos do pensamento, cada um podendo se referir à 

perspectiva de cada pensador particular.  

Como resgatar a razão dessa situação tão precária? Como erigir algum conhecimento 

científico que não se dissolvesse imediatamente em múltiplos fragmentos e perspectivas? 

Seriam ainda possíveis uma filosofia e uma ciência? Se o nada era em si um grande 

desafio, como pensar diante da possibilidade de se estar diante de vários nadas? 
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Ao mesmo tempo, a religião, que era tradicionalmente o lugar onde a experiência 

individual encontrava sua legitimidade, passava por um processo de crítica histórica que a 

desprovia de seus fundamentos tradicionais, como era o caso da crença na revelação, na 

divindade do Cristo, no milagre, e a teologia, ao admitir estas críticas, gradualmente 

convertia a religião (tanto o cristianismo como o judaísmo) em um mero produto cultural 

dos povos. O passado tradicional e a experiência individual eram, dessa forma, 

deslegitimados como fundamentos objetivos da fé e a religião passava a colocar o seu 

olhar apenas no futuro –assumindo, com isso, a perspectiva do progresso racional proposto 

pelo Iluminismo. Por estas vias da interpretação liberal adotada no século XIX, o judaísmo 

seria visto apenas como produto do espírito do povo judeu e o cristianismo como a 

compilação dos ensinamentos do homem Jesus, um professor e judeu histórico, e dos 

teólogos da Igreja que elaboraram historicamente a doutrina desta.  

Para Rosenzweig, a esperança para a filosofia e para a teologia residiria na 

harmonização entre ambas, em um processo pelo qual cada uma fornecesse a 

fundamentação de que a outra necessitava. A filosofia somente poderia vencer o 

subjetivismo se fosse resgatada pelas categorias transcendentes oferecidas pela teologia e a 

teologia somente emergiria do naufrágio do historicismo se recuperasse a capacidade de 

perceber a experiência do sujeito, que a filosofia agora lhe poderia oferecer. Acrescente-se 

a isso o fato de que a racionalidade que se produzia já assumia formas marcadamente não 

metafísicas de pensamento; além disso, ganhava importância cada vez maior o pensamento 

que levava em conta o caráter singular do ser humano e sua experiência existencial. Estes 

elementos vão ser apropriados por Rosenzweig na sua forma de abordar aquelas questões. 

Esta sua forma de pensar filosoficamente, que incorpora elementos da filosofia judaica, o 

filósofo indica como sendo o seu método judaico, uma referência ao fato de sua obra 

principal não ter como objeto o judaísmo em si, mas, sim, de que, para produzí-la, o autor 

adotara a maneira como os filósofos do judaísmo pensavam, o que significava pensar 

mergulhado na temporalidade, pensar a subjetividade e a contingência e, principalmente, 

pensar ao lado de Deus. 

A obra de Rosenzweig se constituiu a partir deste ambiente intelectual e cultural 

complexo, marcado pelos desafios do seu tempo e por novas formas de pensamento, que 

emergiam como tentativas de resposta às grandes incertezas que o momento histórico e 

filosófico havia produzido em face do relativismo e de seu rebento, o niilismo, os quais 

determinavam a maneira de se pensar neste tempo. 
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A forma característica do pensamento de Rosenzweig, que ele passou a chamar de 

novo pensamento, compreendeu um grande esforço de pensar a realidade a partir da 

contingência, da singularidade do homem vivo e existente, da temporalidade e do ponto de 

vista do homem que vive e pensa diante de Deus, como as bases de um pensamento que se 

vê capaz de enfrentar maduramente o relativismo e o niilismo. Estas características 

indicam o quão importante e singular é a obra de Franz Rosenzweig. O impacto de seu 

pensamento pode ser avaliado pela gama de importantes intelectuais que foram seus 

leitores e que por ele foram influenciados, como, a título apenas de exemplo, podemos 

citar Martin Buber, Leo Strauss, Walter Benjamin, Emanuel Lévinas. Estes nomes, como 

tantos outros que se poderia listar, são uma importante constatação da importância e da 

grandeza da obra de Rosenzweig.  

Uma obra cuja singularidade e alcance os pesquisadores internacionais recentes, 

tanto europeus como estadunidenses, perceberam e a ela têm dedicado livros, artigos, 

congressos.  

 A obra de Franz Rosenzweig é, portanto, o objeto de nossa investigação. Sendo 

assim, nosso principal interesse é o de entender que tipo de resposta foi essa que nosso 

filósofo ofereceu às questões de seu tempo na forma de seu sistema de filosofia.  

Este pensamento denso e complexo de Franz Rosenzweig nos impõe, 

inevitavelmente, uma série de questões. Ao notar como se integram sua obra e sua 

biografia, perguntamo-nos: como este ambiente e este contexto cultural, filosófico e 

teológico contribuíram na produção dos problemas e dos desafios que se abateram sobre a 

vida e o pensamento de Franz Rosenzweig? Terá o seu percurso acadêmico e pessoal, com 

seu retorno ao judaísmo, alguma relevância para o despontamento de suas posições 

intelectuais e existenciais? No campo mais propriamente intelectual, como aborda o 

filósofo o problema deixado pelo desmoronamento da filosofia da totalidade? Com o fim 

do pensamento da totalidade restaria apenas o nada ou os nadas? Que entende ele por este 

nada ou nadas? O filósofo realmente os supera?  

Rosenzweig deixa entrever que o modo de pensar que caracteriza sua obra se 

consolida a partir do momento em que ele reassume o judaísmo. A partir de então, sua 

linguagem é assumidamente aquela da tradição judaica e seu pensamento se produz através 

de seu método judaico. Sendo assim, entendemos ser necessário investigar quais categorias 

do pensamento judaico o autor incorpora ao seu próprio e como estas aparecem na 

estrutura de seu sistema de filosofia. Será a presença destas categorias o fator que lhe 
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permitirá construir uma filosofia que faça a travessia que vai do nada ao seu novo 

pensamento? Como se relacionam estas categorias judaicas com a noção de Rosenzweig de 

que seu sistema seja uma filosofia na experiência? Como se articulam com as categorias 

propriamente filosóficas? 

A construção da obra de Rosenzweig se faz em torno destas questões. Para se poder 

compreender como Rosenzweig constrói seu novo pensamento e chega às suas respostas, 

será fundamental entender o seu método judaico, pois este é o caminho que o autor declara 

que adota para produzir a sua obra principal.  

Sendo assim, a hipótese que alinha nossa pesquisa é de que a construção do novo 

pensamento de Franz Rosenzweig dependerá da incorporação das categorias oriundas do 

pensamento judaico e de sua articulação com uma vertente emergente da filosofia, que 

pensava o indivíduo singular e sua experiência em meio à temporalidade e a contingência, 

capaz, assim, de pensar o vivo e o existente. Esta articulação é que lhe permitirá elaborar o 

seu novo pensamento e enfrentar o relativismo e o niilismo. 

Veremos, a partir desta hipótese, por exemplo, a razão de Rosenzweig não ter a 

preocupação de justificar a presença de Deus em sua obra. Um sistema de pensamento que 

se articula a partir da experiência do que está dado no mundo assume simplesmente que 

Deus está posto nesta experiência. A primeira parte de seu principal livro, A Estrela da 

Redenção (composto de três partes), inicia seu primeiro capítulo com a discussão sobre o 

saber e o não saber sobre Deus sem justificar este objeto; o reconhecimento do limite da 

razão e da filosofia surge como resultado exatamente da discussão sobre o não saber sobre 

Deus. Deus está tão posto na experiência quanto o estão o homem e o mundo, que são os 

temas do segundo e terceiro capítulos da primeira parte da Estrela da Redenção.  

Contudo, este limite do pensamento, agora encontrado na forma do não saber sobre 

Deus, sobre o homem e sobre o mundo, não será o resultado final de sua obra, mas apenas 

o seu ponto de partida. Se Deus é inapreensível pela razão, da mesma forma o são o 

homem e o mundo. Mas, esta inapreensibilidade dos elementos fundamentais da realidade 

–como o autor entende Deus, homem e mundo em sua obra– permite a Rosenzweig 

assumir uma outra perspectiva para o conhecimento: a das relações entre estes elementos. 

Pode-se saber o que os elementos fazem uns aos outros. Isto é que lhe dará condição de 

descrever a tessitura que compõe o real. Este enfoque será construído utilizando as noções 

tradicionais do pensamento judaico que são a Criação, a Revelação e a Redenção. A 

Criação, que na discussão teológica tradicional refere-se ao ato criador de Deus, em 



19 

Rosenzweig assume o sentido de descoberta da criaturidade, isto é, o mundo está aí porque 

é produzido e sustentado em uma relação contínua, perpétua, com Deus. A Criação não é 

ato passado, é o fundamento sempre presente. A noção de Revelação, outra categoria 

fundamental obtida da tradição judaica, não se restringirá ao evento descrito no relato 

bíblico, ocorrido no monte Sinai. Em Rosenzweig, a Revelação é o acontecimento 

fundamental –por isso, a categoria teológica mais importante. A Revelação é o ato de amor 

de Deus em sua relação com o Homem, que faz desse homem um ser desperto para sua 

singularidade, produzida pelo amor deste Tu divino, que permite ao Homem sair do 

isolamento em seu próprio Eu e descobrir o Tu em Deus e em cada um dos outros homens. 

Esta descoberta propiciada pela Revelação tornará possível pensar a história e o futuro não 

mais sob a categoria racionalista do progresso, mas da esperança da Redenção. Esta última 

categoria indica a superação do historicismo e a entrada de uma visão messiânica da vida 

em sociedade e da política. Entretanto, as formas sociológicas que são estudadas para se 

mostrar que a Redenção, este evento eterno que pode irromper na história, é o motor da 

história, serão o judaísmo e o cristianismo, e não os Estados nem as agremiações sociais ou 

partidárias. 

A partir de nossa hipótese, entendemos que somente quando assim constituído, pela 

articulação entre categorias da teologia e da filosofia, é que o sistema de Rosenzweig lhe 

permitirá realizar a travessia que parte do encontro com o nada ou os nadas, que se dá 

quando da fragmentação do pensamento que ocorre com a derrocada da filosofia da 

totalidade, e que tem sua chegada em uma compreensão do real que se apresenta não mais 

como um todo derivado de alguma substância única e universal, mas, em vez disso, como 

uma totalidade que se mostra como uma configuração dos elementos fácticos construída a 

partir das suas mútuas relações. 

Para verificar nossa hipótese, investigaremos os principais escritos de nosso autor a 

partir do fio condutor que ela nos oferece. Veremos que nos seus escritos nosso autor 

enfrenta contínua e progressivamente aqueles problemas e desafios citados acima, e, neste 

processo, elabora seu sistema de pensamento, sendo que a expressão mais madura deste 

sistema será a sua obra magna, A Estrela da Redenção (ROSENZWEIG, 2005) Poderemos 

ver que a abordagem de Rosenzweig está consolidada nesta obra, mas a investigação desta 

nos leva a constatar que há alguns importantes textos construídos em seu entorno, alguns 

dentre eles que a antecederam e prepararam a construção das respostas nela presentes, 
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assim como outros, posteriores à sua publicação, que explicitam elementos fundamentais 

do pensamento de nosso autor.  

Este percurso nos parece necessário pois, como reconhecem alguns de seus 

comentadores, a obra de Rosenzweig é rica, mas é, ao mesmo tempo, muito difícil. 

Gershom Scholem, por exemplo, diz: “A Estrela da Redenção foi considerada, na 

Alemanha, entre judeus e cristãos, entre crentes e apóstatas, como um dos livros mais 

difíceis da literatura filosófica” (SCHOLEM, 1988, p. 25). Também Hilary Putnam 

reconhece esta dificuldade: “O livro que fez Rosenzweig famoso, A Estrela da Redenção, é 

extremamente difícil de ler” (PUTNAM, 1999, p. 1). Um dos comentadores da geração 

recente, Benjamin Pollock, diz: “A Estrela a Redenção é um livro notoriamente difícil, em 

si mesmo altamente desorientador” (POLLOCK, 2014, p. 10). O também pesquisador 

contemporâneo do pensamento judaico, Peter Eli Gordon, assim o diz:  

O pensamento de Franz Rosenzweig é seguramente um dos mais 
duradouros monumentos da Filosofia Judaica. Entretanto, seu significado mais 
profundo continua a esquivar-se à sua compreensão. Sem dúvida, isto deve-se 
primordialmente à dificuldade da obra magna de Rosenzweig, A Estrela da 
Redenção. (GORDON, 2007, p. 122) 

Com o apoio destes textos principais, o conteúdo e a estrutura da Estrela da 

Redenção poderão ser explicitados, ou, ao menos, tornados em parte mais claros e 

acessíveis. Assim, encontramos entre estes textos o primeiro artigo teológico escrito por 

Rosenzweig, chamado Teologia Ateia (ROSENZWEIG, 2000b, p. 10), cujo objetivo foi o 

de criticar a redução do judaísmo e do cristianismo a meros produtos culturais, operada 

pelas formas liberais de teologia cristã e judaica vigentes no século XIX e início do XX. 

Encontramos ainda outro texto fundamental, que é anterior à redação da Estrela: trata-se 

da carta escrita por Rosenzweig a seu primo Rudolf Ehrenberg ainda durante o seu período 

de serviço como soldado alemão no front de guerra, à qual Rosenzweig vai chamar de 

Célula Originária da Estrela da Redenção (ROSENZWEIG, 2000b, p. 48), na qual o 

filósofo alinhava algumas das ideias fundamentais que serão desenvolvidas na Estrela da 

Redenção e que haviam sido recentemente obtidas por ele.  

Algum tempo após a publicação da sua obra magna, Rosenzweig produz um prefácio 

tardio para seu livro, que chamou de O Novo Pensamento (ROSENZWEIG, 2000b, p. 

109). Neste prefácio, o autor esclarece pontos fundamentais da estrutura e do conteúdo de 

A Estrela da Redenção, dentre eles o fato de que o objeto da obra não era o judaísmo nem 

as práticas familiares da fé judaica, mas sim, que a obra é um sistema de filosofia, sendo 
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judaico nela não o seu objeto mas o seu método. Deste último texto emerge, portanto, um 

dos elementos essenciais de nossa pesquisa  

Estes serão, portanto, os textos fundamentais que investigaremos pois nos tais se 

encontram os fundamentos de seu pensamento, indicativos do processo de sua construção. 

Veremos, com isso, que o significado de alguns de seus conceitos e de sua estrutura estão 

ligados à própria biografia de Rosenzweig. Sendo assim, em auxílio à investigação destes 

textos principais, recorreremos a trechos extraídos de sua vasta correspondência, nos quais 

o autor toca em muitos conceitos dos quais obteremos uma melhor compreensão. Com 

isso, poderemos explorar as relações entre seu pensamento e sua vida. 

Não poderíamos empreender esta investigação sem lançar mão da obra de 

importantes comentadores do pensamento de Rosenzweig. A particularidade do momento 

em que Rosenzweig viveu e o fato de ter falecido em 1929, fizeram com que sua obra 

permanecesse pouco notada na Alemanha, dadas as circunstâncias impostas pela 

emergência do nazismo. A retomada do interesse pela obra de Rosenzweig se deve 

especialmente ao empenho de seu aluno e amigo, Nahum N. Glatzer, que publicou em 

1953, nos Estados Unidos, a primeira e mais importante biografia de Rosenzweig (Cf. 

GLATZER, 1998b). A partir de então, filósofos judeus e não judeus tomaram 

conhecimento da vida e da obra de Rosenzweig e passaram a estudá-lo sistematicamente. 

Neste sentido, um marco importante foi a publicação, em 1987, da coletânea de artigos The 

Philosophy of Franz Rosenzweig (MENDES-FLOHR, 1988b), que contou, por exemplo, 

com a contribuição de Gershom Scholem, cujo artigo abre a coletânea. Esta publicação 

ofereceu material para muitas publicações que se seguiram, de várias das quais nos 

servimos em nossa presente investigação. Mais recentemente, em 2004, fundou-se a 

Sociedade Internacional Rosenzweig, em Kassel, Alemanha, com a finalidade de estudar e 

divulgar sua obra em nível internacional e que conta com pesquisadores de universidades 

europeias, estadunidenses, israelenses e mesmo de algumas sul-americanas. Por esta razão, 

a maior parte das obras de comentadores consultadas em nossa pesquisa datam de épocas 

mais recentes. Duas raras exceções foram a obra de Else Rahel-Freund, publicada em 1933 

na Alemanha e posteriormente reeditada em inglês, em 1979, com o título de Franz 

Rosenzweig’s Philosophy of Existence (RAHEL-FREUND, 1979), na qual a autora 

investigou as relações entre a obra de Rosenzweig e a do filósofo alemão F. W. J. 

Schelling, e o artigo de Karl Löwith, M. Heidegger and F. Rosenzweig or Temporality and 

Eternity, publicado em 1942, no qual coteja a obra de ambos os filósofos, avaliando 
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aproximações e distâncias entre estes, especialmente no tema da eternidade, presente em 

Rosenzweig mas não em Heidegger, segundo o autor (LÖWITH, 1942).  

A obra de Franz Rosenzweig foi produzida em sua língua natal, o alemão, na qual 

estão as edições originais. Os textos do autor que utilizaremos em nossa bibliografia de 

pesquisa são, majoritariamente, aqueles disponíveis nas edições em inglês e, 

eventualmente, quando necessário para melhor explicitar o sentido de algum texto, nos 

valeremos de edições em espanhol. Todas as traduções destes idiomas para o português, 

apresentadas na presente pesquisa, são de nossa responsabilidade.  

Assim, no Capítulo I desta tese, abordaremos, de forma panorâmica, o contexto 

filosófico e teológico bem como o ambiente cultural e social nos quais se insere o autor, 

tocando apenas os pontos e questões mais diretamente conectados à produção do 

pensamento de Rosenzweig. Veremos como este contexto materializa aquelas questões no 

correr do século XIX e, no início do século XX, que é quando Rosenzweig inicia sua 

carreira acadêmica. No plano social e cultural, serão avaliadas as condições históricas em 

que vive a comunidade judaica alemã e nas quais sofre a pressão de assimilação cultural à 

Alemanha, de forma a alcançar a sua plena emancipação. Ao mesmo tempo, veremos que 

esta comunidade sente o recrudescimento do sentimento e das ações antissemitas na 

sociedade alemã. Estes dois movimentos deram ocasião ao surgimento e intensificação do 

sionismo, que representa a corrente de pensamento que busca uma solução para o 

problema judaico a partir da aquisição de um território no qual se possa fundar um estado 

judaico. No campo teológico, serão avaliados alguns autores nos quais se pode constatar 

como a pressão do racionalismo e do cientificismo produz uma crescente secularização da 

teologia, produzindo a chamada teologia liberal protestante, a qual influencia no 

surgimento de seu paralelo no pensamento judaico. No campo filosófico, avaliaremos 

como o impacto das principais correntes de pensamento vigentes no período produz o 

relativismo e o niilismo e em que situação Rosenzweig encontrará a filosofia.  Assim, a 

investigação, neste capítulo, será feita a partir de um recorte metodológico, que considera 

apenas as vertentes de pensamento, autores e situações históricas que estejam diretamente 

refletidas na obra de Rosenzweig. 

No Capítulo II, abordaremos o entrelaçamento entre a vida e a obra de Franz 

Rosenzweig. Entendemos que explicitar este entrelaçamento é um passo necessário para se 

poder ter acesso ao difícil pensamento de nosso autor. Serão abordados os aspectos de sua 

vida pessoal, como o ambiente e a situação de seus familiares quanto ao processo de 
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assimilação, bem como sua trajetória pessoal até a academia. Também serão abordados os 

primeiros estágios de sua atividade acadêmica, com sua escolha primeiramente da história 

e, depois, com sua transição à filosofia. Avaliaremos sua reação existencial ao conteúdo da 

filosofia e da história, no sentido de como o relativismo o afetou pessoalmente e o deixou 

insatisfeito com as correntes de pensamento, que ele via como incapazes de superar o 

relativismo historicista. Neste período, Rosenzweig produz sua tese de doutorado sobre 

Hegel, mas também se encontra com o pensamento de Schelling, que lhe oferecerá 

elementos fundamentais para o seu futuro pensamento sobre o limite da filosofia clássica e 

as possibilidades de uma filosofia que abarque a existência, o singular vivo. Também neste 

capítulo avaliaremos o momento pessoal de encontro com Eugen Rosenstock, o momento 

do diálogo entre os dois acadêmicos e amigos e a crise que leva Rosenzweig à decisão de 

conversão ao cristianismo. Também procuraremos compreender as razões de Rosenzweig 

para reverter esta decisão e afirmar que permaneceria judeu. Exploraremos como este 

evento na vida de Rosenzweig a teshuvá (retorno ao judaísmo) é transformado pela 

comunidade judaica em um fato quase mítico, que serviu de modelo para muitos judeus em 

seu processo de volta ao judaísmo. Avaliaremos, também, a partir de elementos e 

pesquisas mais recentes, novas possibilidades explicativas quanto à razão para a teshuvá 

que se diferenciam das leituras tradicionais baseadas na ideia de uma experiência única e 

transformadora que teria sido a responsável por levar Rosenzweig a ser quem foi. Neste 

período, aparecem os importantes textos Teologia Ateia e Célula Originária da Estrela da 

Redenção, os quais serão apreciados neste capítulo como textos que lançam as bases dos 

grandes temas que serão desenvolvidos na Estrela da Redenção. 

No Capítulo III, adentraremos nos dois textos mais fundamentais de Rosenzweig, 

procurando entender o seu modo de pensamento, o seu “método judaico”. Para isto, o 

capítulo lançará mão do prefácio tardio, escrito por Rosenzweig com o objetivo de 

esclarecer os pontos mais obscuros do conteúdo e da estrutura da Estrela da Redenção. 

Este texto, O Novo Pensamento, oferecerá elementos fundamentais para se entender 

melhor a discussão de Rosenzweig com a filosofia clássica, sua afirmação de uma filosofia 

da experiência, a importância da temporalidade, da contingência e da linguagem. Será 

neste texto que o autor indicará que se utiliza do método judaico para pensar e produzir A 

Estrela da Redenção. Com estes elementos, poderemos acompanhar o início da travessia 

do nada, empreendida por Rosenzweig a partir da primeira parte de A Estrela da 

Redenção. Veremos como Rosenzweig aborda o colapso da filosofia idealista, que remonta 



24 

a Tales e chega ao seu ápice com Hegel, e como este se dá quando o sujeito singular 

assoma no plano do pensamento. Veremos, também, como os três capítulos, que compõem 

esta parte do livro, apresentam a noção de que há não um nada absoluto e único, mas 

vários nadas, cada um correspondendo ao nada do saber sobre um dos elementos 

fundamentais do real que surgem após a derrubada do sistema idealista da totalidade. 

Veremos que estes elementos são: Deus, o Homem e o Mundo: veremos, ainda, como 

Rosenzweig os adquire da tradição de pensamento judaico e os incorpora ao seu próprio 

sistema de filosofia, o seu novo pensamento. 

No Capítulo IV, investigaremos como Rosenzweig completa este processo de 

travessia que, tendo iniciado na constatação dos nadas no capítulo anterior, agora parte na 

direção da experiência do real que se apresenta ao homem singular, de forma a não mais 

ficar paralisado nas formas metafísicas dos conceitos de essência e substância, que são 

retirados do fluxo da experiência temporal. A experiência do real mostrará que aquilo que 

se pode saber deste é dado pelas relações entre os elementos fundamentais da realidade. 

Novamente, estas relações são conhecidas a partir de categorias oriundas do pensamento 

judaico, que são a Criação, a Revelação e a Redenção. A Revelação será a categoria 

fundamental, que oferece ao homem a orientação no tempo e no espaço. O relativismo 

seria superável a partir da experiência da Revelação e da sua integração ao pensamento 

filosófico do sujeito singular. Cada uma destas relações terá uma forma de linguagem que 

lhe é adequada e uma relação particular com a temporalidade. Veremos que Rosenzweig 

pensa uma temporalidade que rejeita a historicidade baseada na dialética e na ideia de 

progresso e propõe uma história na qual os tempos se integram e são interdependentes. 

Desta forma, como veremos, ele argumenta que o passado está sempre na base do presente 

como seu alicerce e que o futuro está inscrito no presente. As três dimensões temporais se 

estruturam como se fossem camadas que se sobrepõem e que são interdependentes, de uma 

forma não linear. A partir desta noção, Rosenzweig completa seu sistema com a visão do 

presente, avaliando as formas sociológicas que o judaísmo e o cristianismo adotam, como 

estas formas se projetam no futuro e como apontam na direção da reunificação universal, a 

Redenção final. Tendo assim estruturado seu pensamento, Rosenzweig procura mostrar 

como teria realizado seu projeto de uma total reformulação do pensamento, a partir da 

integração entre a nova filosofia e a nova teologia. Este é o caminho através do qual ele 

teria sido capaz de atravessar os nadas e chegar à outra margem onde, em vez do absoluto, 
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ele encontra o singular, o vivo e o contingente, materializado no outro que está diante dele 

e em Deus, ao lado do qual o homem poderá agora caminhar.  
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CAPÍTULO I  

 

OS PROBLEMAS IMPOSTOS PELO “VELHO PENSAMENTO” 

 
Vivemos em um Estado cristão, estudamos em escolas cristãs,  

lemos livros cristãos, em suma, toda nossa “cultura”  
repousa inteiramente em um fundamento cristão.  

Franz Rosenzweig 
 

 

A obra de Franz Rosenzweig foi construída de forma muito entrelaçada com sua 

vida. Seu pensamento enfrenta as questões de seu tempo e busca entender os grandes 

problemas com os quais se depara, tanto no campo intelectual como no existencial, e 

encaminhar perspectivas filosóficas e teológicas que pudessem oferecer alguma resposta 

para o seu tempo.  

Neste capítulo, nosso objetivo será de contextualizar alguns dos grandes temas e 

problemas que e enfrentados por nosso filósofo no correr de sua vida. Buscando localizar 

estes problemas dentro do contexto social, cultural, teológico e filosófico que produz os 

problemas enfrentados por Rosenzweig, destacaremos algumas dessas vertentes de 

pensamento e de questões sociais que, como correntes da história viva, desaguaram sobre a 

vida de nosso autor. Elegemos os temas que consideramos os mais importantes, usando 

como critério a escolha das situações que, em maior ou menor grau, vão aparecer na obra 

de nosso autor, constituindo, portanto, problemas e situações que tiveram eco direto na 

obra de Rosenzweig. 

A escolha destes temas se baseia em um recorte textual os quais representam 

momentos bastante importantes na trajetória de Rosenzweig. O primeiro deles é 

extremamente significativo pois é o primeiro artigo publicado por Rosenzweig após o seu 

retorno ao judaísmo e é indicativo das questões mais prementes que o autor identifica, no 

que se refere ao estado em que se encontram a teologia protestante e a judaica, temas os 

quais sempre estarão no horizonte das preocupações do autor e da sua produção intelectual. 

Referimo-nos ao artigo intitulado Teologia Ateia, ao qual retornaremos no Capítulo 2. 

Neste artigo, Rosenzweig faz uma crítica muito precisa às tendências predominantes de 

secularização da religião cristã e judaica e identifica nestas teologias um movimento de 

redução do cristianismo e do judaísmo a meros produtos históricos e culturais, o que, em 
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outros termos, as torna teologias sem Deus, teologias ateias. Ambas representam muito 

bem o tipo de pensamento teológico secularizado que se produzia no século XIX. Os 

argumentos que Rosenzweig produzirá neste artigo estão endereçados ao pensamento dos 

principais teólogos cristãos e judeus do século XIX e início do XX, os quais serão 

apresentados neste Capítulo, de forma que a crítica de Rosenzweig seja percebida no 

contexto em que foi produzida. 

Completando o recorte textual que nos serviu de base para o critério de escolha dos 

temas abordados neste capítulo, incluímos o segunda parte da obra principal de Franz 

Rosenzweig, A Estrela da Redenção, particularmente a Introdução da segunda parte, na 

qual o autor propõe o que seria uma nova teologia e uma nova filosofia em face da situação 

em que ambas se encontravam no seu tempo, uma decadência sofrida à medida que ambas 

assimilaram a perspectiva moderna de pensamento, tema que já havia tocado em Teologia 

Ateia.  

A leitura atenta destes dois textos, ao nos sinalizar estes temas presentes desde o 

início da nova fase de vida e de pensamento de nosso autor, é que nos indicou a 

necessidade de reconhecer a origem destes em seu contexto e nos exigiu o esforço de 

remontar em linhas gerais este ambiente teológico e filosófico que impôs estes problemas e 

questões a Franz Rosenzweig, os quais ele teve que, inevitavelmente, enfrentar, uma vez 

que lhe diziam respeito direta e pessoalmente, especialmente a partir do momento em que 

resolve recusar o processo de assimilação à cultura alemã e fazer o retorno à sua tradição 

judaica. 

O estrato social a que pertencia Rosenzweig, aliado à sua ascendência judaica, 

compuseram um quadro em que o processo de assimilação cultural ganhou proporções tais 

que o enfrentamento desta questão exigiu muito das suas forças intelectuais. Além disso, 

por tocar tão intensamente sua vida no plano existencial, sua resposta a este desafio se 

desdobrou nos vários âmbitos em que esse problema se apresentou. A pressão da 

assimilação lançou, para Rosenzweig, o problema da permanência em sua tradição de 

origem, o judaísmo, e colocou a questão da pertinência desta para o seu tempo. 

Paralelamente, colocou-se o problema do estado do cristianismo em sua vertente 

protestante liberal e o quanto esta seria uma opção de fato defensável e aceitável para além 

do plano das meras conveniências sociais da conversão, como no caso de se poder assumir 

funções e carreiras públicas. Esta questão tocaria a sua vida Rosenzweig de uma forma 

muito pessoal e profunda e lhe apresentaria um desafio intelectual de grande porte. 
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Sendo assim, abordaremos a apreciação feita por Rosenzweig do estado em que se 

encontrava, por um lado, o pensamento acadêmico, no campo tanto da filosofia quanto da 

história, as disciplinas às quais ele mais se dedicou e que mais o interessaram. E, por outro 

lado, o pensamento teológico, que sucumbira em muito ao liberalismo protestante que com 

sua tendência à racionalização do sentimento e da prática religiosa e seu esforço de 

atualizá-lo de acordo com a mentalidade da Aufklärung (o movimento do Iluminismo ou, 

na sua versão alemã, do Esclarecimento), o colocou diante dos problemas derivados destas 

vertentes do pensamento e da vida na sociedade alemãs. As questões do âmbito teológico 

protestante são importantes tanto para se ter um panorama da sociedade alemã como um 

todo mas, também, porque estas têm impacto direto sobre o pensamento judaico. As 

principais tendências do protestantismo alemão do século XIX imporão a necessidade de 

reação dentro do âmbito judaico e gerarão respostas equivalentes, como o judaísmo liberal, 

mas também opostas, como a ortodoxia judaica alemã. É importante evidenciar ambos os 

movimentos, para se compreender como afetaram a obra de Rosenzweig e as respostas que 

ele lhes ofereceu. 

Levar em conta este ambiente nos permitiu localizar, dentre estes problemas, aqueles 

que consideramos mais relevantes para a compreensão da obra de Rosenzweig: aqueles 

que o autor indica em seus principais textos como aqueles os quais o autor indica em seus 

principais textos e sobre os quais se debruça em sua obra. Assim, identificamos no 

relativismo um dos focos mais importantes aos quais Rosenzweig dedica grande esforço 

em sua investigação pois, como veremos à frente, este é um elemento que o afeta tanto 

intelectual como existencialmente. O seu interesse pelo campo de pesquisa da história o 

conduzirá diretamente ao relativismo, que é uma das resultantes mais problemáticas do 

historicismo que prevaleceu na segunda metade do século XIX e início do século XX. O 

historicismo, como perspectiva acadêmica, será responsável pelo estabelecimento do 

relativismo histórico na forma tão contundente como se mostrou na época e que, por isso, 

tocará Rosenzweig de forma tão intensa que ele afirmará que o relativismo, e o ceticismo a 

ele associado, são “debilitantes” (Cf. MENDES-FLOHR, 1988a, p. 140). O relativismo 

historicista imporá questões e problemas para Rosenzweig também no campo teológico, 

tornando que ele reveja o status do judaísmo e do cristianismo de seu tempo. Nesse ponto, 

convergem sobre Rosenzweig as questões derivadas da teologia protestante, especialmente 

na sua vertente liberal, que é afetado pelo pensamento historicista, e do judaísmo que 

deverá, da mesma forma, deverá enfrentar este questionamento.  
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No campo filosófico, estes problemas se traduzem no desafio gerado pelo niilismo, 

especialmente na sua expressão nietzschiana. O relativismo, levado às últimas 

consequências por Nietzsche, produzirá uma intensa negação do idealismo alemão e terá 

reflexos profundos na obra de Rosenzweig. O niilismo nietzschiano representará um 

grande desafio ao pensamento de Rosenzweig e exigirá deste uma resposta contundente 

tanto no campo epistemológico quanto no existencial. A dissolução da racionalidade 

idealista promovida por Nietzsche permitirá a Rosenzweig a redescoberta do indivíduo 

singular, como veremos em alguns de seus textos seminais, como a carta denominada 

Urzelle e também na sua obra maior, A Estrela da Redenção. Esta redescoberta constituirá 

um importante pilar de seu pensamento.  

A pressão conjunta do relativismo e do niilismo, por fim, abrirá o campo para que 

Rosenzweig comece a retomar categorias do pensamento tradicional judaico, como a 

Revelação, que serão elementos estruturantes de seu pensamento maduro.  

Nos valeremos, nesta exposição, da perspectiva oferecida por Leo Strauss (1899-

1973), importante filósofo judeu alemão emigrado para os EUA, que participou do mesmo 

contexto cultural e social de Rosenzweig e com ele conviveu no período de 1923 a 1925, 

quando lecionou na Escola Livre de Estudos Judaicos, fundada por Rosenzweig em 

Frankfurt. As análises de Strauss nos permitirão apreciar o olhar de um contemporâneo de 

nosso autor sobre o mesmo contexto e alguns dos mesmos problemas sobre os quais se 

debruçou Rosenzweig, o que, esperamos, auxilie na compreensão das perspectivas adotas 

por nosso filósofo em sua obra. Suas análises sobre o relativismo e o niilismo nos ajudarão 

a precisar melhor a forma como se entendiam estes conceitos nesse período. 

O objetivo deste capítulo, portanto, não é o de apresentar um estudo geral e completo 

do pensamento filosófico e teológico do século XIX e início do século XX, tampouco das 

questões sociais no sentido amplo, pois isso, obviamente, ultrapassaria o escopo desta 

investigação. O objetivo proposto é o de se reconhecer os grandes temas e os principais 

autores que têm impacto na vida e na obra de Franz Rosenzweig com vistas a melhor 

compreender como se estruturará seu pensamento a partir da presença destes elementos e 

quais as respostas que o autor oferecerá a eles em sua obra.  

I.1 O contexto da teologia protestante alemã 

O judaísmo na Alemanha terá grande influência do protestantismo alemão. Algumas 

tendências do pensamento judaico seguirão o desenvolvimento da teologia protestante 
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como forma de fazer o judaísmo adequar-se às exigências da racionalidade moderna e, 

com isso, obter sua aceitação na sociedade alemã. Acompanharemos alguns dos 

movimentos principais desse desenvolvimento teológico protestante para possibilitar uma 

melhor compreensão dos movimentos do pensamento teológico judaico no mesmo período.   

O desafio imposto pela modernidade afeta amplamente o protestantismo alemão. 

Desde o final do século XVIII, com a obra da filosofia crítica de Kant e a resposta 

teológica de Schleiermacher, o protestantismo alemão viu surgir uma série de tentativas de 

responder à necessidade de colocar-se em condições de subsistir em uma sociedade e uma 

cultura mergulhadas nos novos conceitos e na nova racionalidade filosófica e científica 

produzida pela modernidade. 

Uma das vertentes mais importantes do século XIX é a do protestantismo liberal, que 

representou o esforço de manter a religião e a teologia em sintonia com o desenvolvimento 

da racionalidade e das ciências. Por exemplo, a teologia assimilou a alta crítica textual 

como uma forma de investigação racional aplicada aos estudos dos textos bíblicos. 

O protestantismo liberal teve o seu início com Schleiermacher 2 , que procurou 

fundamentar a teologia numa auto-consciência religiosa presente na humanidade. A 

teologia seria o conjunto das afecções particulares derivadas da consciência da 

dependência absoluta de Deus, colocadas de forma verbal, conceitual e articuladas 

                                                
2 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1766-1834), teólogo, filósofo e pedagogo alemão, nasceu 
em Breslau, na Prússia (hoje, Wroclaw, na atual Polônia), filho de um pastor reformado e capelão 
do exército de Frederico, o Grande. Inicialmente um iluminista, Schleiermacher encontrou em uma 
comunidade pietista o seu “despertar” religioso, do qual adquiriria a noção de uma relação da 
humanidade com um mundo superior. Posteriormente, já tendo passado por uma ruptura com as 
crenças pietistas na divindade de Cristo, segue para estudar na Universidade da Halle e depois, 
aprovado nos exames da escola de teologia, trabalha como pastor assistente, até se transferir para 
Berlin, onde e discutirá muito da filosofia de Kant. Em Berlin, Scheleiermacher entra em contato 
com o círculo de pensadores românticos, que girava em torno de Friedrich Schlegel e publicava no 
jornal Athenaeum. Em seu primeiro livro, Sobre a Religião, de 1799, afirma-a como sendo um 
aspecto indispensável da humanidade. Sua perspectiva da religião é antropológica e busca o 
reconhecimento da estrutura transcendental da experiência religiosa. A religião é uma experiência 
individual de uma instância do real que é única, específica, e não é possível por outras formas de 
acesso ao real. Ela é tão específica que oferece a experiência de algo que totalmente “outro” em 
relação ao sujeito. No livro seguinte, Solilóquios, de 1800, afirma que cada pessoa representa a 
humanidade em sua unicidade própria, sendo o espírito livre interno a realidade primária e o 
mundo externo sua criação. O olhar interior se dirigiria ao domínio do eterno e do divino. O mundo 
externo está sujeito à decadência do tempo. Uma perspectiva eminentemente romântica, como se 
pode perceber. Posteriormente, se dedicou a traduções e comentários a Platão, tendo também uma 
forte atuação política e uma longa carreira eclesiástica. Cf. Encyclopedia of Religion, 2005,  V. 12, 
pp. 8159-8167 
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logicamente. A divindade do Cristo pôde ser reinterpretada por Schleiermacher não mais a 

partir da noção de sua natureza, mas de sua perfeita consciência de Deus. Esta inflexão 

para o sujeito e sua sensibilidade permitiu que se passasse a ver o cristianismo em seus 

aspectos sociais e históricos. Schleiermacher também se apropria da percepção romântica 

do sentimento subjetivo e da história para produzir sua obra. 

 Esta perspectiva histórica aberta por Schleiermacher possibilitou que a alta crítica 

passasse a investigar os textos bíblicos a partir das condições históricas em que estes foram 

produzidos. Esta forma contextual de investigação foi aplicada pelo discípulo de 

Schleiermacher, David Friedrich Strauss (1808-1874), que escreveu a obra Vida de Jesus, 

na qual, aplicando a crítica textual, procurou separar os fatos históricos ou naturais das 

histórias de Jesus daquilo que seriam as narrativas míticas, não-históricas, que 

corresponderiam à interpretação dos discípulos do período inicial do cristianismo. 

Estabelecia-se, assim, a base na história e nas demais ciências sociais que a teologia 

protestante alemã iria, predominantemente, adotar para repensar o cristianismo no século 

XIX.  

 Vários importantes teólogos darão seguimento e aprofundarão esta vertente da 

teologia que tenta conciliar o cristianismo com a modernidade. Um dos grandes 

responsáveis pela consolidação da teologia protestante liberal será Albrecht Ritschl (1822-

1889). Ristchl, que inicialmente adotou a dialética histórica hegeliana, mais tarde 

abandona esta corrente por não ter adquiriu confiança suficiente em sua capacidade de 

lidar com as fontes materiais. Sua ótica se tornou mais positivista. Em suas obras 

posteriores, Ritschl tentou preservar a irredutibilidade da experiência religiosa individual. 

Seu conceito de revelação passava pela experiência comunitária e seu esforço era o de 

elevar o texto bíblico a uma verdade histórica. Sua maior preocupação era com a figura de 

Cristo como modelo ético, com sua morte sendo vista como resultado de sua estrita 

obediência a Deus. O valor de uma religião estaria, então, na sua capacidade de promover 

a moralidade. Donde o valor especial que Ritschl via no cristianismo. Sua teologia tinha, 

assim, uma forte ênfase no indivíduo, em seu crescimento, mas também uma forte noção 

do coletivo, do todo, que era o ideal do Reino de Deus, com um forte imperativo ético. 

Ritschl representou o mais importante esforço de estabelecer fundamentos modernos para 

o cristianismo e, por esta razão, foi o teólogo dominante na metade final do século XIX e 

até a Primera Guerra Mundial. 



32 

Alunos de Ritschl deram seguimento a seu pensamento, ainda que se colocando em 

posição crítica acerca do pensamento do mestre. Dois dos mais importantes e influentes de 

seus alunos foram Adolf von Harnack (1851–1930) e Ernst Troeltsch (1865–1923). 

Harnack, usando do método histórico-crítico, rejeitou a ideia de que os dogmas teriam 

existido na igreja primitiva afirmando que teriam sido produzidos no âmbito da história das 

instituições. Sendo assim, os dogmas deveriam ser vistos como historicamente relativos. 

Harnack objetivava o fortalecimento da fé para além dos dogmas relativos e manipulados, 

preservando, assim, a essência mais profunda do cristianismo (Cf. HARNACK, 1893). Os 

conservadores cristãos criticavam Harnack por considerar que ele enfraquecia os 

fundamentos tradicionais do cristianismo e abria o caminho para o subjetivismo teológico. 

Sua influência foi diminuir somente a partir dos anos 1920, quando a teologia liberal 

passou a ser alvo de maiores críticas. 

Também Ernst Troeltsch (1865-1923) foi bastante importante e influente no 

protestantismo liberal (Cf. SMART, 1985, vol.3), sendo sua obra uma busca de 

entendimento do relativismo histórico e cultural a que o próprio cristianismo estava sujeito, 

não como uma questão apenas teológica mas também de filosofia da história.  Sua obra foi 

definida como uma forma de mediação teológica, isto é, como uma espécie de ponte entre 

a teologia e as demais empreitadas acadêmicas de nossa cultura (Cf. Ibidem, 1985, v.3). 

Troeltsch teve um relacionamento pessoal e um grande intercâmbio de ideias e conceitos 

com Max Weber, como se pode notar nas categorias e nos tipos weberianos presentes em 

seus textos (Cf. TROELTSCH, 1979). O relativismo histórico de Troeltsch fica bem 

caracterizado através de sua noção de individualismo histórico, que é uma forma de 

apresentar a história como constituída de eventos sui generis, individuais, o  que 

impossibilita a concepção de uma totalidade histórica ou alguma teleologia implícita ou 

necessária. As expressões propriamente teológicas desenvolvidas por Troeltsch, ao final, 

constituem um ponto vulnerável de seu pensamento exatamente pelo fato de que seu 

relativismo o impede de estabelecer argumentos de fundo metafísico e dogmático. 

I.2 O desafio da Emancipação  

As comunidades judaicas encontravam-se espalhadas pela Europa em seu 

isolamento, derivado de muitas situações de exclusão, de perda de direitos civis, de 

expulsão dos países em que viviam, como se pode observar no processo de formação dos 

guetos, derivado do Concílio Laterano, no século XIII, que impunha a aglomeração dos 
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judeus em bairros específicos e a obrigatoriedade de usar um sinal amarelo para identificá-

los como judeus. Não são poucos os relatos históricos dos sofrimentos e da imposição da 

pobreza a muitas comunidades judaicas derivadas daquela condição. A noção de uma 

tradição compartilhada fazia resistir um certo senso de vínculo entre as muitas 

comunidades espalhadas pelo território europeu. Esta mesma noção, que aparentemente 

unia os judeus, era mobilizada nos países em que viviam para estabelecer uma 

desconfiança dos habitantes locais com relação eles difundindo a ideia de que eles não 

teriam ligação com o país, que apenas veriam o seu interesse comunitário pois esperavam 

que em algum momento se cumprisse a promessa da volta à Palestina. Estes são apenas 

alguns dos argumentos que foram por muito tempo usados para justificar a desconfiança 

em relação à integração dos judeus às sociedades locais.  

O movimento de secularização da sociedade civil e do Estado, dinamizado no século 

XVIII pelo Iluminismo, abriu um novo campo de possibilidades de resolução do problema 

da integração das comunidades judaicas aos Estados em que habitavam. Um Estado secular 

faria de cada judeu um membro de um Estado igual a todos os demais. A igualdade se 

daria independentemente da confissão religiosa a que cada indivíduo aderisse, uma vez que 

seria garantida pela sua condição civil de cidadania e não pela pertença a uma determinada 

religião.  

O processo de unificação da Alemanha, na segunda metade do século XIX (1871), 

trouxe aos judeus alemães a possibilidade da concretização dessa promessa iluminista pois 

o Estado alemão tornaria todos os seus cidadãos portadores da mesma condição civil e, 

portanto, dos mesmos direitos. Este processo havia sido iniciado em 1812, com a 

emancipação parcial dos judeus alemães da Prússia, e que teria sido objeto de sentimentos 

e expressões públicas bastante díspares entre os alemães, os quais promoveram até mesmo 

demonstrações públicas contrárias a esta nova condição atribuída aos judeus alemães, 

como o tumulto público conhecido como Hep Hep, ocorrido em 1819 no sudoeste da 

Alemanha (LEVENSON, 2012, p.341). A partir desse novo status, confirmado neste novo 

momento, o elemento que definiria o lugar na sociedade e a identidade ao indivíduo judeu 

já não seria mais a sua herança cultural ou sua hereditariedade (a “herança do sangue”). 

Ele já não seria reconhecido como indivíduo por ser judeu, mas por ser cidadão do Estado 

alemão. A possibilidade de integrar-se completamente à cultura e à sociedade alemãs foi 

um grande estímulo a que muitas famílias judias adotassem um modo de vida secularizado, 

tendo nas tradições judaicas apenas um apêndice de sua vida social, não mais o centro de 
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sua vida. Assim, passaram a ser consideradas e vividas somente como uma memória 

familiar e, similarmente, os ritos religiosos reduzidos a um caráter de eventos sociais. Um 

exemplo concreto desta situação será vivido na família de Franz Rosenzweig, como 

veremos no Capítulo 2. 

Já se pode pressentir que este desenvolvimento histórico traria reflexos diversos 

dentro da comunidade dos judeus alemães e sua recepção seria, da mesma forma, marcada 

por posturas opostas, tanto de apoio como de rejeição. Muitos judeus passaram a se 

questionar se o judaísmo teria algum papel significativo neste mundo moderno do qual 

passavam a fazer parte. Em um mundo pós-iluminista, em que a religião não teria mais o 

papel de distinguir os grupos sociais uns dos outros, faria sentido manter-se como uma 

comunidade distinta do restante da população alemã? 

Este questionamento resultou de um processo multifacetado em que o judaísmo 

passou a ser avaliado segundo o seu lugar em um novo mundo que a modernidade 

desenhava. Um mundo que, baseado na preeminência da razão, sinalizava a ruptura com as 

cadeias de tradições e permitia a superação das antigas dificuldades de que os judeus não 

haviam conseguido se livrar. A modernidade sinalizava em direção a uma possível solução 

para o antissemitismo e para a integração dos judeus nos novos Estados que se formavam. 

Mas esta possibilidade exigiria que se repensasse o judaísmo tradicional, que era uma das 

razões que os povos usavam para manter os judeus em seu estado de exclusão. Pensadores 

judeus alemães passaram a se perguntar se a sua integração ao novo mundo, especialmente 

aquele em construção na Alemanha, não exigiria rever o judaísmo para descobrir se ele 

seria compatível com a racionalidade moderna. 

Moses Mendelssohn3, considerado o fundador do pensamento judaico moderno, seria 

o pioneiro nessa empreitada, tendo lançado as bases daquilo que se constituiria na visão do 

                                                
3 Moses Mendelssohn (1729-1786), foi um filósofo do Iluminismo alemão no período pré-kantiano. 
Nasceu em Dessau, na Alemanha. Recebeu uma educação judia tradicional. Quando o rabino que o 
educou mudou-se para Berlin, Mendelssohn o seguiu. Teve grande dificuldade para sobreviver na 
cidade, enquanto estudava o Talmud e buscava adquirir uma educação mais ampla em literatura e 
filosofia. Fluente em hebraico e alemão, estudou latim, grego, francês e italiano. Neste período, 
conheceu G. E. Lessing, estabelecendo com este uma amizade de longa duração. Trabalhou como 
professor, contador e comerciante, enquanto buscava seu aperfeiçoamento nas atividades literárias. 
Em 1763, ganhou o direito de cidadania em Berlin, conferido pelo rei. Em 1754, com a ajuda de 
Lessing, tinha começado a publicar textos filosóficos. Em 1763, ganhou o primeiro prêmio 
conferido pela Academia Real Prussiana de Ciências por um tratado de metafísica que escrevera. A 
partir de 1769, quando se envolveu em uma disputa sobre a religião judaica, passou a dedicar sua 
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judaísmo como religião racional, o que lhe permitiria mostrar-se completamente integrado 

à modernidade. Mendelssohn dedicou-se a esta empreitada, ainda que ele próprio não 

tivesse adquirido direitos civis na Prússia de sua época, conforme demonstra Leora 

Batnitzky (Cf. BATNITZKY, 2011). Os judeus, no tempo de Mendelssohn, estavam 

restritos em suas atividades econômicas a algumas profissões e algumas atividades 

comerciais, como o empréstimo de dinheiro. Em termos legais, a comunidade era vista 

com uma unidade e respondia como um todo pelos atos de qualquer indivíduo que a ela 

pertencesse. Esta condição coletiva tornou a tarefa de Mendelssohn ainda mais delicada, 

uma vez que ele se propôs defender a racionalidade do judaísmo sem ofender seus 

interlocutores cristãos.  

Para defender a racionalidade do judaísmo, Mendelssohn o apresentou como uma 

religião, o que, segundo Leora Batnitzky, representaria uma forma nova de se entender o 

judaísmo (Ibidem). De acordo com o argumento de Mendelssohn, o fato de o judaísmo ser 

uma religião, nos moldes em que o protestantismo entendia o que seria uma religião, 

implicava que o judaísmo não tinha nenhum conflito com o Estado pois, diferentemente 

deste, o judaísmo não tinha relação com as funções de poder e de coerção. Por esta razão, o 

judaísmo seria perfeitamente integrável ao estado-nação moderno. De forma similar, o 

judaísmo seria uma religião de comportamentos e não de crenças: as leis e mandamentos 

determinariam a forma como os judeus deveriam conduzir suas vidas sem exigir crenças de 

nenhum tipo. Este segundo aspecto faria do judaísmo uma religião absolutamente 

compatível com a razão esclarecida 4 . Mendelssohn não separava teologicamente o 

indivíduo judeu de sua comunidade, mas o fazia no âmbito político. Esta distinção atendia 

à necessidade de eliminar a crítica de que a comunidade judaica era um estado dentro do 

Estado prussiano, que servia como argumento para a oposição à emancipação e integração 

dos judeus ao Estado.  

Como destaca Batnitzky, a discussão da emancipação dos judeus nos estados da 

Alemanha carregava junto uma outra questão que dividia opiniões entre os próprios 
                                                                                                                                              

atividade literária exclusivamente à esfera do judaísmo. Seu livro Jerusalém foi a primeira obra de 
defesa do judaísmo na língua alemã e um dos trabalhos pioneiros da filosofia judaica moderna. Foi 
um grande defensor dos direitos dos judeus e, ao mesmo tempo, um grande defensor do Iluminismo 
contra seus opositores. Morreu em 1786 em meio a uma intensa batalha literária contra uma figura 
líder do contra-Iluminismo. Cf. Encyclopadia Judaica, vol. 14, pp.33-40. 
 
4 A razão tal como o Iluminismo a entendia. 
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judeus: a ideia de que a emancipação era necessária para que se obtivesse o progresso e o 

aperfeiçoamento, da condição civil dos judeus (Cf. BATNITZKY, 2011). A noção de que 

os judeus necessitariam de uma melhoria na sua condição dividia opiniões porque alguns 

consideravam essa situação uma realidade concreta, uma vez que os judeus estavam 

limitados em suas atividades profissionais e em seus direitos civis. Ao mesmo tempo, 

outros consideravam que a noção de que os judeus necessitavam de uma melhoria que 

dependia do Estado alteraria sua própria identidade judaica, que lhes era atribuída pela 

pertença à comunidade judaica e não a um Estado, e também que sua condição de judeus 

implicaria algum grau de degeneração, seja moral ou social. 

Mas, a discussão empreendida por Mendelssohn trouxe consequências de outra 

natureza, que iriam atravessar as discussões teológicas, filosóficas e culturais entre os 

judeus a partir de então, especialmente no que se refere ao processo de secularização do 

judaísmo, resultado da busca por adequá-lo aos princípios iluministas de racionalidade e 

universalidade. O estabelecimento do judaísmo como religião, conforme assinalado por 

Batnitzky, ocorre dentro do ambiente alemão em que esse conceito surge, situação que 

imporá ainda outras consequências ao judaísmo e aos judeus que demandarão reflexão e 

criarão debates e conflitos internos à comunidade judaica alemã. 

Colocando em termos sumários a discussão proposta acerca da transformação do 

judaísmo em uma religião, as consequências para o judaísmo derivariam, em primeiro 

lugar, da noção de Schleiermacher de que a religião é uma experiência interna e individual,  

na qual o sentimento tem um papel fundamental, sendo, portanto, o indivíduo um fator 

decisivo na produção da religião. Em segundo lugar, se o indivíduo é tornado um igual aos 

demais por ação do Estado e suas leis, sua identidade não mais depende de sua fé ou 

tradição, ou da herança sanguínea, como é o caso dos judeus, mas sim de uma condição 

formal e legal que só o Estado poderia oferecer; ademais, a identidade religiosa já não 

poderia mais se impor sobre a identidade civil. Estes dois aspectos teriam grande impacto 

sobre o judaísmo, uma vez que o lugar do indivíduo judeu na sociedade não seria mais 

estabelecido pela comunidade, herança de sangue ou tradição. Na situação dos judeus 

alemães, o lugar dado pela comunidade tradicional determinava a série de limitações que 

eles sofriam e das quais muitos queriam se ver livres para poder desfrutar na totalidade as 

novas condições sociais, políticas e econômicas presentes na sociedade alemã de seu 

tempo. 
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O processo de emancipação também é associado à tentativa empreendida por 

intelectuais judeus de estabelecer o racionalidade do judaísmo, como no significativo 

exemplo de Leopold Zunz5, que dedicou grande parte de sua vida à tentativa de reformar o 

pensamento judaico tradicional, transformando-o em um conhecimento compatível com o 

espírito científico do pensamento e do espírito da  Ilustração6. Zunz chamou o seu trabalho 

e de outros companheiros seus de Wissenschaft des Judentums (Ciência do Judaísmo). Seu 

objetivo era o de liberar o pensamento judaico da teologia e de integrá-lo, bem como à 

história do povo judeu, à história universal. Dessa forma, a partir de uma base hegeliana, 

Zunz procurava ver o desenvolvimento da história dos judeus de uma forma progressiva 

em direção a uma racionalidade cada vez maior. Mas o efeito colateral dessa perspectiva 

hegeliana adotada por Zunz era a secularização da história dos judeus, o que, em outros 

termos, significava exatamente o  fim do caráter sagrado dessa história, algo que judeus 

observantes não admitiram. Um representante do judaísmo ortodoxo do século XIX, 

Samson Raphael Hirsch7, que não era de forma alguma um obscurantista, mas sim um 

                                                
5 Leopold Zunz (1794-1886), nasceu em Detmold e faleceu em  Berlin, na Alemanha. Filho de um 
erudito talmudista, estudou hebraico, talmud e o Pentateuco com o pai e outros mestres amigos 
deste. Depois da morte do pai, estudou na escola judaica dirigida por Samuel M. Ehrenburg, tio avô 
de Rosenzweig, que reconheceu o talento do jovem estudante e o apoiou em seus estudos. 
Ehrenburg reformulou o currículo da escolha, introduzindo estudos de história, geografia, religião, 
língua francesa e alemã, etc. Em 1821, Zunz concluiu seu doutorado na Universidade de Halle em 
literatura judaica. Esta base de estudos foi fundamental para a compreensão de Zunz de que o 
judaísmo precisaria responder ao espírito do seu tempo. E o meio para isso seria a Ciência do 
Judaísmo.  Toda sua vida acadêmica, como pesquisador, como professor e palestrante, girou em 
torno de temas do judaísmo e sua especialidade foi a filologia. Em termos políticos, foi um 
democrata e liberal. No campo filosófico, um defensor do Iluminismo. Seu esforço contínuo 
voltou-se para a aceitação dos judeus pela sociedade alemã. Seus esforços frustrados o levaram a 
afastar-se, no início da era bismarckiana, do cenário político no qual tanto militara em favor da 
aceitação dos judeus alemães e do judaísmo. Cf. Encyclopaedia Judaica, 2007, vol. 21, pp 684-688. 
6  A palavra "ilustração" é uma das traduções possíveis e bastante habituais para o termo 
"Aufklarung", que é como os alemães se referiam ao Iluminismo. 
7 Samson Raphael Hirsch (1808-1888) foi rabino e escritor, líder e figura de maior expressão e 
influência da Ortodoxia na Alemanha do século XIX. Nasceu em Hamburgo, estudou o Talmud 
com seu avô, Mendel Frankfurter. Sua educação foi grandemente influenciada por importantes 
rabinos ortodoxos de sua época, como seu próprio pai, R. Samson, que era um oponente da 
congregação judaica da reforma, de Hamburgo. Fo grande amigo de Abraham Geiger, mas depois 
se separaram pois cada um defendia uma posição oposta em relação ao judaísmo na Alemanha. 
Hirsch serviu como rabino em vários lugares da Alemanha e tomou parte na luta pela obtenção da 
emancipação dos judeus da Moravia e da Austria. Hirsch adotou uma posição ortodoxa moderada 
em várias áreas, como em certas práticas rituais e nos estudos da Torah. A partir de 1851, passou a 
servir como rabino em uma congregação ortodoxa em Frankfurt no Main, onde permaneceu por 37 
anos, até sua morte.Sua visão de educação, implementada nesta congregação, visava formar os 
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homem muito letrado, afirmava que o judaísmo não era incompatível com a Ilustração e 

com o conhecimento secular, mas pensava que a secularização do judaísmo era algo 

totalmente distinto da utilização do pensamento secular por parte dos judeus. A história 

divina não era a história secular. Assemelhar a história sagrada com a cultura secular 

significaria o fim da história sagrada. Ao mesmo tempo, estas distinções entre 

conhecimento sagrado erazão secular poderiam significar a manutenção dos judeus na 

condição em que se encontravam antes do Iluminismo se estabelecer, já que seriam seriam 

sempre obrigados a admitir os dois tipos de conhecimento e reconhecer como verdadeiro 

apenas o conhecimento e a história sagrados, o que dificultaria o reconhecimento dos 

judeus como membros legítimos da comunidade (Cf. JOHNSON, 2006, pp. 327-329). 

Tentativas como a de Nachman Krochmal (1785-1840) 8  ou de Heinrich Graetz 

(1817-1891), de aproximarem a história dos judeus de Hegel ou da historiografia, não 

obtiveram sucesso. Por um lado, desagradavam os judeus ortodoxos ao secularizar em 

maior ou menor grau a história sagrada e, por outro, ofendiam os nacionalistas alemães ao 

atribuírem um caráter superior ou destacado à história dos judeus no quadro da história 

mundial.  

                                                                                                                                              
homens em um comportamento ético e de respeito com os demais cidadãos e se baseava na visão 
de um judeu esclarecido (no sentido do Iluminismo alemão) profundamente engajado na cultura 
geral e na civilização, ao mesmo tempo que fiel à Torah e observante das leis e preceitos judaicos 
(halakhah). Considerava a educação secular como fundamental para o aperfeiçoamento do judeu, e 
não apenas como meio necessário para sua adequação ao meio social e econômico. Seu embate 
com os liberais foi no sentido de evitar a cisão interna dentro da comunidade judaica, risco que ele 
viu concretizar-se à medida em que os rabinos liberais aprovavam as formas de secessão interna 
para constituir as comunidades judaicas liberais sobre novas regras de observâncias, rituais, etc.Em 
sua obra principal, Die Religionsphilossophie der Jude, Hirsch considerou o judaísmo como um 
sistema religioso que evoluía dialeticamente. Mas, contrariamente ao seu mestre Hegel, Hirsch não 
considerava o judaísmo inferior ao cristianismo, vendo ambos como igualmente válidos. O 
judaísmo seria uma forma de religiosidade “intensiva”, uma forma de vida junto ao verdadeiro 
Deus que entrou na vida de Israel, enquanto que o cristianismo seria uma religiosidade “extensiva”, 
cuja missão seria levar a proclamação deste Deus para os pagãos. Sua influência alcançou a 
comunidade judaica americana e serviu como base para a fundação do movimento judaico 
reformista americano. Cf. Encyclopaedia Judaica, 2007, vol. 9., pp. 129-132 
8 Nachman Krochmal, judeu do leste europeu, publicou em 1851 seu livro cujo título O Guia dos 
Perplexos de Nosso Tempo era uma referência à obra do filósofo judeu medieval Moisés 
Maimônides (1135-1204), cuja obra O Guia dos Perplexos fora escrita visando os judeus 
preocupados com o conflito entre o Judaísmo e Aristóteles. A obra de Krochmal visava o judeu que 
se encontrava confuso com o conflito entre o Judaísmo e a modernidade. Cf. Encyclopaedia 
Judaica, 2007, vol. 12, pp. 366-368 
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Ademais, a perspectiva adotada por alguns desses pensadores, de olhar para a 

história do judaísmo a partir da nova historiografia aplicada no século XIX, implicaria que 

se pudesse admitir que o próprio judaísmo se adequaria ao momento histórico e que, 

portanto, se alteraria com o passar do tempo e poderia ser alterado pela ação dos 

indivíduos, de forma a adequá-lo aos novos tempos. Esta era a perspectiva dos 

reformadores do judaísmo. A reforma judaica foi um movimento de caráter ortodoxo, 

considerando-se que visava a preservação da tradição e não o seu abandono ou negação, 

mas esta preservação seria realizada mediante a produção de mudanças que promovessem 

a adequação do judaísmo ao estágio de desenvolvimento da civilização. Por exemplo, o 

rompimento com as restrições impostas pela tradição legalista e o uso dos estudos 

históricos para revitalizar a tradição, em suma, reformas necessárias para que o judaísmo 

pudesse sobreviver. Sua visão era de que a simples manutenção do judaísmo em formas 

arcaicas significaria a sua morte causada pelo não reconhecimento de que a tradição não 

seria avessa ou contrária a mudanças, mas, em vez disso, um movimento cheio de 

vitalidade que permitiria e teria na mudança contínua uma característica própria, intrínseca 

a uma tradição viva. No entanto, se isso parecia a intelectuais judeus como Abraham 

Geiger (1810-1870), o fundador do movimento de reforma, como sendo a forma de 

demonstrar a atualidade do judaísmo e sua compatibilidade com a modernidade e com a 

nova sociedade e cultura alemãs, para as autoridades da Prússia, a ideia de preservação e 

conservação de uma tradição diferente da cristã lhes parecia algo a ser desencorajado. Os 

argumentos de Geiger complicaram ainda mais esta situação pois, a sua defesa da 

racionalidade e universalidade do judaísmo baseava-se na afirmação de que ele teria 

produzido o monoteísmo original e, portanto,  seria compatível com a racionalidade 

moderna. Isto exigiria que a civilização ocidental reconhecesse a sua contribuição para a 

história mundial e, por consequência, o débito do cristianismo para com o judaísmo. E isto, 

de forma alguma, se mostrava aceitável aos nacionalistas alemães.   

Assim, mostraram-se infrutíferas também estas tentativas de aproximar a cultura 

judaica da cultura secular (Cf. JOHNSON, 2006, p. 331). 

Paralelamente à tentativa de aproximar a cultura judaica da secular, desenvolveu-se 

um movimento que propunha a aproximação das práticas religiosas judaicas àquelas que 

preponderavam particularmente na Alemanha, derivadas do sucesso dos Estados 

protestantes alemães, como a Prússia, mas também na Inglaterra e nos Estados Unidos. A 

aproximação se daria pela reforma nos ritos realizados nos templos: as pregações 
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adotariam o modelo de oratória e homilética protestante; as leituras em hebraico seriam 

substituídas pelo vernáculo; o canto adotaria o padrão de coral europeu; o Talmud seria 

substituído por um pensamento contemporâneo; a prática da circuncisão seria abandonada 

por ser considerada uma prática sanguinária e bárbara; o sentimento de fraternidade 

universal entre os judeus deveria ser abandonado. Estas medidas, propostas por diferentes 

rabinos e em intensidade variada, compuseram o movimento que veio a ser conhecido 

como Judaísmo da Reforma. Na sua vertente estadunidense produziu duas correntes 

distintas: a conservadora e a liberal, que persistem até o presente. Entretanto, este 

movimento representou apenas uma minoria da comunidade judaica e, assim como a 

"Ciência do Judaísmo", tampouco ofereceu uma solução ao problema judaico de se obter 

uma alternativa à simples assimilação cultural (Cf. JOHNSON, 2006, p 335). 

Contudo, se este movimento específico representava apenas uma minoria da 

população de judeus alemães, por outro lado, ele tinha o apelo de fazer a distinção entre 

judeus alemães e judeus do Leste, especialmente os da Polônia. Os judeus alemães faziam 

todo este esforço para se integrar à sociedade alemã através de demonstrações de haviam 

assimilado a cultura alemã e, por consequência, a cultura europeia. A primeira implicação 

dessa atitude era a distinção em relação primeiramente aos judeus poloneses, e 

consequentemente das demais áreas do Leste Europeu. O que os distinguia dos poloneses? 

Muitos judeus alemães consideravam que as formas de culto dos poloneses eram 

demonstração de um judaísmo arcaico e não esclarecido, pois avaliavam que as orações 

dos assistentes não constituíam um uníssono, sendo, em vez disso, uma grande polifonia; 

também o rabino dirigente não oferecia uma prédica atraente e tampouco instruída e, além 

disso, as conversas entre os presentes demostravam uma tremenda falta de polidez e de 

educação. Os judeus da Alemanha estavam mais interessados em se aproximar do processo 

alemão da bildung, ou seja, da formação e da educação alemãs. Os modos, costumes e boas 

maneiras durante o serviço religioso na sinagoga deveriam ser exemplo de um novo 

patamar de cultura, educação e civilização. Já entre os poloneses, eram bastante 

importantes os movimentos hassídicos, comunidades que adotavam uma prática mística, 

considerada pelos os judeus alemães como uma forma de preguiça no uso da razão. A 

prática da cabala era colocada na mesma categoria de julgamento. Esses dois aspectos 

representavam para os judeus alemães as características de uma cultura pouco educada e 

nada esclarecida, pouco afeita ao desenvolvimento racional que o iluminismo trouxera à 

Europa. Distinguir-se dos judeus poloneses, dos místicos e dos cabalistas, era para os 
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judeus alemães uma necessidade já que ser confundido com eles confundidos seria 

prejudicial ao seu interesse de se parecerem cada vez mais com os alemães e cada vez 

menos com seus vizinhos poloneses atrasados, pouco educados, não esclarecidos, sem os 

modos nem as maneiras da Europa civilizada. 

Em termos amplos, esta distinção implicava que, além da ruptura da ideia de uma 

comunidade mundial dos judeus, também abandonava-se a ideia de que houvesse uma 

cultura judaica transnacional que devesse ser mantida e colocava-se a dúvida de que fosse 

algo que existisse de fato. Nada havia entre os costumes do leste europeu que os instruídos 

judeus alemães devessem obrigatoriamente manter. Nada haveria de universal dentro do 

judaísmo que devesse ser respeitado ao preço de aparentar uma cultura bárbara ou 

antiquada ou nada refinada. Não haveria algo como uma nacionalidade judia que se 

sobrepusesse à nacionalidade alemã. A ruptura da ideia de uma unidade judaica acima das 

identidades locais e nacionalidades é a consequência evidente desta atitude dos judeus 

alemães assimilados, portanto, não haveria outra forma de cultura que não a europeia. 

Aquilo que os judeus poloneses mantinham não era uma “cultura” no sentido que a Europa 

adotara.  

Também a relação entre o processo de assimilação e o novo estado-nacional trazia 

consequências bastante importantes com significativo impacto sobre os judeus alemães. O 

novo estado-nacional passara a ser a instância que estabelecia e conferia o status de 

cidadania e que, assim, excluía qualquer outra forma de pertencimento coletivo. Batnitzky 

lembra que essa nova subordinação da cidadania ao Estado foi estabelecida desde o edito 

de 1812 da Prússia, o qual, por sua vez, foi inspirado no modelo francês vigente desde a 

Revolução. Para tanto, Batnitzky cita o discurso de Comte de Claremont-Tonnerre na 

Assembleia de 1789, no qual este diz: “Deve-se recusar tudo aos judeus como uma nação 

mas deve-se dar-lhes tudo como indivíduos; eles devem se tornar cidadãos” 

(BATNITZKY, 2011, p. 33). Considerar o judaísmo como uma religião significaria que 

este seria algo do plano do sentimento privado, algo pertencente à dimensão da 

interioridade do indivíduo. Sendo assim, o judeu individualmente poderia ser emancipado, 

mas o Judaísmo não; nem o Judaísmo nem a judaicidade9 (entendendo-se esta como tudo o 

que resulta do pertencimento do indivíduo à tradição judaica) puderam ser 
                                                

9  Judaicidade é o termo que, ao nosso entender, melhor traduz o original inglês Jewishness, 
utilizado pela autora.  
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compatibilizados com a cultura germânica como um todo. Nesse quadro, a grande questão 

permanece, portanto, para os judeus: “Que valor há no judaísmo em uma era na qual 

judeus não precisam ser definidos como judeus, ao menos a partir do ponto de vista do 

moderno estado-nacional” (Ibidem, p. 32). 

A questão da assimilação será um grande desafio para Franz Rosenzweig e o seu 

enfrentamento mais direto produzirá em nosso filósofo a grande virada em sua vida, em 

termos sociais, existenciais, filosóficos e religiosos. No capítulo seguinte, abordaremos a 

resposta inicial de Rosenzweig, que o levaria a primeiramente admitir a assimilação 

cultural via conversão ao cristianismo, para depois rejeitar estas ideias, reverter a decisão 

de conversão, assumir sua judaicidade e produzir sua obra definitiva.  

I.3 Individualização e secularismo 

A partir do que foi exposto acima, pode-se inferir a relação entre os mecanismos de 

aculturação e de assimilação dos judeus e o processo secularizador que se abate sobre o 

judaísmo desde o século XVIII. As diferenças no processo de secularização, entre 

comunidades, regiões e Estados, não ofereciam uma unidade na ideologia da secularização 

que também variava segundo as pressões da sociedade para a assimilação (Cf. 

LEVENSON, 2012, p. 329). Contudo, apesar destas diferenças, a processo de 

secularização foi uma constante na Europa Ocidental.   

Neste contexto de mudanças políticas na Europa, e particularmente na Alemanha, 

emerge esta nova relação entre o indivíduo judeu e aquela ampla comunidade que lhe 

oferecia a sua identidade. A posição ocupada pelo Estado na nova sociedade trouxe este 

novo posicionamento para os indivíduos. Como já apontado, a presença do Estado oferece 

ao judeu uma forma inédita de definição de sua identidade e novos termos para que sua 

autonomia pessoal pudesse ser exercida, o que diminuía a sua dependência da vida 

comunal ampla. Paralelamente, a afirmação do judaísmo como religião, nos termos do 

protestantismo alemão, conferia ao indivíduo uma maior centralidade pois colocava a 

religião no âmbito da subjetividade retirando a força da comunidade para estabelecer 

identidades e cidadanias.  

Ambos estes aspectos tiveram como sua consequência direta a diminuição gradual e 

contínua da importância da religião na vida social dos indivíduos judeus. Autonomia, para 

um indivíduo, é sinônimo de liberdade. E neste caso era o Estado que proporcionava esta 

liberdade e não a religião. No caso dos judeus alemães, este aspecto é ainda mais evidente 
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do que no caso dos nacionais alemães. Walter Kaufmann, em seu comentário a Hegel, faz 

lembrar que, para o filósofo, “o Estado é a realização da liberdade”, isto é: a liberdade em 

seu sentido pleno somente seria produzida e tornada real no âmbito do Estado e nada teria 

que ver com algum tipo de liberdade natural (KAUFMANN, 1972, p. 260). Mas, a 

liberdade de que se trata aqui, e que o Estado-nacional assegurava, era a do indivíduo. 

A ascensão do indivíduo em sua capacidade de estabelecer seu lugar na sociedade 

independentemente de sua confissão religiosa tem suas raízes na Reforma protestante, 

partindo de Lutero e sua inflexão da hermenêutica bíblica antes baseada na tradição e na 

autoridade da Igreja para uma hermenêutica de âmbito pessoal e para a experiência 

religiosa individual e não mediada pela Igreja. No entanto, este tipo de hermenêutica, que 

se apoia na perspectiva do indivíduo, é claramente contrária, ou pelo menos  problemática, 

em relação à validação comunitária da interpretação dos textos sagrados. Uma maior 

liberdade do indivíduo implica em uma menor autoridade da comunidade. Este processo de 

individualização caminha a pari passu com o crescente secularismo que se instaura na 

Alemanha (bem como na Europa em geral), uma vez que o secularismo significa que 

princípios e práticas estabelecidas historicamente no âmbito da religião passam a ser vistos 

a partir da experiência subjetiva e a levar em conta a perspectiva do indivíduo. As ciências 

do homem, como a sociologia e a psicologia, assumem temas e questões que antes eram 

competência da teologia. O indivíduo passa a responder cada vez mais ao Estado, que se 

estabelece como instância normatizadora, e menos à religião ou à comunidade religiosa. 

Não se pode deixar de notar que este processo pode ser observado sobre o pano de fundo 

oferecido pelo conceito weberiano de desencantamento do mundo (CF. WEBER, 2004, pp. 

133-135). O mundo perde a sua condição de entidade autônoma, incapaz de dar conta de 

sua origem ou seu significado, fica desprovido de qualquer substantividade ou justificação 

metafísica, o que o deixa muito perto de nada (Cf. BIELIK-ROBSON, 2007, p. 41). À 

medida que as disciplinas científicas ocupam o espaço da teologia e que a filosofia 

empurra a teologia cada vez mais para a periferia do conhecimento, o papel normatizador 

da religião vai se enfraquecendo e esta vai abandonando cada vez mais a cena pública, que 

se torna cada vez mais secularizada. O indivíduo ganha a autonomia concedida pelo Estado 

ao se tornar mais cidadão e menos integrante da comunidade religiosa. O judaísmo sofre 

igualmente este processo de modernização e secularização.  

Para Rosenzweig, o problema do individualismo estaria ligado primariamente ao 

problema do relativismo filosófico. À medida em que o judaísmo cedesse ao 
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individualismo, sofreria a redução da religião ao Eu e recairia no problema deixado por 

Fichte, assim como não ultrapassaria o subjetivismo e o perspectivismo que Nietzsche 

produziu. Estes problemas serão enfrentados em alguns dos textos principais de 

Rosenzweig, inclusive a Estrela da Redenção, nos quais Rosenzweig apresentará sua visão 

do lugar adequado do indivíduo, elevado à condição de sujeito a partir da consciência da 

sua relação com o Outro Eterno, ou, Tu Divino.  

I.4 Sionismo e secularização 

O processo de secularização, como sinalizado no tópico anterior, está vinculado ao 

lugar do indivíduo nessa nova estrutura política que é o Estado moderno. Entretanto, esta 

relação entre secularismo e Estado surge também sob outro aspecto. 

A busca da emancipação pelos judeus produziu um movimento que acreditava que a 

solução para a “questão judaica” não estaria na sua integração às sociedades em que já se 

encontravam. Esta solução se baseava na crença de que o povo judeu também seria uma 

nação, e, como tal, requeria um território para si, que lhe pertencesse, e que se localizasse 

na sua terra ancestral (Cf. LEVENSON, 2012, p. 343). Este movimento foi identificado 

pelo nome de Sionismo. 

De certa forma, o Sionismo era um movimento crítico ao judaísmo que se adequava 

ao Iluminismo. O conjunto dos judeus “esclarecidos” era chamado de maskilim e o 

movimento do judaísmo iluminista era conhecido como Haskalah. A Haskalah era o 

movimento de levar a racionalidade moderna ao judaísmo de forma que esse pudesse mais 

tranquilamente percorrer o caminho da assimilação. Sendo assim, o sionismo propunha um 

caminho diferente para a questão da emancipação: esta só ocorreria quando os judeus 

tivessem o seu próprio Estado. 

O movimento sionista teve início na Rússia, com um representante de judeus que 

viviam em um território antes pertencente à Polônia e que havia passado para o controle do 

Império Russo. Leon Pinsker (1821-1891), polonês de origem, era o porta-voz do sionismo 

russo. Ele defendia que, uma vez que as promessas de liberalização para os judeus haviam 

sido abandonadas e que, com a morte do Czar Alexandre II em 1881, os pogroms teriam 

retornado com a destruição das propriedades e da vida dos judeus russos, a única opção 

seria que os judeus tivessem seu direito de nacionalidade e de território reconhecidos, 

como estava acontecendo com outros povos (Cf. LEVENSON, 2012, p. 343). Dizia 

Pinsker que os judeus “eram hóspedes em todo lugar e não tinham lar em lugar algum” 
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(Ibidem, p. 343). Todavia, Pinsker não pensava que esse lugar deveria ser na terra ancestral 

e que os judeus não deveriam desejar a restauração da antiga Judeia. Entretanto, muitos 

intelectuais se sentiram mobilizados pelo chamado de Pinsker e o conectaram com o antigo 

anseio de voltar a Sião e por fim também o convenceram a buscar o estabelecimento da 

terra santa, tendo muitos judeus russos buscado alguma forma de assentamento agrícola na 

Palestina, entre 1880 e 1890. 

Já o grande nome do sionismo, Theodor Herzl (1860-1904), advogado e jornalista de 

origem austro-húngara, não compartilhava do sentimento de conexão com a tradição 

esboçado por Pinsker, aderira ao projeto Iluminista e acreditava que a emancipação dos 

judeus seria o resultado do progressivo processo educacional destes em uma sociedade 

liberal que os admitisse e garantisse sua plena aceitação como cidadãos. Esta esperança se 

desvaneceu para Herzl, ao que parece, devido ao caso Dreyfus, na França. Se mesmo 

judeus franceses assimilados podiam sofrer com o antissemitismo, pensou Herzl, então a 

plena aceitação dos judeus não tinha mais nenhuma esperança de se firmar. A posição de 

Herzl como correspondente de um jornal baseado em Viena lhe carreou a simpatia de não-

judeus e de judeus do Leste Europeu, talvez até porque Herzl não fosse imediatamente 

associado com os judeus (Cf. LEVENSON, 2012, p. 348). 

A solução de Herzl passava por uma clara noção nacionalista para os judeus e pouco 

teria de uma concepção religiosa ou cultural propriamente “judaica”. Para ele, onde quer 

que os judeus chegassem como imigrantes ou vivessem em grande número, o problema do 

antissemitismo apareceria e a única via de solução para o problema seria pela política. O 

problema judaico não seria, portanto, apenas uma questão herdada de uma antiguidade 

histórica, mas diretamente gerado pelo fato de os judeus constituírem uma nacionalidade 

distinta. Suas propostas eram bastante elaboradas e procuraram cobrir os grandes aspectos 

que envolveriam o estabelecimento de um estado judeu a partir do momento que lhe fosse 

conferida a posse de um território. O apoio que Herzl esperava das lideranças judaicas foi 

do indiferente ao inexistente, chegando até mesmo à oposição hostil. Os Rotschilds, a 

família judia mais rica e poderosa na Europa do século XIX, apoiava os projetos de 

assentamento agrícolas na Palestina, mas não endossava o nacionalismo judaico de Herzl. 

O projeto de Herzl foi levado antes governantes europeus, como a coroa britânica, e não 

exigia que o território fosse a Palestina. Contudo, as famílias de judeus que poderiam ser 

beneficiadas com a oferta da coroa de ceder um território na África, recusaram qualquer 

possibilidade que não fosse a Palestina. A oposição ao projeto de Herzl vinha também de 
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rabinos ortodoxos que apenas aceitariam a volta à Palestina como consequência da 

redenção messiânica, enquanto que os rabinos da reforma recusavam o projeto por 

considerar que ele punha em risco sua busca de aceitação através do Iluminismo e da 

emancipação. 

Além do sionismo político encabeçado por Herzl, houve também o movimento 

chamado de Sionismo Cultural, cujo mentor foi um judeu do leste europeu que assumiu o 

pseudônimo de Ahad Ha-am (“um do povo”) e que argumentava que, antes de mover 

populações para a região da Palestina, o povo judeu precisaria recobrar suas raízes 

espirituais. Isso se faria através de todo um esforço educacional sobre todas as 

comunidades judaicas na Diáspora, a fim de recobrar o domínio da língua hebraica, da 

tradição profética e o conhecimento sobre a terra natal (a terra de Israel). Este esforço 

tornaria possível uma verdadeira identificação cultural nacional. Ou seja, para Ahad Ha-

am, o sionismo deveria ser antes de tudo, antes mesmo da luta para obter um local, um 

trabalho de recuperação da unidade cultural do povo judeu na Diáspora.  

Os religiosos que inicialmente se opuseram ao movimento sionista, por considerarem 

que o retorno à terra de Israel deveria ser um comando divino, no início do século XX 

passaram a adotar outro pensamento. Eles chegaram à conclusão de que a única forma de 

garantir que a terra de Israel não fosse perdida para os judeus não-religiosos seria que a 

religião se tornasse uma alternativa real na terra ancestral. Sendo assim, seu slogan passou 

a ser “A Terra de Israel para o povo de Israel segundo a Torah de Israel” (LEVENSON, 

2012, p. 353). Este movimento foi denominado de Sionismo Religioso. 

E, para completar o quadro, um grande número de judeus do leste europeu, 

grandemente influenciado pelo pensamento marxista, passaram a considerar que o projeto 

sionista deveria levar em conta as necessidades de igualdade de classe preocupando-se 

especialmente com a organização social do trabalho. Sendo assim, esta vertente se 

constitui em um sionismo de caráter socialista, também chamado de Sionismo Trabalhista, 

que mais tarde daria origem às organizações chamadas kibutzim. 

Os vários amigos de Rosenzweig, como Martin Buber, Leo Strauss, dentre outros, 

além dele próprio, tomaram posições variadas em torno do assunto e às vezes até opostas. 

Uma discussão importante desse tema que envolvia a ideia da comunidade judaica mundial 

e de seu papel, com uma discussão implícita do sionismo, vai ser levada a cabo no terceiro 

livro da Estrela da Redenção, como veremos adiante. 
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O tema central aqui, entretanto, é fazer notar que a solução do sionismo está 

enraizada na ideia moderna de que o povo judeu é uma nação e que, como tal, ele precisa 

de seu próprio território, suas próprias leis, e do reconhecimento enquanto igual no 

concerto das nações. Esta ideia, este conceito de um estado judeu, coloca o problema 

judaico como um problema eminentemente político e pertencendo, portanto, integralmente 

à esfera secular. Seus fundamentos e motivações principais não eram teológicos, tampouco 

o era sua análise do problema judaico, que observava as condições reais de risco e ameaça 

que as comunidades da Diáspora sofriam constante e historicamente. Sua solução 

tampouco era teológica, uma vez que a constituição de um estado nacional em um 

território definido para a habitação de judeus não estava fundamentada em uma esperança 

messiânica, mas em uma solução concreta, positiva e material para um problema tão 

material quanto. Uma solução eminentemente secular, segundo a forma dominante de 

pensamento em toda a Europa do século XIX, e ainda mais no século XX, mesmo 

considerando o sionismo religioso, que adotou a mesma base secular de solução (chegando 

mesmo, em alguns casos, a considerar que a ida à terra de Israel poderia antecipar a vinda 

da era messiânica).  

I.5 Romantismo e cultura 

É preciso notar, no entanto, que a atribuição desta importância ao indivíduo, sua 

nova posição de centralidade no conhecimento e na arte, assim como na religião, é também 

efeito do movimento romântico. O Romantismo trazia uma crítica ao racionalismo 

universalista e mecanicista do Iluminismo, sua atenção ao indivíduo em sua singularidade, 

sentimentos e perspectiva pessoal do mundo como alteridade fundada na sua subjetividade 

e no seu Eu transcendental, que é o produtor de toda a realidade, segundo a elaboração do 

filósofo J. G. Fichte [1762-1814] (Cf. ROSENFELD, 1969, p. 160). O Romantismo 

mantinha uma relação latente com a religião, mas isto, de forma geral, se dava fora do 

âmbito da instituição religiosa, fora da normatização da tradição, como reação ao 

secularismo impulsionado pelo Iluminismo, mas, com um acento marcadamente estético 

no sentimento religioso. O pensamento românticoo produziria, no fim do século XIX e 

início do XX, efeitos contraditórios sobre os judeus, pois, por um lado, fortaleceria a 

importância do sentimento religioso e, seguindo a ideia romântica de cultura e povo, 

ofereceria a possibilidade de justificar um caráter sui generis do judaísmo (como paralelo 

ao sentimento de unidade nacional do povo germânico), por outro lado, possibilitava a 
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preeminência da experiência individual e da perspectiva pessoal sobre o nomos da 

comunidade e da tradição.  

O romantismo alemão é um movimento estético que surge na segunda metade do 

século XVIII, tendo seus primórdios no movimento literário Sturm und Drang 

(“Tempestade e Ímpeto”), do qual fazem parte autores como Schiller e Goethe, e que se 

caracteriza por um “violento impulso irracionalista, [pel]a luta contra a Ilustração e contra 

os  cânones classicistas da literatura francesa”, opondo a estes “o subjetivismo radical, a 

tendência ao primitivo, a expressão imediata e espontânea das emoções…” 

(ROSENFELD, 1969, pp. 145-146).  No conjunto do movimento romântico, também se 

pode encontrar a obra de Herder (1744-1803), que pensava que  

Cada povo passa por fases de crescimento vegetativo semelhantes, mas 
todas as suas manifestações sociais e culturais variam de acordo com o espírito 
ou a ‘alma’ peculiar dos povos (ROSENFELD, 1969, p. 150). 

 A afirmação da existência de uma “cultura” de um povo particular através da qual se 

poderia reconhecer a sua singularidade, tinha como consequência a ideia de que cada povo 

teria a sua própria cultura (e abria a possibilidade de poder julgá-la superior às demais, 

como ocorreu durante o processo de colonização empreendido pelos Estados europeus) - 

uma consequência contrária ao espírito universalista da racionalidade do Iluminismo. A 

cultura seria assim um produto não da natureza mecanicamente considerada, mas dos 

homens que participam dos processos vivos da natureza em seus ciclos. Os homens, 

dotados de inteligência e de linguagem tomam para si a tarefa da produção das culturas, é 

nos homens que reside a potência criadora da cultura. O processo de produção das culturas 

se dá de forma dinâmica e criativa, e isso quer dizer que, para Herder, “tudo é história” 

(Cf. SAFRANSKI, 2010, p. 26). Sendo o processo de criação de culturas humano e 

histórico, Herder teria sido, então, “o iniciador da antropologia moderna - com o homem 

como um ser defeituoso criador de cultura” (Ibidem). A história produz as civilizações, 

mas não “a” história, e sim “as” histórias. Para o romantismo, não há a cultura, mas “as” 

culturas, mais até do que civilizações (Cf. GUINSBURG, 2002, p. 15). A peculiaridade de 

cada povo seria o produto desta fusão entre natureza e cultura. Sendo assim, estão postas as 

bases para que se consolidem, no século XIX, as noções românticas de povo, de raça e 

nação. O idealismo alemão carregará para a filosofia alguns destes conceitos de tal forma 

que, no Estado-nacional, o nacionalismo se alastrou como a mentalidade social reinante do 

“povo alemão”. Como diz J. Guinsburg em seu estudo sobre o Romantismo: “Assim, 
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porque tudo se faz ‘história’ no Romantismo, a história se faz então ‘realidade’” 

(GUINSBURG, 2002, p. 18), querendo, como isso, apontar para a inflexão do pensamento 

romântico em direção ao mundo do natural, do fato, do real, o que aproxima a sua 

historiografia cada vez mais da realidade, o que fará com que uma historiografia cada vez 

mais cronológica se imponha como o modo positivista de produzir “História” (Ibidem).    

 Mas, antes de prosseguir com esta panorâmica da emergência do historicismo, pode-

se apreciar, também, neste contexto formado no século XIX, a intensificação da crítica 

dirigida por disciplinas ciências sociais, especialmente a recém-chegada Antropologia, à 

auto-atribuída centralidade cultural da Europa. O continente europeu julgava a si mesma 

como a cultura por excelência e viu então sua hegemonia cultural e sua posição auto-

definida no topo na hierarquia civilizacional serem colocadas em questão. Segundo a 

Antropologia, todas as culturas teriam a mesma “dignidade” e seriam equivalentes entre si. 

O afeto igualitário alimentado pela Antropologia eliminaria toda justificação essencialista 

da diferença entre as culturas e suprimiria a hierarquia entre as culturas (Cf. SLOTERDIJK 

2002, pp. 85-104). 

Rosenzweig deverá enfrentar a questão da cultura que impõe para ele um problema 

ao reduzir o judaísmo a uma “cultura”. Isto seria uma forma de teologia ateia, conceito que 

ele utiliza para designar a situação a qual chega a filosofia judaica em consequência do 

relativismo cultural que se está impondo, um processo semelhante ao que vinha ocorrendo 

com o cristianismo. Ceder a este processo seria assumir que o judaísmo estaria morto. O 

artigo de Rosenzweig, Teologia Ateia, será o momento em que o autor enfrenta este 

problema. 

No âmbito das comunidades judaicas da Europa Central, Michael Löwy propõe uma 

tipologia através da qual avalia o comportamento destas em relação às duas grandes 

vertentes culturais predominantes entre o final do século XIX e o início do XX: a primeira, 

que ele chama de intelectuais Aufklärer, composto pelos judeus partidários da 

modernidade ocidental e do racionalismo. A segunda, os românticos, que compreende 

aqueles judeus que partilhavam uma visão crítica da modernidade, da sociedade industrial, 

responsável pelo desencantamento do mundo, e uma nostalgia de certos aspectos do 

passado pré-moderno (cf. LÖWY, 2012, p. 8). Nesta segunda categoria, Löwy encontra 

tanto judeus “conservadores quanto revolucionários, sionistas e anarquistas, estetas ou 

utopistas” (Ibidem). O que os une é que a maioria se volta para suas raízes judaicas, nas 

quais encontram os elementos que lhes associam ao espírito do romantismo, como o 
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profetismo, o messianismo, o renovado interesse pela cabala, o hassidismo. Intelectuais 

importantes como Buber e Rosenzweig entrariam neste grupo. Segundo Löwy, uma das 

razões que permitiria compreender esta adesão ao espírito romântico seria o 

recrudescimento do antissemitismo no final do século XIX e início do XX na Alemanha. 

Acrescente-se a isso a adesão política ao pensamento socialista, pois este estaria mais 

próximo das ideias libertárias que lhes assegurariam sua igualdade de direitos ao demais 

alemães, coisa que não ocorreria no espectro da direita Alemã. Por esta razão, se o 

racionalismo era mais importante no judaísmo da Europa ocidental e do Leste, a corrente 

romântica foi a preponderante do judaísmo na Europa Central. Isto permitiria melhor 

compreender o corte geracional que ocorreu nesta época, na qual jovens judeus se 

opuseram à vida assimilada, secular e burguesa adotada pela geração de seus pais e se 

voltaram para aquilo que eles entendiam como sua cultura, para a espiritualidade, a 

religião, a tradição (Ibidem, pp. 20-22.  

O retorno romântico alemão ao passado compreendia vários elementos dos quais os 

judeus estavam excluídos e, por esta razão, Löwy propõe que havia duas alternativas para 

estes judeus românticos: o retorno à sua própria cultura e religião ancestrais, ou a adesão a 

alguma utopia de caráter revolucionário. Muitos acabaram por escolher simultaneamente 

ambas. Este retorno implica a rejeição daquela assimilação que os pais haviam aceitado, o 

que levou esta geração a um movimento que Franz Rosenzweig chamará de dissimilação 

(cf. MOSÈS, 1997, pp. 31-32), que seria este distanciamento da civilização ocidental e a 

volta às raízes da identidade judaica. A adesão a alguma utopia de caráter político estava 

relacionada à desesperança que muitos judeus passaram a sentir devido a sua condição de 

párias na sociedade europeia e ao temor do antissemitismo. O romantismo no meio 

judaico, do retorno às raízes e das utopias de libertação, dirá Löwy, produzirá as condições 

para o surgimento do messianismo filosófico e político, tal como se poderá encontrar na 

obra de Franz Rosenzweig e também em um grande leitor seu, Walter Benjamin (Cf. 

Löwy, 2012, pp. 31-37).  

I.6 Historicismo e relativismo 

O relativismo moral foi se instalando gradativamente, mediante correntes de 

pensamento político e científico que dominavam a cena. Por exemplo, o positivismo que 

foi se imponto nas ciências sociais, as quais, começando em meados do século XIX e se 

auto-afirmou como a única forma válida de conhecimento, inclusive no campo moral e 
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político, até que, por fim, veio a habilitar seus críticos a apontarem a incapacidade destas 

disciplinas científicas positivistas de validar juízos morais, como aponta Leo Strauss10. Leo 

Strauss denuncia esta pretensão das ciências positivistas no campo moral e a associa ao 

processo de estabelecimento da modernidade e de sua crise, derivada da paulatina 

ampliação da crítica às formas clássicas de pensamento moral e de filosofia política até 

que, chegando-se ao século XIX, as ciências positivistas se propuseram assumir a função 

de produção da normatividade moral através da racionalidade instrumental, que era o se 

instrumento por definição. Contudo, estas ciências somente se mostravam capazes de 

validar juízos factuais, não morais. Entretanto, a crítica e a dissolução dos fundamentos 

clássicos do pensamento moral e político não deixaram de produzir crises e lançar o 

mundo em conflitos insolúveis causados pela instauração do relativismo moral e pela 

dificuldade de se produzir juízos morais no campo político, especialmente quando os 

regimes mais perigosos foram se estabelecendo em vários estados nacionais europeus, o 

que exigiria algum discernimento moral que possibilitasse opor resistência a estes regimes 

no plano internacional. Leo Strauss salienta que a principal característica deste estado de 

crise da modernidade é exatamente a do relativismo moral (Cf. STRAUSS, 1989). Outra 

das correntes críticas que produziu esta relativização moral, segundo o mesmo Strauss, foi 

a crítica historicista. 

Como visto acima, o historicismo surge a partir da visão romântica da história. Em 

seus primeiros momentos, o historicismo romântico estava associado à noção de cultura e 

de povo, sendo a história o processo de construção dessa cultura e de expressão do caráter 

próprio de cada povo. Desta forma, segundo Michael Löwy, a fase inicial do historicismo,  

nas primeiras décadas do romantismo, teria apresentado um caráter conservador (Cf. 

LÖWY, 1996). Pode-se perceber isso, por exemplo, no aspecto classicista da literatura de 

Goethe durante sua fase de proximidade com o movimento Sturm und Drang. Porém, o 

correr do século XIX foi assistindo o desenrolar do processo histórico de questionamento e 

desarticulação das antigas instituições, em grande parte como resultado da ascensão do 

industrialismo na Alemanha.  

Este período de transformação e transição do pensamento começou a experimentar 

de forma crescente a ascensão do relativismo. Uma das grandes expressões desse 
                                                

10 Veja-se a discussão empreendida por Leo Strauss sobre o relativismo político e moral e a crítica 
do filósofo ao cientificismo e ao positivismo científico em STRAUSS, 1961, pgs. 136-157. 
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relativismo no campo das ciências sociais foi Wilhelm Dilthey, que proporia a distinção 

entre ciências naturais e ciências do espírito. Neste segundo grupo, ao qual pertencem a 

ciências da cultura e históricas, o sujeito e o objeto são idênticos, pois, trata-se do homem 

estudando o próprio homem, o espírito estudando a si mesmo. Sendo assim, coloca-se o 

problema da objetividade das ciências humanas, e sociais, já que, sendo o sujeito idêntico 

ao objeto, seus juízos de fato são inseparáveis dos juízos de valor. Os valores de cada 

sujeito cultural farão parte de sua análise da sociedade e da cultura. Desta forma, as 

ciências do espírito são, de acordo com a perspectiva de Dilthey, produtos históricos cuja 

validade é historicamente determinada e limitada (Cf. LÖWY, 1996). A multiplicidade de 

sistemas teóricos que pode surgir daí deixa claro para Dilthey o problema da objetividade, 

do caos teórico que pode se instaurar e divisa a emergência do ceticismo derivado desse 

caos, ceticismo que é produto inevitável deste relativismo absoluto. Segundo aponta Löwy, 

Dilthey teria demonstrado coragem intelectual suficiente para admitir que a pluralidade de 

perspectivas teóricas seria inevitável e é com esta realidade que o pesquisador deveria lidar 

e, mergulhado nela, deveria produzir sua ciência.  

Para o filósofo Leo Strauss, o filósofo do relativismo, por definição, é Nietzsche. 

Strauss argumenta que o relativismo teria chegado ao conhecimento de Nietzsche “na 

forma de historicismo ou, mais precisamente, na forma de um hegelianismo deteriorado” 

(STRAUSS, 1961, p. 151). O conceito de história de Hegel afirma que o seu próprio tempo 

seria a culminância do processo histórico, o momento absoluto, tendo como seus indicador 

a completa reconciliação do Cristianismo com o mundo, tendo este se tornado 

completamente secularizado, ou, alternativamente, que o século se teria tornado totalmente 

cristão no Estado, sendo a história um processo comprovadamente racional. O que Strauss 

chama de o “hegelianismo deteriorado” com o qual Nietzsche se defronta é o estágio em 

que, do hegelianismo original, manteve-se apenas o otimismo derivado da expectativa de 

um progresso infinito no futuro, mas que teria abandonado a base deste otimismo que era a 

ideia de completude ou plena realização do processo histórico (no tempo de Hegel). Ora, 

se o processo histórico fica aberto para o futuro, aponta Strauss, sendo a história de um 

caráter interminável, Nietzsche teria entendido que mesmo os nossos princípios, incluindo 

a crença no progresso, se tornariam tão relativos quantos todos os princípios anteriores se 

teriam mostrado. Esta visão da objetividade insustentável da história seria o suficiente para 

apontas a limitação do conhecimento objetivo em geral. O historiador que buscasse a 
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objetividade da história não teria princípios objetivos em que se apoiar. Sendo assim, não 

haveria princípios objetivos válidos para o conhecimento e tampouco para a ação.  

O historicismo seria então a afirmação de que a história é o produto de cada 

momento e de cada povo, sendo seus valores e noções de verdade considerados apenas 

como criação humana, sem nenhum suporte objetivo para estes, recusando a noção de 

história universal e de um progresso necessário11, ainda que deixe margem para que se 

produza algum tipo de mitologização da história de algum povo, como o próprio povo 

alemão, que buscava assim afirmar sua superioridade cultural. Daí a proposta nietzscheana 

de revisão de todos os valores construídos desta forma: a sua transvaloração, ou seja, 

abandonar os valores criados sob a ilusão da objetividade e passar a criá-los na consciência 

da absoluta liberdade humana para esta criação. 

Rosenzweig reconhece que o relativismo o havia capturado e que o seu ceticismo se 

aprofundava com isso. Mas, em determinado momento de sua vida, quando está à beira da 

admissão da assimilação cultural e da conversão, ele se dá conta de que este seu 

relativismo o colocava em uma posição absolutamente insegura. Nesta posição, o judaísmo 

realmente seria um anacronismo e deveria ser abandonado. Mas, exatamente no momento 

em que reconhece a fraqueza de sua posição relativista, Rosenzweig percebe que o 

enfrentamento do relativismo depende de que ele recobre para si aquilo que a sua tradição 

de origem lhe oferecia em termos de categorias de pensamento bem como de decisões e 

práticas existenciais. Será isso que veremos no capítulo seguinte. 

I.7 Niilismo12 

É sabido que o niilismo é um fenômeno amplo e diversificado e que não está restrito 

ao âmbito filosófico, tendo origens e também ramificações estéticas e políticas. Seus 

estudiosos rastreiam estas origens à Revolução Francesa, bem como à literatura e à política 

russa. De forma geral, o niilismo é entendido como resultado de um processo 

multifacetado, cujas origens mais antigas remetem aos filósofos gregos clássicos assim 

como à teologia e à mística cristãs. Na Modernidade, pode-se observar em suas raízes, por 

                                                
11 Como sinalizado por Leo Strauss, ainda dentro da discussão sobre o relativismo. Cf. STRAUSS, 
1961. 
12 Visando apenas o que pede nosso objeto e nossa investigação, nossa abordagem do niilismo será 
sumária e restrita somente ao contexto alemão. 
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exemplo, o novo entendimento da natureza e da importância da razão e da ciência, a 

relativização do papel e do lugar da religião e da teologia; o desafio imposto pelo ceticismo 

que reemergiu no contexto do pensamento europeu (basta pensar como Hume e Descartes, 

por exemplo, se bateram com o desafio cético). O positivismo cientificista, tendo, como 

seu oposto, a crítica romântica a esta racionalidade mecanicista moderna, compõe o quadro 

que foi produzindo a crescente secularização (as disciplinas científicas e a filosofia 

ocupam em grande parte o lugar normativo tradicionalmente preenchido pela religião) na 

sociedade e a consolidação do relativismo moral e cultural. O niilismo, como fenômeno 

moderno, resulta destes elementos e os aglutina em um modo de pensamento e em práticas 

sociais e políticas que despontam com grande força no final do século XIX.  

Assim, as três vertentes específicas do pensamento e da sociedade moderna que 

discutimos acima - o secularismo, o historicismo e o consequente relativismo-, tão 

importantes e tão ubíquas, com aquilo que produzem em fragmentação, enfraquecimento e 

crítica das noções de verdade, de significado e de valor, participam da construção do 

fenômeno do niilismo. 

Sobre o sentido de niilismo, Theodor Adorno lembra que o termo se associa a 

palavras como “vazio” e “ausência de sentido”, e que seu surgimento remontaria ao final 

do século XVIII quando F. H. Jacobi (1743-1819) o teria utilizado pela primeira vez de 

forma propriamente filosófica -em seu debate com Fichte sobre a questão do panteísmo-  e 

que, finalmente, Nietzsche o teria adotado (ADORNO, 2009, p. 314). 

Nietzsche, o filósofo alemão a quem o termo niilismo está indelevelmente associado, 

teria dado sua própria definição: “Que significa niilismo? - Que os valores supremos 

desvalorizem-se. Falta o fim; falta a resposta ao `Por quê?´” (NIETZSCHE, 2008, p. 29). 

Leo Strauss, em uma conferência proferida em 1941 em Nova Iorque na New School 

for Social Research (Cf. STRAUSS, 1999), apresenta um panorama sobre o niilismo 

alemão, abordando sua origem, sua motivação, seu objetivo. Para Strauss, o niilismo 

alemão é uma consequência da reação à perspectiva de uma sociedade baseada na 

perspectiva elaborada pela modernidade. Estes três elementos citados compõem aspectos 

importantes do legado da modernidade. Strauss defende que o niilismo alemão não se 

resume ao movimento levado a cabo pelo regime nazista alemão, que teria sido apenas a 

face mais popular e mais vulgar desse niilismo. O niilismo alemão seria não apenas a 

rejeição da sociedade moderna, representada especialmente pelo pensamento e pela 

sociedade inglesa (seguida, em certo grau, pelos franceses como imitação dos ingleses - 
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como teria pensado Nietzsche), mas também a rejeição da alternativa comunista de uma 

sociedade sem classes, mas dedicada ao trabalho e ao consumo.  

Entretanto, esta postura niilista alemã tem raízes mais antigas e remonta ao 

movimento romântico e sua crítica à modernidade, como discutido acima. O romantismo 

forneceu a base intelectual para o idealismo alemão e este, por sua vez, rejeitou de todas as 

formas o tipo de sociedade, de cultura, de pensamento, que os ingleses representavam. 

Strauss cita, inclusive, a famosa frase do filósofo idealista alemão F.W.J. Schelling (1775-

1854): “Je méprise Locke” (“Eu desprezo Locke”). Este desprezo manifestado por 

Schelling em relação ao filósofo inglês John Locke (1632-1704) apareceria em diversas 

formas de desprezo pelo pensamento inglês em muitos outros autores alemães (como em 

Marx, p.ex.).  

A rejeição aos valores tradicionais bem como às virtudes da prudência e da 

moderação, que representariam a base de uma sociedade focada na indústria, no comércio 

e no consumo, faria com que os “jovens niilistas alemães” (STRAUSS, 1969, p. 360), 

como Strauss se refere especialmente à geração que emergiu após a Primeira Guerra 

Mundial, valorizassem a virtude do guerreiro e da guerra. O escritor e ex-soldado 

condecorado na Primeira Guerra Ernst Jünger (1895-1998) sintetizaria muito bem esta 

atitude em alguns de seus escritos dos anos pós-guerra, que exaltavam a guerra, o heroísmo 

do soldado, o sacrifício de sangue na guerra, o poder transformador da experiência de lutar 

em uma guerra13. Sendo assim, o militarismo alemão, diz Strauss, seria o pai do niilismo 

alemão. E este niilismo alemão poderia ser definido como o resultado da rejeição a um tipo 

de civilização, especificamente, a civilização moderna europeia. Trata-se não apenas de 

rejeitar a cultura europeia: Strauss propõe que esta rejeição é mais aguda porque, para 

rejeitar uma civilização, é preciso rejeitá-la consciente de que ela tem um significado 

moral edos princípios que a embasam. E é esta civilização considerada moralmente 

degenerada, por se dizer uma civilização que caminha em direção a uma sociedade 

aberta14, isto é, sem um quadro moral definitivo e não limitada pelas fronteiras nacionais e 

religiosas, que o niilismo alemão diz rejeitar. As sociedade anglo-saxãs materializariam 

este modelo civilizacional a ser rejeitado. Dessa forma, para Strauss, o niilismo alemão 

                                                
13 Strauss cita pelos menos duas das muitas obras de Jünger: Der Arbeiter e Blätter und Steine. 
14 Strauss toma o sentido de sociedade aberta proposto por Bergson em sua obra As duas Fontes da 
Moral e da Religião. (Cf. STRAUSS, 1999, p. 358, nota de rodapé 3). 
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representou não um desejo pelo nada, um desejo e destruição de tudo, ou seja, não se tratou 

de um niilismo absoluto. O niilismo alemão era o desejo de destruição da civilização 

moderna. E com esta caracterização, Strauss cobriu o desenvolvimento do niilismo alemão 

desde o fim do século XVIII, com o início do romantismo, até o período pós-Primeira 

Guerra, que materializou o niilismo na forma do nazismo.  

Como indicamos anteriormente, a leitura que Strauss fez do papel de Nietzsche como 

o receptor mais agudo do relativismo produzido pelo historicismo sinaliza que Nietzsche 

teria usado este relativismo como combustível para produzir o seu próprio pensamento 

sobre o niilismo e sobre a transvaloração dos valores.  

A obra de Nietzsche, ao afirmar o niilismo, intensifica os efeitos do relativismo, 

como se pode observar pelos comentários de Leo Strauss, e constatar observando a 

produção filosófica e literária do início do século XX. Após sua morte, aprofunda-se a 

adoção do niilismo como perspectiva de pensamento estético, filosófico, político. Strauss 

afirma em mais de um texto que Nietzsche não poderia ser diretamente responsabilizado 

pelo nazismo, mas, ao mesmo tempo, é inegável que ele oferece os fundamentos 

filosóficos que o nazismo adotará e que, portanto, fazem o filósofo responsável em algum 

grau por este fenômeno que, décadas mais tarde, tomará o comando da Alemanha.  

I.8 O contexto geral 

Este panorama, relatado acima, procurou apresentar as relações entre a modernidade 

e sua racionalidade, o romantismo como reação a esta racionalidade e algumas vertentes 

importantes do pensamento teológico cristão bem como judaico que se apresentaram como 

tentativas de resposta aos problemas e questões impostos no século XIX.  

A necessidade de dar conta das críticas de cunho científico lançadas à teologia cristã, 

que a colocaram em uma situação de fragilidade e desvalorização, motivaram estes 

pensadores a tentar compreender qual o lugar da teologia e da religião nesta nova 

sociedade que se construía no século XIX, uma sociedade apoiada na nova forma do estado 

nacional e sustentada na racionalidade moderna e cientificista. 

No caso específico dos judeus, este contexto ainda acrescenta a necessidade de 

revisar a tradição de pensamento e as práticas da observação judaica para reduzir ou 

mesmo eliminar as barreiras que estas impunham à desejada integração de judeus à 

sociedade alemã. O assimilacionismo foi o grande desafio que a comunidade judaica teve 

de enfrentar. As várias vertentes apresentadas acima mostraram o quão difícil foi esta 
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situação e que as respostas estiveram longe de serem unânimes ou mesmo harmônicas 

entre si. 

O pensamento judaico foi intensamente influenciado e afetado pela força do 

secularismo, do historicismo e pelo relativismo cultural e moral daí derivado. O Judaísmo 

da Reforma talvez tenha sido a corrente de pensamento teológico judaico que mais ampla e 

profundamente assimilou estes parâmetros da modernidade na sociedade alemã a que 

pertencia e que mais radicalmente buscou reformular e atualizar o judaísmo, de forma a 

apresentá-lo com naturalidade àquela sociedade alemã que eles, judeus alemães, tão 

intensamente desejavam que os aceitasse como plenos cidadãos, iguais a todos os demais, 

apenas com a característica de professar a confissão judaica.  

Esta esperança, que dominou muitos dos grupos judaicos alemães, em graus 

variados, foi constantemente colocada em questão nos vários momentos da história alemã 

no século XIX bem como no começo do século XX, deixando os judeus sempre diante do 

temor de que a emancipação jamais se completaria e que sua aceitação na sociedade 

alemão sempre estava diante de algum grau de risco. O panorama do niilismo traçado por 

Leo Strauss mostrou que esta preocupação se provaria muito realista.  

Não é por menos que Franz Rosenzweig vai levar tão a sério a possibilidade de 

conversão ao cristianismo para realizar a forma mais completa de assimilação à sociedade 

alemã disponível em seu tempo. E também não é por menos que, em sua vida e em sua 

obra, o autor iria enfrentar estas questões com o vigor e o empenho que elas lhe exigiriam. 

Não é por menos que o enfrentamento destes temas constituirá o núcleo principal de suas 

preocupações e serão estes os elementos que farão emergir a genialidade singular da obra 

de Rosenzweig. 
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CAPÍTULO II 

 

VIDA E FILOSOFIA 

 
E eu sempre permaneci contigo. 

Sl. 73,23 
 

 

Abordar o pensamento de nosso filósofo a partir da interação entre vida e obra não 

significa que pretendamos reduzir a investigação a uma perspectiva genealógica da obra de 

Franz Rosenzweig. No entanto, dadas as características do seu pensamento, neste caso é 

inevitável, ao mesmo tempo que muito elucidativo, levar em consideração a interação e a 

correlação entre sua história pessoal e a construção de seu pensamento.  

Assim, neste capítulo, pretendemos expor como as questões e os desafios abordados 

e contextualizados no capítulo anterior se apresentaram na vida de Rosenzweig; como o 

autor os enfrentou e que tipo de resposta elaborou para eles. Este processo dialógico nos 

permitirá reconhecer  melhor a construção de seu sistema de pensamento à medida em que 

o nosso autor articula filosofia, teologia e filosofia judaica para estruturar suas respostas 

àqueles desafios. 

II.1 A formação e os interesses intelectuais. 

Franz Rosenzweig nasceu em 25 de dezembro de 1886, em Kassel, na Alemanha, 

filho único de uma família judaica bem estabelecida e assimilada. Seu pai, Georg 

Rosenzweig era um bem-sucedido e próspero fabricante de produtos para tingimento de 

tecidos. A mãe, Adele Rosenzweig, é descrita por Nahum Glatzer15 como uma mulher de 

                                                
15 Nahum Norbert Glatzer (1903-1990) nasceu em Lembrug,  no antigo Império Austro-Húngaro.  
Seu plano inicial era estudar para o rabinato. Mudou-se para Frankfurt, onde estudou literatura 
rabínica entre 1920 e 1922. Seus planos mudaram quando conheceu Franz Rosenzweig nos estudos 
talmúdicos que ambos frequentaram. Logo se tornou seu discípulo e um membro ativo da Escola 
que Rosenzweig fundaria, a Escola Livre de Estudos Judaicos, em Frankfurt. Mais tarde, Glatzer 
estudaria sob orientação de Martin Buber e, por indicação deste, viria a substituí-lo na 
Universidade de Frankfurt em 1932. Em 1933, Glatzer transferiu-se para a Palestina, onde lecionou 
sobre a Biblia e Judaísmo em Haifa. Em 1938, mudou-se para os Estados Unidos, onde lecionou 
em vários seminários rabínicos. A partir de 1973, passou a lecionar na Boston Universiy, fazendo 
palestras ocasionais na Brandeis University.  Foi editor-chefe e editor consultor na Schocken 
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espírito nobre e dotada de um conhecimento intuitivo de artes e letras (Cf. GLATZER, 

1998, p. XXXVI), que mantinha uma relação distante com o judaísmo. Este contexto 

familiar significou para Franz Rosenzweig crescer em um ambiente marcado por uma 

religiosidade formal, constituída pela participação nos rituais tradicionais (como os Bar-

Mitzva e nas festas do calendário judaico) de uma maneira cada vez mais formal e sem 

profundidade, muito mais como forma de manutenção de um vínculo social com a 

comunidade judaica do que uma expressão de fé religiosa. 

Glatzer descreve a casa dos Rosenzweig como um lugar de encontro para 

proeminentes oficiais e representantes do governo. A família era muito vinculada a 

assuntos comunitários e de estado, bem como a eventos literários e artísticos de seu tempo 

(GLATZER, 1998, p. XXXVI).    

Com a rara exceção de um tio-avô, Adam Rosenzweig (1826-1908), não houve 

familiares próximos que o levassem a uma aproximação mais efetiva, ou a um 

conhecimento mais profundo e uma relação mais íntima com sua tradição religiosa.  O tio-

avô foi o responsável por colocar o jovem Franz Rosenzweig em contato com suas raízes 

propriamente judaicas. A bíblia que a família Rosenzweig lia era a tradução alemã de 

Zunz. Apenas com cerca de onze anos é que Franz Rosenzweig iniciará seus estudos de 

hebraico por opção própria, quando o pai lhe ofereceu um prêmio de sua escolha por seu 

desempenho escolar.   

O jovem Rosenzweig vivia de forma praticamente secular, assimilada, um alemão 

entre alemães, que tinha na sua ancestralidade, nos antepassados e no sobrenome os únicos 

indícios de seu judaísmo. Nada disso, porém, aparecia em sua vida prática, não havia 

nenhuma forma de piedade religiosa, nem nas preocupações cotidianas e, inicialmente, 

nem mesmo em seus questionamentos intelectuais. Como diz Glatzer (1998, p. xi): “Um 

intelectual europeu ocidental, ele era um orgulhoso herdeiro do século dezenove”. O jovem 

Rosenzweig estava perfeitamente identificado com as ideias modernas que se apoiavam na 

fé no progresso e no poder da razão (Ibidem, p. xi). Era nascido de uma família burguesa 

                                                                                                                                              
Books por cerca de quarenta anos. Uma de suas obras mais conhecidas é esta que utilizamos como 
referência para a biografia de Franz Rosenzweig, responsável por reestabelecer a importância de 
Rosenzweig no cenário acadêmico de filosofia e do judaísmo nos Estados Unidos e também na 
Europa.  Glatzer também publicou obras sobre judaísmo, além de editar obras do próprio 
Rosenzweig, Buber, Kafka, entre outras tantas obras de relevo. 
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abastada, que tinha construído para si seu lugar de reconhecimento social e que prescindia 

da afirmação e da prática religiosa ortodoxa e piedosa.  

Dadas as condições sociais da Alemanha do final do século XIX, a noção de que o 

povo judeu deveria se manter separado dos demais povos, através dos ritos e das 

observâncias, ia se tornando obsoleta. A possibilidade de integrar-se à sociedade alemã 

atraía uma parte significativa dos judeus, que se decidiam pelo caminho da assimilação 

cultural, da integração social, e até mesmo da conversão religiosa ao cristianismo. É 

significativo na história particular de Franz Rosenzweig que seu bisavô fora um ativo 

participante neste processo de liberar a vida judaica desta separação que a vida tradicional 

impunha. Samuel Meir Ehrenberg (1773-1853) teve particular importância nesse 

movimento pois fundou, em 1796, uma escola chamada Escola Judaica Livre, na cidade de 

Wolfenbüttel, um liceu judaico para o estudo talmúdico no qual o ensino tradicional deu 

lugar ao ensino moderno. Esta escola teve importantes figuras entre seus alunos, como os 

historiadores Isaac Marcus Jost e Leopold Zunz, que estabeleceram os alicerces da 

Wissenschaft des Judentums, ou, Ciência do Judaísmo, que, como visto no Capítulo 1, 

propunha um enfoque científico e objetivo à história dos judeus, uma forma secular de 

tratar a tradição, a história e a cultura judaicas. Isto seria, segundo Ehrenberg e seus 

continuadores, um passo necessário para a integração do judaísmo ao espírito moderno. Na 

geração de Franz Rosenzweig, este processo de ajuste e integração exigiria, 

necessariamente, o batismo. Foi o que fizeram seus primos Hans e Rudolph Ehrenberg. 

Diz Glatzer: 

(...) para Franz Rosenzweig, o processo completo de ajuste e integração 
exigia necessariamente o batismo. Os demais bisnetos de S. M. Ehrenberg, Hans 
e Rudolf Ehrenberg, amigos íntimos de Rosenzweig, tonaram-se e 
permaneceram cristãos fieis, fato que produziu uma forte impressão em 
Rosenzweig; isto demostrava uma conclusão honesta, uma vez aceita a premissa 
(GLATZER, 1998, p. xiii). 

II.2 A pesquisa em Hegel. A crise de seu relativismo historicista  

Rosenzweig não parece perceber nenhuma diferença entre ele, seus amigos cristãos 

ou seus primos, convertidos ao cristianismo16. Um entusiasta da música, da pintura e da 

literatura, ao decidir sobre sua carreira acadêmica, primeiramente levou em conta a 
                                                

16 V. a carta a seus pais, datada de 6 de novembro de 1909, citada mais à frente, na qual afirma que 
todos eles vivem um mundo que é cristão em tudo. 
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influência familiar, com o desejo de agradar o pai, o que o conduziu à decisão pela 

medicina (Cf. ROSENZWEIG, 2008, p. 24). Em 1905, Rosenzweig iniciou os estudos de 

medicina em Göttingen, depois foi a Munich e finalmente a Freiburg. Foi nesta última que 

o jovem Rosenzweig entrou em contato com a filosofia, através dos estudos da Crítica da 

Razão Pura, de Kant. E então, em 1907, ele se decidiu por estudar História e também 

Filosofia. Em 1908, iniciou em Freiburg os estudos de Filosofia, com o neo-kantiano 

Heinrich Rickert17, e História, sob a direção de Friedrich Meinecke18, que orientaria a 

dissertação de Rosenzweig sobre Hegel. A partir de 1910, Rosenzweig já se havia se 

instalado na condição de estudante de Filosofia e História, tendo abandonado a medicina 

(Cf. ROSENZWEIG, 2000b, p. 1).  

Pode-se dizer que este é um momento definidor da vida de Rosenzweig, pois o 

interesse pelo estudo da história o conduziu a Meinecke e, com este, ao estudo de Hegel. 

Rosenzweig seguiu estudando História com Meinecke até o verão de 1912, tendo como 

resultado final de seus estudos a produção de sua tese doutoral sobre Hegel, defendida 

Suma cum laude, mas cuja publicação se deu apenas em 1920, na forma do importante 

livro intitulado Hegel e o Estado (Cf. ROSENZWEIG, 2008). Esta obra se tornará, 

posteriormente, uma referência obrigatória nos estudos e pesquisas sobre Hegel. 

A motivação que Rosenzweig apresenta para dedicar-se aos estudos de história está 

fundada em seu desejo de superar seu ceticismo, que Paul Mendes-Flohr, ao comentar este 

período da vida de Rosenzweig, adjetiva de “incorrigível e debilitante” (MENDES-

FLOHR, 1988a, p. 140). Um ceticismo que remonta a anos anteriores, enquanto ainda 

estudava medicina e lia Nietzsche e Goethe. Em 1906, Rosenzweig, em anotações em seu 

diário, se refere ao ceticismo que havia adquirido das leituras de Nietzsche, a quem ele se 

refere como “nosso último grande profeta” (Cf. MENDES-FLOHR, P.; REINHARZ, 

                                                
17 Heinrich Rickert (1863-1936): um dos expoentes do neo-kantismo no início do século XX, foi 
professor de filosofia em Freiburg e Heidelberg. Seus principais esforços foram no sentido de 
estudar os fundamentos epistemológicos e lógicos das ciências naturais e da história, acreditando 
poder chegar a uma unidade da realidade e dos valores. Os seus escritos principais são: O objeto do 
conhecimento (1892); Os limites da formação dos conceitos científicos (1896-1902); Ciências da 
cultura e ciências da natureza (1899); A filosofia da vida (1920), Sistema de filosofia (1921); 
Problemas fundamentais da filosofia (1934); Imediatez e significado (coleção póstuma de ensaios, 
1939). 
18  Friedrich Meinecke (1862–1954): historiador, foi professor em Strassbourg e depois em 
Freiburg. Uma de suas contribuições mais notórias foi o desenvolvimento do conceito de 
historicismo. Talvez sua obra mais conhecida seja Cosmopolitismo e Estado Nacional, de 1908. 
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1977). Segundo cita Mendes-Flohr, o jovem Rosenzweig acreditava que a disciplina de 

História o ajudaria a corrigir as falhas de seu objetivismo ao torna-lo capaz de distinguir 

entre seu eu e o mundo, uma vez que a História significaria “tornar-se mais pluralista, pois 

o sujeito é singular e o objeto é plural” (apud MENDES-FLOHR, 1988a, p. 140). No 

mesmo ano, quando começa a estudar os princípios da lógica transcendental, ele anota em 

seu diário em Dezembro de 1906:  

“O perfeito ceticismo, que já não mais acredita em nada objetivo, em 
nenhum ‘valor’, conduz por necessidade à proclamação do subjetivo como o 
mais elevado valor para o sujeito, [em outras palavras] à proclamação do 
individualismo... Pois, sem um centro, o homem duradouro e efetivo é 
impensável. (MENDES-FLOHR, P.; REINHARZ, 1977, p. 167) 

O indivíduo, digladiando-se com o ceticismo, perdeu a objetividade: “Ele tem que 

recriá-la [a objetividade], novamente, daquilo que o ceticismo deixou intocado, a saber, o 

subjetivo: o subjetivo deve ser objetificado” (Ibidem). 

Entretanto, esta afirmação do sujeito corria o risco de lançá-lo em um solipsismo. O 

sujeito, o Eu, como centro da realidade, parecia ser apenas uma solução pragmática e 

arbitrária. Na mesma anotação de Dezembro de 1906, ele raciocina: 

O sujeito é o único componente, intocado pelo ceticismo, que poderia se 
tornar o centro. Mas, é ele capaz, por si próprio, de ser o centro? Esta é a questão 
e, como tal, eu teria que responder no negativo. Entretanto, a questão, como está 
posta, jamais seria colocada por um cético. Ele perguntaria apenas: ‘Você está aí, 
você, indivíduo [sujeito], capaz de ser seu próprio centro? Caso afirmativo, que 
bom. Se não, então você terá que procurar por outro centro, e procurar de acordo 
com sua semelhança, em outra pessoa, instituição, uma busca em, pelo menos, 
algo... (Ibidem, p. 168)   

O problema continua não resolvido pois não está claro o que poderia ocupar este 

lugar de centro, de alicerce da objetividade. Nas suas impressões iniciais, Rosenzweig 

pensava que a história proporcionaria a consciência do lugar que se ocupa no tempo, o que 

poderia ser extrapolado para a consciência do lugar de cada um em relação à verdade. 

Contudo, seu desejo de superar seu ceticismo através da história não se concretizaria. Em 

uma anotação de diário de 29 de fevereiro de 1907, Rosenzweig diz: “Nietzsche foi um 

filósofo ruim porque ele era um bom historiador” (Ibidem, 1977, p. 168). Nietzsche 

relativizaria a cultura. 

Seu ceticismo não diminuiria, além do mais, seus estudos se iniciaram quando estava 

ocorrendo a “crise do historicismo”, como Mendes-Flohr denomina, nos meios acadêmicos 
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alemães, nas primeiras décadas do século XX. A história, como ele constatará, relativiza. 

(Cf. MENDES-FLOHR, 1988a, p. 140). 

Como vimos, em 1908, Rosenzweig vai para a Universidade de Freiburg para estudar 

com Heinrich Rickert, cuja obra dava fundamentação ao relativismo histórico, que 

entendia os valores como culturalmente dependentes e, portanto, não atemporais. O 

próprio Rickert teria reconhecido que, metodologicamente, seu enfoque estava correto mas 

que, fosse ele elevado a uma Weltanschauung19, isto resultaria em uma “monstruosidade, 

uma forma de relativismo e ceticismo”, que, se conduzida à suas plenas conclusões 

lógicas, levaria tão-somente a um completo niilismo (MENDES-FLOHR, 1988a, p. 140). 

Em uma nota de seu diário, Rosenzweig indica que teria debatido esse conceito com 

Rickert, afirmando que “os valores deveriam ser resgatados da história bem como das 

ciências naturais; espaço e tempo são esquifes” (apud MENDES-FLOR, 1988a, p. 141).  

Ainda conforme sinaliza Mendes-Flohr, Rosenzweig se encanta com o pensamento 

de Meinecke, junto de quem estuda Hegel, que introduziu o conceito de Ideengeschichte20, 

que trata as ideias como inseparáveis daquelas pessoas que as teriam produzido bem como 

das instituições que elas teriam afetado o que permitiria propor que a história fosse 

entendida como um historicismo ético. Já em 1909, Rosenzweig começa a sentir certa 

insegurança quanto às ideias de seu professor, pois Meinecke teria tentado fundamentar 

uma resposta ao relativismo no historicismo ético que, partindo de Herder com sua noção 

do significado da história, lhe faria atribuir um significado ético positivo ao desenrolar da 

história. O problema era que o desenvolvimento dos estados nacionais particulares e a 

intensificação de seu recolhimento em suas próprias fronteiras, bem como o horror trazido 

à tona pelo nacionalismo na Primeira Grande Guerra, enfraqueceram o historicismo ético 

de Meinecke, que ainda assim recusava as conclusões relativistas derivadas de seu 

pensamento e afirmava a consistência de sua teoria com este novo Estado nacional, o qual, 

entretanto, representava uma contradição ao cosmopolitismo ético afirmado por Meinecke. 

Um outro aspecto, que também intrigava Rosenzweig no pensamento de seu mestre, e que 

ele declara em uma carta de 04 de agosto de 1909 a seu primo Hans Ehrenberg, era que 

aquele tratava “a história como se fosse um diálogo platônico e não [uma história de] 

                                                
19 visão de mundo 
20 história das ideias: perspectiva pela qual se considera inseparáveis as ideias e suas consequências 
dos sujeitos que as produzem 
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assassinatos e matanças, [sendo apenas] cores, rimas, dissonâncias, prefácios de livros e 

reverências” (apud MENDES-FLOR, 1988a, p. 142). Rosenzweig ficava perplexo ante 

esta indiferença de Meinecke diante da violência e brutalidade da história política. 

A mudança de perspectiva que ocorreu em Rosenzweig tomou corpo a partir da 

decepção com a experiência que teve na conferência de Baden-Baden, em 1910. Nesta 

situação, jovens historiadores e filósofos, na sua maioria alunos de Meinecke, se reuniram 

com a expectativa de recuperar o legado do século XIX (progresso social, a visão histórica 

do mundo, o nacionalismo, a atitude científica) que eles consideravam como sendo algo de 

que não se deveria abrir mão e que deveria ser reavivado no século XX, constituindo uma 

proposta para um novo tipo de civilização, numa perspectiva que foi qualificada como neo-

hegeliana, e para um novo tipo de subjetividade, não apenas como consciência subjetiva de 

si mas como um eu consciente de si como sujeito do Zeitgeist (Cf. MENDES-FLOHR, 

1988a, p. 142, nota 23). O objetivo de Baden-Baden, que incluía a formação de um grupo 

que se dedicasse à implementação desta visão, não foi alcançado. O grupo, que tinha a 

teoria do historicismo ético de Meinecke como sua metodologia, esfacelou-se e, ao que 

consta, devido exatamente ao hegelianismo de Rosenzweig (Cf. PÖGGELER, 1988, p. 

114). 

 No caso de Rosenzweig, ao fracasso de Baden-Baden, se seguiu uma dissonância 

com o intelectualismo religioso de Hegel. Rosenzweig critica a atribuição de um caráter 

ontológico à história por Hegel (Cf. MENDES-FLOHR, 1988a, p. 143). Em carta ao primo 

Hans Ehrenberg, de 26 de setembro de 1910, Rosenzweig expressa sua visão sobre a 

história não como o desenrolar do Todo do Espírito, mas como sendo escrita pelos atos 

particulares dos homens: “Nós vemos Deus em cada evento ético, mas não em um todo 

completo, não na história” (apud MENDES-FLOHR, 1988a, p. 143). De fato, a história 

não serviria como receptora da divindade, pois, “Cada ato humano se torna pecaminoso ao 

entrar na história” (Ibidem). A redenção, portanto, não se dará pela história, mas através da 

religião.  

Neste período, Rosezweig já está adotando uma posição crítica em relação a Hegel, 

apesar de continuar as pesquisas diretamente nos manuscritos do filósofo para sua tese de 

doutorado. Pierre Bouretz vê nessa atitude de Rosenzweig de criticar a redução hegeliana 

do divino à história não a afirmação de um erro ou defeito na lógica desse sistema, mas, 

em vez disso, a percepção de sua “ultrapassagem pela própria época”, pois Rosenzweig 

atentaria para estes eventos particulares e para uma teodicéia que só teria lugar na religião 
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e não na história (Cf. BOURETZ, 2011, p. 155). Muito posteriormente, relembrando este 

período, Rosenzweig diria, em uma carta a Rudolf Hallo datada de 4 de fevereiro de 1923, 

que: “Já na época em que começava a escrever meu Hegel, eu considerava a filosofia 

hegeliana nociva” (apud BOURETZ, 2011, p. 155). Rosenzweig, nesta época, considerará 

que aquele seu hegelianismo prévio era apenas uma forma de historicismo, o que 

significava, em suas palavras, um estudo dedicado apenas a “formas”21 (GLATZER, 1998, 

p. 95). Sendo assim, para ele, o hegelianismo, ou seu historicismo, o haviam incapacitado a 

pensar em termos de valores e de juízos. 

Pierre Bouretz faz notar que está instalada em Rosenzweig esta dupla relação com 

Hegel: se Rosenzweig conhece intimamente o pensamento do filósofo, por outro lado já 

estabelece com ele as suas distâncias. Ao mesmo tempo que o admira, Rosenzweig parece 

já lutar com ele em nome duma experiência existencial que ainda não lhe está clara. Hegel, 

para ele, é um “filósofo mundial”, representativo de seu tempo que coloca explicitamente a 

forma conceitual do mundo histórico, afirmando os Estados europeus como a forma da 

“realização da nova liberdade da fé cristã” de tal maneira que Rosenzweig viria a entender 

que a consequência lógica desta visão seria a sua própria conversão ao cristianismo 

(PÖGGELER, 1988, p. 115).  

Este é o momento biográfico de Rosenzweig em que a sua crise relativista chegará ao 

ápice e a grande virada em sua vida ocorrerá. E será o momento em que a religião mostrará 

que exerce um papel crucial em seu pensamento. Contudo, para entender este momento de 

transformação, devemos chegar ao diálogo com o amigo Eugen Rosenstock, como 

veremos a seguir.  

II.3 O diálogo noturno em Leipzig, com Rosenstock. 

Considerando-se este entendimento de Rosenzweig sobre a história a partir de Hegel, 

torna-se ainda mais importante e dramático o encontro que teve com o historiador Eugen 

Rosenstock (mais tarde, ao se casar, passa a se chamar Eugen Rosenstock-Huessy)22. 

                                                
21 carta a Meinecke de 30 de agosto de 1920 
22  Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973): nascido Eugen Friedrich Moritz Rosenstock, em 
Berlim, em 6 de julho de 1888. Após ter completado o curso secundário no Joachimsthaler 
Gymnasium, recebeu o título de doutor em jurisprudência (1909) e Ph.D. em filosofia (1923) por 
Heidelberg. Em 1906, tornou-se cristão protestante. Rosenstock serviu como oficial de artilharia no 
exército alemão na frente ocidental, em Verdun, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi 
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Ambos se conheceram no evento de Baden-Baden e Rosenstock viria a ocupar um lugar 

especial na vida de Rosenzweig e na formação de seu pensamento.  

O historiador Rosenstock tinha em comum com Rosenzweig o entendimento de que 

o idealismo absoluto de Hegel era um equívoco e que ele teria sido o responsável por 

conduzir a Europa à situação de crise em que se encontrava, de um impasse civilizacional 

que seria agravado pelo relativismo imposto desde a Academia e que era inerentemente 

insatisfatório. Ambos compartilhavam ainda a convicção de que a busca racional pela 

verdade se mostrava fútil e que a expectativa de uma experiência de plenitude do espírito 

prometida pelo Iluminismo se havia provado ilusória. Rosenstock encontrou na fé religiosa 

com base na revelação (Offenbarungsglaube) a sua via de saída desta situação. O 

historiador e acadêmico sustentava que a fé genuína deveria admitir a revelação, tanto no 

sentido histórico quanto na possibilidade de sua contínua renovação na experiência 

existencial de um indivíduo com Deus (Cf. MENDES-FLOHR, 1988, p. 5). 

Durante o início do ano de 1913, Rosenzweig transferiu-se para Leipzig para ter 

cursos sobre jurisprudência e para estar próximo do amigo Rosenstock, que lecionava 

sobre leis constitucionais medievais, com quem mantinha frequentes encontros e 

conversações sobre temas acadêmicos de interesse mútuo, especialmente sobre a filosofia e 

a sua incapacidade de atender às necessidades dos indivíduos. Rosenstock, que era de 

origem judaica, tinha encontrado a resposta no cristianismo, ao qual se convertera. 

Rosenzweig, entretanto, ainda vivia seu dilema intelectual. A conversa mais importante e 

decisiva entre os amigos se deu na noite de 7 de julho de 1913, da qual participaram 

também os irmãos Ehrenberg. Ainda que não se possua um relato único e detalhado do 

diálogo ocorrido nesta noite, é possível reconstituir seu núcleo principal através das várias 

referências feitas a ele tanto por Rosenzweig quanto por Rosenstock. Diz Rosenzweig 

sobre o diálogo noturno:   

Durante nossa conversa naquela noite em Leipzig, em que Rosenstock 
forçou-me, passo a passo, a sair de minha posição relativista para uma absoluta, 

                                                                                                                                              

condecorado com a Cruz de Ferro. Em 1915, casou-se com Margrit Huessy (10 de março de 1893 -
1º de setembro de 1959), uma protestante suíça de Säckingen. Em 1925, mudaram o nome do casal 
legalmente para Rosenstock-Huessy. Em 1923 foi designado professor de História do Direito, 
Direito Comercial e Direito do Trabalho em Breslau. Em 1933, migrou para os Estados Unidos e 
em 1935 assumiu como Professor de Filosofia Social no Dartmouth College. (Cf. ROSENSTOCK-
HUESSY, 2002.). O diálogo em cartas desenvolvido entre Rosenstock e Rosenzweig foi publicado 
na obra Judaism Despite Christianity (1969). 
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eu estava em desvantagem desde o princípio, uma vez que tive que admitir que 
seu ataque se justificava23. (apud GLATZER, 1998, pp. 23-24).  

O dilema de Rosenzweig, entre seu insatisfatório historicismo relativista e cético e 

sua admissão de que o cristianismo, como resolução histórica do Ocidente, seria a única 

opção intelectualmente honesta, mostra-se em sua plenitude nesse diálogo. Seu relativismo 

é incapaz de dar uma resposta à altura da certeza e segurança que o amigo, judeu 

convertido ao cristianismo, demonstra em sua opção intelectual e existencial pela fé. 

Algo que deixou Rosenzweig perplexo foi o fato de que o amigo, um homem de 

tamanha cultura e status acadêmico, pudesse assumir uma confissão de fé, algo que já 

deveria ter sido sobrepujado pela razão e pelos estudos. Na mesma carta, citada acima, ele 

diz: 

O fato de que um homem como Rosenstock fosse um cristão 
consciencioso (no seu caso [de Rudolf Ehrenberg], estas coisas ainda estavam no 
estado líquido de um problema) derrubaram simultaneamente toda minha 
concepção do cristianismo e da religião em geral, incluindo a minha própria 
(GLATZER, 1998, p. 24).  

No entanto, Rosenstock mostra ao amigo que a admissão da fé seria a única forma 

sensata de se poder suplantar o relativismo filosófico e histórico preponderante em seu 

tempo. 

Ainda na mesma carta citada acima, de 31 de outubro de 1913, ao primo Rudolf 

Ehrenberg, Rosenzweig expõe o núcleo do diálogo e a forma como Rosenstock conseguiu 

convencê-lo de que seu judaísmo era algo anacrônico:  

Eu pensei que tivesse cristianizado minha visão do judaísmo, mas de fato, 
eu fiz o oposto. Eu ”judaizei” a minha visão do cristianismo. Eu havia 
considerado o ano 313 como o início do abandono do verdadeiro cristianismo, 
uma vez que se abriu uma via para os cristãos que ia na direção oposta daquela 
aberta no ano 70 para os judeus. Eu invejava o cetro da igreja pois o judaísmo 
portava somente um cajado quebrado.  Você viu como, com este pressuposto, eu 
comecei a reconstruir meu mundo. Neste mundo (e qualquer coisa fora do 
mundo não relacionada ao que está dentre dele, eu não reconhecia então como 
não reconheço agora) - neste mundo, pareceu-me não mais haver lugar para o 
judaísmo” (Ibidem).  

A compreensão de Rosenzweig sobre a situação anacrônica do judaísmo em meio a 

uma Alemanha absolutamente cristã em todos os sentidos já havia se estabelecido 

anteriormente. Quando soube da conversão do primo Hans Ehrenberg e da resistência da 
                                                

23 Carta de Rosenzweig a seu primo Rudolf Ehrenberg, de 31 de outubro de 1913 



68 

família deste em aceitar o fato, Rosenzweig o reputava como algo absolutamente natural, 

dada a cultura em que viviam, e em perfeita consonância com a anacronicidade do 

judaísmo. Nada tinha a objetar à decisão do primo. Rosenzweig demonstra este seu 

entendimento, consignando-o em uma carta a seus pais, datada de 6 de novembro de 1909, 

na qual argumenta que todo esforço e tentativa de fazer o primo reconsiderar sua decisão 

seriam inútil e fora de contexto, e apresenta sua posição com estas fortes palavras: 

Somos cristãos em tudo. Vivemos em um Estado cristão, frequentamos 
escolas cristãs, lemos livros cristãos, em resumo, toda nossa ‘cultura’ está 
inteiramente apoiada em fundamentos cristãos; consequentemente, um homem 
que nada tem que o retenha, não precisa mais do que um leve empurrão (...) para 
que aceite o cristianismo. (apud GLATZER, 1988, p. 19).  

É tão problemática a situação do judaísmo na Alemanha de seu tempo que, mesmo 

para um judeu, assumir o judaísmo como sua religião e cultura pareceria, um passo 

artificial. Diferentemente do cristianismo, que era o componente fundamental do meio 

cultural e social, o judaísmo necessitaria ser aceito, mesmo para um judeu Para que fosse  

vivido, o judaísmo precisaria ser “enxertado” no judeu: 

Na Alemanha de hoje, a religião judaica não é capaz de ser “aceita”, ela 
deve ser enxertada através da circuncisão, das leis alimentares, do Bar Mitzvá. O 
cristianismo tem uma tremenda vantagem sobre o judaísmo: seria totalmente fora 
de questão para Hans [Ehrenberg, seu primo] se tornar um judeu: um cristão, 
entretanto, ele pode se tornar. Para que você saiba o quão sério sou sobre isto, eu 
mesmo aconselhei fortemente a Hans nesse sentido, e o faria novamente 24 . 
(Ibidem) 

 O contexto histórico, cultural e social do processo se iniciou com a admissão pelos 

judeus europeus dos princípios do Iluminismo como forma de reduzir a rejeição social que 

sofriam, manifestamente concretizada em muitos lugares pelo seu confinamento nos 

guetos. Passou em seguida pela secularização da religião judaica e pelos movimentos de 

declaração legal da emancipação dos judeus –que variou muito de país a país na Europa, 

sendo levado a cabo por Napoleão Bonaparte durante seu período como imperador- e, na 

Alemanha, foi intensificado pelo processo social de assimilação cultural através da 

conversão ao cristianismo. Todo esse contexto, visto no capítulo anterior, está por trás 

desse delicado momento histórico em que vivem Rosenzweig, seus familiares e a 

comunidade judaica alemã. 

                                                
24 Na mesma carta de 6 de novembro de 1909. 
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Um judeu que vivesse na Alemanha do século XIX e que quisesse se integrar nesta 

sociedade de forma a obter todos os seus direitos civis e conseguir a inserção social, 

encontraria barreiras e obstáculos na manutenção de ritos, restrições alimentares, costumes, 

roupas tradicionais, etc. (Cf. LEVENSON, 2012, p. 333). 

Sobre esse esmagador contexto cultural do cristianismo no ocidente, diz o historiador 

Paul Johnson: 

O historiador alemão Theodor Mommsen, que foi um grande amigo dos 
judeus, destacou que o cristianismo já não era apenas o nome de uma religião, 
mas, em vez disso, ‘a única palavra que expressava o caráter da presente 
civilização internacional, pela qual muitos milhões em muitas das nações ao 
redor do globo se sentiam unidos’. Um homem sentia que tinha que se tornar 
cristão, no século XIX, da mesma maneira que, no século XX, achava que tinha 
que aprender inglês. (JOHNSON, 2006, p.312). 

Rosenstock, com sua argumentação e sua atitude existencial como homem de fé e 

fervoroso militante do cristianismo, mostra a Rosenzweig que se este quisesse ser 

intelectualmente coerente e se quisesse suplantar seu relativismo, deveria reconhecer a 

necessidade da fé na revelação, e ainda, para ser consequente com sua própria 

racionalidade, deveria converter-se ao cristianismo, como o próprio Rosenstock e os 

primos de Rosenzweig, Rudolf e Hans Eherenberg, haviam feito. Rosenzweig sucumbira 

diante dos argumentos e da força da experiência existencial do amigo. Em outro trecho da 

carta a Rudolf Ehrenberg de 31 de outubro de 1913, citada acima, Rosenzweig se refere a 

sua nova postura em relação ao relativismo, obtida a partir dos argumentos de Rosenstock: 

 Durante nossa conversação naquela noite em Leipizig (...) tive que 
admitir que seu ataque se justificava. Se eu tivesse apoiado meu dualismo entre 
Deus e o Diabo, eu teria sido inatacável. Mas, fui impedido de fazê-lo pela 
primeira sentença da Bíblia. Este segmento de terreno comum forçou-me a 
encará-lo. E isto permaneceu mesmo depois, nas semanas seguintes, como o 
ponto de partida fixo. Qualquer forma de relativismo filosófico me é agora 
impossível (apud ALTMANN, 1969, p. 33).   

Rosenzweig reconhece que sua visão hegeliana da história o havia conduzido a uma 

cristianização de sua visão do judaísmo e que, portanto, mesmo sem o ter percebido 

claramente, ele já compartilhava da visão dos primos e do próprio Rosenstock.  

Desde a conferência de Baden Baden, Rosenzweig já estava se posicionando de 

forma crítica à visão hegeliana da história como sendo o desenrolar necessário do ser em 

sua totalidade. Ao mesmo tempo, já advogava uma nova concepção do indivíduo e de seu 

papel histórico. Mais tarde, em sua obra A Estrela da Redenção, será possível constatar 

que esta visão sobre o indivíduo foi desenvolvida também sob o impacto da obra de 
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Nietzsche25. Esta atitude crítica à concepção da história como um processo impessoal 

estava fundada em um entendimento, que começava a se desenhar em Rosenzweig, do 

processo histórico como sendo composto, em verdade, pela soma total dos atos. A história, 

em vez de algo que se observa, é algo sobre o qual se age (Cf. ALTMAN, 1969, p. 29). 

Sendo assim, Rosenzweig afirma que cada ato humano pode se tornar pecaminoso no 

momento em que penetra a história. Isto significa que, se os atos humanos constituem a 

própria história, a redenção do homem não se dará através dela. Assim, desde 1910, 

quando Rosenzweig declara estas ideias em uma carta a seu primo Hans Ehrenberg, está 

presente em seu horizonte racional a concepção de que a religião tem um importante papel 

na existência humana, pois é ela que declara que a possibilidade da redenção não é 

histórica, mas sim produzida por algo que lhe é externo: a redenção é ahistórica. Não a 

história, mas Deus é quem pode redimir o homem. Entretanto, a esta concepção do lugar 

da religião na história não se agregou de imediato em Rosenzweig uma atitude, uma 

vivência religiosa concreta em sua vida individual, isto somente viria a acontecer depois do 

diálogo com Rosenstock, em 1913.  

Ademais, como ressalta Alexander Altmann (Cf. ALTMANN, 1969, pp. 33-37), nas 

cartas de dezembro de 1913 ao primo Ehrenberg, Rosenzweig, já sob o impacto do diálogo 

de Leipzig, mostra que concebia a história da filosofia como idêntica à história do 

idealismo filosófico, o que significa pensar que a filosofia pagã, isto é, a grega, havia sido 

absorvida pelo mundo cristão. Todo o mundo espiritual europeu havia sido cristianizado. 

Desta forma, pensadores como Descartes, Spinoza e Leibniz não seriam mais pagãos, mas 

cristão hereges, enquanto que Fichte, Schelling, Hegel, teriam retornado ao seio da 

cristandade. Em sendo assim, Hegel representaria o último estágio do pensamento 

filosófico. Como diz Pöggeler: “Hegel havia dado a interpretação de Cristo como a 

realização histórica da unidade entre ideia e história e, portanto, da real liberdade histórica” 

(PÖGGELER, 1988, p. 115). Depois de Hegel, em cujo pensamento todas as oposições e 

dualismos se resolveriam, não seria mais possível fazer filosofia. Depois de Hegel, não 

poderia haver mais filósofos no sentido idealista, isto é, pagãos, mas apenas pensadores da 

fé, filósofos cristãos.  

                                                
25 Como se pode perceber no capítulo introdutório da Parte I de A Estrela da Redenção. 
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Rosenstock viria a representar, concretamente, o modelo de homem que Rosenzweig 

passara a conceber, um indivíduo que reunisse em si a filosofia e a teologia em uma 

unidade que se apresentasse no campo concreto, empírico, da experiência existencial. 

Rosenstock era esse homem. E, por isso mesmo, seus argumentos tiveram em Rosenzweig 

um impacto tão grande e foram, naquela noite, irrefutáveis. Rosenzweig não o podia 

vencer porque Rosenstock seria aquilo que ele próprio, Rosenzweig, gostaria de ser. O 

cristão Rosenstock, que vivia sua fé em sua vida, enfrentava um judeu cujo senso próprio 

de seu judaísmo era fraco e incapaz de enfrentá-lo. O amigo Rosenstock representava um 

tipo de pensador que reunia a filosofia e a teologia não por um retorno aos dogmas 

religiosos, mas, sim, como alguém que tinha sido capaz de reinterpretar sua fé a partir de 

uma nova linguagem filosófica, que, em Rosenzweig, viria a se constituir em seu “novo 

pensamento”, que ele qualificava como o “pensamento-linguagem”, que era explicitamente 

devedor do conceito de Rosenstock de “filosofia da linguagem” (Cf. ALTMANN, 1969, pp 

29-30).  

Nas referidas cartas endereçadas ao primo Hans Ehrenberg, de dezembro de 1913, 

Rosenzweig indica que assimilou a noção de revelação que Rosenstock lhe impusera. 

Como ressalta Altmann (1969, p. 33), a discussão que Rosenzweig desenvolve com o 

primo se refere ao relacionamento entre fé e razão e entre filosofia e revelação. E esta 

discussão esteve no centro do diálogo com Rosenstock em Leipzig. O próprio Rosenstock 

declara isso:  

“Essa conversação também era concernente a questões de fé. Mas, não 
eram judaísmo e cristianismo que estavam postados um contra o outro, mas, em 
vez disso, era a fé baseada na revelação sendo contrastada com a fé na filosofia” 
(apud ALTMANN, 1969, p.32, nota 10).  

Assim, no diálogo de 1913 com Rosenstock, vários elementos confluíram para 

mover Rosenzweig de sua posição relativista e fazê-lo reconsiderar a questão da religião a 

partir de uma nova perspectiva. Foram eles: sua exigência de coerência filosófica que não 

conseguia ver uma saída para o relativismo e o ceticismo a que a consciência histórica o 

havia impelido; a sua clara noção de que a história em si não podia prover a redenção do 

homem nem sustentar a nova posição que o sujeito individual ocupava desde Nietzsche, e, 

finalmente, o insuperável argumento de Rosenstock, de que a revelação é que provia 

orientação, agregado à sua postura existencial de alguém que se apoia na experiência da fé. 

Diante de tudo isso, somente o cristianismo faria sentido, pois o judaísmo de Rosenzweig 
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era apenas uma idiossincrasia, uma expressão religiosa que já se mostrara anacrônica. 

Sendo assim, somente cabia uma via a Rosenzweig: a conversão ao cristianismo. 

 II.4 Da decisão de conversão à teshuvá 

Como resultado da conversa noturna de Leipzig, como é conhecido esse evento, 

Rosenzweig concluiu que só lhe restava, agora, completar sua integração à sociedade 

alemã e ao seu tempo tornando-se, concretamente, no plano existencial, e racionalmente, 

no plano filosófico, e teologicamente, no plano religioso, um cristão, encetando o mesmo 

caminho já trilhado por Rosenstock e por seus primos Hans e Rudolf Ehrenberg, através da 

conversão. 

No que pareceu ser mais uma demonstração do seu caráter e da sua exigência de 

coerência pessoal, Rosenzweig, conhecedor da história do ocidente cristão como era, fez a 

si mesmo uma concessão, uma “reserva” pessoal (como ele mesmo a denomina) no 

caminho da conversão: ele não iria converter-se ao cristianismo como um pagão, mas sim 

como o fizera Saulo de Tarso, como judeu. Na mesma carta a Rudolf Ehrenberg, de 31 de 

outubro de 1913, citada acima, Rosenzweig diz que deve seguir o caminho do cristianismo 

primitivo, no qual, mesmo no período de preparação para o batismo, os judeus deveriam 

permanecer fiéis aos preceitos da Lei: 

Fiz uma reserva pessoal cuja importância para mim você conhece muito 
bem. Eu declarei que poderia me tornar cristão somente na condição de judeu - 
não através do estágio intermediário do paganismo. Considerei essa reserva 
como algo puramente pessoal e você aprovou, lembrando do cristianismo 
primitivo. Nisto você estava correto: a missão dos hebreus de fato se apoia sobre 
esta base, a qual eu pensei ser puramente pessoal, e insta ao judeu que 
permaneça fiel à Lei mesmo durante o período de preparação e até o momento 
do batismo (apud GLATZER, 1998, p. 25). 

Sendo assim, no mês de outubro de 1913, Rosenzweig dirige-se a sua cidade natal, 

Kassel, onde participa das celebrações do Ano Novo Judaico na sinagoga local. Em sua 

casa, Rosenzweig comunica à mãe sua decisão de conversão ao cristianismo, mas que, 

antes disso, iria participar dos serviços do Yom Kippur como judeu. Sua mãe responde 

duramente afirmando que pediria às pessoas da sinagoga para o retirarem de lá, pois em 

sua sinagoga “não há lugar para apóstatas” (GLATZER, 1998, p. 25). Rosenzweig deixa 

Kassel e se dirige a Berlin, onde, em 11 de Outubro, participa do Yom Kippur em uma 

pequena sinagoga ortodoxa. Não se sabe precisamente o que aconteceu nessa ocasião, 

Rosenzweig jamais explicou o ocorrido em detalhes. No entanto, o que a grande maioria 
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dos seus biógrafos pensa é que a experiência religiosa nesse Yom Kippur representou o 

ponto de virada no pensamento e na vida do filósofo e seu marcante retorno ao judaísmo. 

Pode-se notar que Rosenzweig faz, nesse período que antecede o Yom Kippur, uma 

grande e profunda reflexão sobre os fundamentos de sua fé, sobre sua condição de judeu, 

sobre a opção pelo cristianismo. O encontro com a religião não era algo novo, desde que 

conhecera Rosenstock em Baden-Baden, o tema sempre esteve nas conversas entre ambos, 

uma vez que Rosenstock era um interlocutor mais profundo em termos de religião do que 

os primos Ehrenberg e a conversão estava já há muito tempo no horizonte de Rosenzweig. 

Até mesmo seus pais achavam que era apenas questão de tempo (Cf. HORWITZ, 1975). O 

que aparece como elemento absolutamente novo é a redescoberta da sua própria tradição 

religiosa, o judaísmo, que ele agora percebe como sendo fundamento suficiente para lhe 

permitir ultrapassar o relativismo que o afligia e ao mesmo tempo romper com o vazio de 

significado e de orientação axiológica que o conteúdo acadêmico lhe impunha. 

Em uma carta escrita anos depois, em agosto de 1920, dirigida a Meinecke, que 

havia lhe oferecido uma posição na universidade, oferta que Rosenzweig declina, ele 

rememora e se refere à decisiva experiência de Berlin da seguinte forma: 

Em 1913, algo me aconteceu para o que o único nome apropriado que 
encontro é ‘ruína’. Repentinamente, encontrei-me sobre um amontoado de 
escombros ou, talvez, tenha me dado conta de que a estrada em que me 
encontrava nesse tempo estava ladeada por irrealidades. [...] senti horror de mim 
mesmo. [...] Entre os fragmentos de meus talentos, comecei a buscar por meu eu, 
por entre os múltiplos, pelo Um. Foi, então, quando desci aos recônditos de meu 
ser, em um lugar onde meus talentos não podiam me seguir; quando me acerquei 
do antigo cofre do tesouro de cuja existência eu jamais havia me esquecido por 
completo [...] Então, subi de volta aos andares superiores e espalhei diante de 
mim estes tesouros que havia encontrado: eles não desapareceram sob a luz do 
dia. Estes, de fato, eram meus próprios tesouros, minhas posses mais pessoais, 
coisas herdadas e não emprestadas.[...] Quero deixar claro que a carreira 
acadêmica não ocupa o centro de minha atenção e que minha vida caiu sob o 
comando de um ‘impulso obscuro’, do qual estou ciente e tão-somente chamo de 
‘meu judaísmo’. (apud GLATZER, 1998, p. 95). 

A ideia de uma “ruína” aponta para o desmoronamento de todas as construções 

teóricas e existenciais sobre as quais Rosenzweig tinha apoiado sua vida até então. A 

grande decisão de conversão, como passo definitivo para a assimilação cultural ao “mundo 

cristão” da Alemanha, este ápice na vida de Rosenzweig, havia ruído junto. Sua filosofia, 

sua carreira, sua autoimagem como alemão, tudo isso tinha ido abaixo. Mas o 

desmoronamento do mundo do alemão cristianizado revelou, sob os escombros, as suas 

verdadeiras raízes, as do judeu alemão. São estas suas raízes que Rosenzweig chama de 
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seus “tesouros”, suas “posses mais pessoais”, isto é, aquilo que constituía o seu próprio ser 

e não aquelas características ou elementos que ele teria construído com seus “talentos”. E o 

que é que o constituía, nesse plano tão essencial, tão íntimo, tão pessoal? O que o 

constituía era seu “ser judeu”, que lhe dava, agora, acesso às suas posses, à sua origem, à 

sua tradição, ao conhecimento de seu próprio lugar no mundo, ao seu passado e ao seu 

presente. 

Rosenzweig teria chegado ao ponto limite de sua vida; a partir desse ponto limite 

apontado na experiência da ruína, só lhe resta um sentido para o caminho de sua 

existência: o “retorno”. Um retorno não a algo que ficou no passado, mas àquilo que ele 

sempre foi: um judeu. Neste momento, começa a teshuvá de Rosenzweig ao judaísmo. O 

significado mais antigo do termo hebraico teshuvá é o de arrependimento. Entretanto, em 

tempos modernos, com o afastamento de muitos judeus de sua tradição por causa da 

assimilação cultural e da conversão, o termo teshuvá passou a ser entendido também como 

o caminho de retorno a Deus pela retomada das raízes no judaísmo26. Leo Strauss entende 

teshuvá neste duplo sentido do arrependimento que conduz ao retorno: antes, estava-se no 

caminho correto, sai-se deste caminho correto para o do erro, e faz-se teshuvá de volta para 

o caminho correto (Cf. STRAUSS, 1997a, p. 87). E este significado de teshuvá como 

“retorno” é perfeitamente adequado ao caso de Rosenzweig. Sua redescoberta das raízes de 

sua tradição lhe permitem abandonar a via da conversão e o colocam no caminho de volta.  

Sobre a natureza da experiência vivida por Rosenzweig na sinagoga ortodoxa de 

Berlin, durante o Yom Kippur, não há relato do autor especificando ou descrevendo ao 

acontecido. A carta a que nos referimos mostra o tipo de narrativa que Rosenzweig adotou 

posteriormente para se referir a este evento. Seu filho, Rafael Rosenzweig, afirma (Cf. 

GLATZER, 1998, p. 398) que a decisão de seu pai de permanecer no judaísmo nada teria 

que ver com alguma súbita revelação, pois ele teria chegado a ela através daquilo a que o 

pai se refere, na carta citada abaixo a Rudolf Ehrenberg, como um “prolongado e completo 

auto-exame”. Esta afirmação de Rafael Rosenzweig indica que não se tratou de nenhuma 

experiência mística, o que não seria do caráter de Franz Rosenzweig. Também Glatzer 

(Idem, 1998, p. xix) reconhece, explicitamente, que Rosenzweig não era um místico. Sua 

crítica à mística aparece em várias obras, como, por exemplo, na forma de uma fina ironia 
                                                

26 Esta distinção é apresentada no verbete “Repentance” da Encyclopaedia Judaica, 2007, vol. 17, 
p. 221. 
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em seu texto publicado com o título de O Livrinho do Entendimento São e Enfermo27. 

Nessa obra, o auto se refere alegoricamente aos adeptos do misticismo como usuários de 

uma droga que lhes provoca a doença da paralisia do pensamento sadio, a “apoplexia 

philosophica”, que ele chama ironicamente de “misticol” (ROSENZWEIG, 1999, p. 60). 

Desde a discussão, no capítulo anterior, sobre a posição de toda uma classe de judeus 

alemães assimilados e sua rejeição ao misticismo dos judeus do leste europeu, 

considerados como um exemplo de atraso cultural e religioso, é possível enquadrar com 

certa precisão a postura do próprio Rosenzweig sobre este tema no contexto social e 

cultural em que ele vivia, e que será desenvolvido também na forma de argumentos 

racionais contra o misticismo em sua obra.  

Apesar do silêncio de Rosenzweig sobre este evento em seus escritos, como atesta 

Glatzer (“Ele nunca mencionou este evento aos seus amigos e nunca o apresentou em seus 

escritos”, in  GLATZER, 1998, p. XVIII), a experiência do Yom Kippur foi adotada pelos 

seus biógrafos e comentadores como sendo o momento mítico, aquele que faz emergir o 

homem que se torna exemplo do retorno à sua tradição e que se torna modelo para as 

gerações posteriores. A imagem de uma experiência transformadora no Yom Kippur 

tornou-se, por décadas, a resposta padrão do mundo acadêmico que investiga sua vida e 

obra para a pergunta sobre as razões do retorno de Rosenzweig ao judaísmo. A narrativa 

inicial, que estabelece o “mito”, parece ter sido aquela proporcionada por Nahum Glatzer 

em seu livro sobre a vida e obra de Rosenzweig, no qual o autor descreve o rito do Dia do 

Perdão como realizado em uma pequena sinagoga ortodoxa de Berlin e imagina p 

tremendo impacto que teria causado em Rosenzweig. Glatzer tenta corroborar sua 

afirmação argumentando que a carta de Rosenzweig a seu primo Rudolf Ehrenberg foi 

escrita apenas poucos dias depois do Yom Kippur e aduz também a importância que 

Rosenzweig atribuirá a este dia no seu livro A Estrela da Redenção (Cf. GLATZER, 1998, 

pp. XVI-XX). Apenas para citar mais alguns exemplos, de uma longa lista de 

comentadores que assumem esta mesma perspectiva, podemos observar que, em 1969, o 

amigo Eugene Rosenstock escreveria: 

                                                
27  Esta obra foi publicada como livro, mas na verdade tratava-se de um curso preparado por 
Rosenzweig para esclarecer o conteúdo da sua obra maior, A Estrela da Redenção (2005). Na 
versão em inglês, foi publicado com o título Understanding the Sick and the Healthy (V. 
ROSENZWEIG, 1999). 
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Em setembro de 1913, Franz participaria no rito da principal festa 
judaica, e sua participação neste ato de divina adoração o convenceu, para sua 
própria surpresa, de que ele poderia permanecer, de que ‘deveria’ permanecer, 
um judeu (ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 1969, p. 74).  

Mais tarde, também Stéphane Mosès afirmará que foi na experiência do Yom Kippur 

na pequena sinagoga de Berlin que: “sua verdadeira conversão aconteceu, a conversão que 

o trouxe de volta ao judaísmo. […] esta experiência é, sem dúvida, o evento decisivo de 

sua biografia espiritual” (MOSÈS, 1992, p. 35).  

Por fim, podemos citar Paul Mendes-Flohr, que descreverá esta situação em uma 

perspectiva similar, dizendo que: 

 Tendo presenciado, talvez pela primeira vez, uma cerimônia tradicional 
do Dia do Perdão, Rosenzweig concluiu que o judaísmo não estava 
espiritualmente moribundo […] e que uma vida de fé deveria ser buscada dentro, 
como ele o disse, da jurisdição de uma sinagoga” (MENDES-FLOHR, 1988, p. 
6). 

Este movimento de retorno, teshuvá, empreendido por Rosenzweig, seu exemplo 

vivido, sua experiência pessoal, vai servir como o modelo para as várias gerações de 

judeus que se seguirão e que farão dele o exemplo a ser seguido por todos os judeus que 

percebessem a fraqueza de suas raízes na sua própria tradição e desejassem a ela retornar. 

II.4.1 Ainda sobre as razões para a teshuvá. Da negação do mundo à 

reconciliação Deus-mundo-homem 

Apesar da experiência do Yom Kippur ter sido adotada como a resposta padrão à 

questão acerca das razões para o retorno de Rosenzweig ao judaísmo, ela tem um caráter 

explicativo que ainda deixa a desejar em termos de conciliar a biografia do autor a sua 

linha de pensamento. Talvez porque, como propusemos acima, se apresente sob a luz de 

um evento mítico e modelar, no sentido existencial de ser um exemplo para os demais.  

 Em um estudo publicado recentemente, Benjamin Pollock28 oferece uma nova linha 

de raciocínio. Bastante profícua, ela sugere um diferente caminho explicativo para o 

retorno ao judaísmo de Rosenzweig, no qual se propõe a argumentar por uma maior 

consistência entre a vida e a obra deste (Cf. POLLOCK, 2014). 

                                                
28 Professor de Religious Studies na Michigan State University, 
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Em linhas gerais, Pollock apresenta uma nova narrativa para a experiência de quase-

conversão ao cristianismo e do retorno de Rosenzweig ao judaísmo que leva em 

consideração a postura racional em relação a estas religiões que o filósofo já vinha 

adotando nos anos que antecederam este momento decisivo de sua vida e de sua obra. Sua 

decisão de conversão não teria sido uma decisão súbita (de certa forma, concordando com 

a afirmação do filho, Rafael Rosenzweig, citada acima), mas seria parte de um longo e 

gradual giro em direção ao cristianismo. 

Pollock, como outros autores, também reconhece que nos anos que antecederam este 

momento, Rosenzweig se via assolado por um intenso ceticismo (como já pudemos indicar 

acima). Contudo, em sua perspectiva particular, Pollock vai argumentar que este ceticismo 

apontava, no caso de Rosenzweig, para o uma negação do mundo, isto é, para uma 

desesperança fundamental na possibilidade de que a resolução para a questão humana 

pudesse proceder do mundo e, por consequência, de qualquer solução cujo embasamento 

fosse do plano da imanência, da natureza. Pollock, à diferença dos demais pesquisadores 

da obra de Rosenzweig, aponta que este ceticismo do filósofo está relacionado à grande 

afinidade deste com o marcionismo, que era uma das muitas vertentes do amplo 

movimento, encontrado em vários lugares e por um amplo intervalo de tempo na 

antiguidade, chamado de gnosticismo. Este fato revela que o filósofo judeu Rosenzweig se 

encontrava, no período anterior à conversa noturna de Leipzig, na posição de alguém que 

não vê alternativa à negação do mundo. Nada no mundo, nem na história, ofereciam-lhe a 

possibilidade de redenção, de solução dos conflitos manifestados na dialética histórica. 

Pollock apoia sua proposição em amplos estudos documentais dos escritos de 

Rosenzweig, com destaque para suas correspondências e diários, nos quais encontra 

referências explícitas ao encaminhamento deste a uma forma de pensamento marcada pelo 

marcionismo, durnate um longo período, anterior ao diálogo noturno de Leipzig. Diz 

Rosenzweig, em uma anotação de diário de 1916, feita na frente de guerra, que consta em 

uma coleção chamada “Paralipomena”:  

O que significa dizer que Deus criou o mundo e [é] não apenas o Deus da 
revelação – isto eu sei precisamente a partir da conversa noturna de Leipzig de 
7.7.13. Naquele momento, eu estava no melhor caminho para o marcionismo 
(apud POLLOCK, 2014, p. 19).  

Em uma carta a Margrit Rosenstock, de 20 e fevereiro de 1921, referindo-se a um 

comentário de Eugen Rosenstock no qual sugere que o livro de Harnack (a respeito de 

Marcion) teria contribuído para obra A Estrela da Redenção, Rosenzweig repele esta 
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sugestão e escreve: “não seria capaz de escrevê-lo [o livro A Estrela da Redenção] antes de 

1913, quando eu mesmo era ainda um marcionista” (POLLOCK, 2014, p. 20). 

Por marcionismo, Rosenzweig refere-se, segundo Pollock, à forma que sua 

religiosidade assumira nos anos precedentes ao diálogo de Leipzig. Esta expressava-se em 

uma desconfiança e uma negação do mundo, tomando este como lugar de aprisionamento 

da alma na sua condição de pecadora e tinha como consequência o seu ceticismo quanto ao 

lugar do sujeito neste mundo, que é um lugar de irredenção. 

É importante ter-se em conta que, conforme atesta o especialista em gnosticismo 

Kurt Rudolph (Cf. RUDOLPH, 1987, p. 313), um dos mais importantes estudos sobre 

Marcion foi publicado no século XIX exatamente pelo teólogo alemão Adolf von 

Harnack29 (teólogo cuja importância destacamos no capítulo anterior, dado seu papel no 

estabelecimento do protestantismo liberal). Rudolph considera que a compilação de 

Harnack de materiais a respeito do marcionismo continua sendo a mais completa já 

realizada, entretanto, sua interpretação do marcionismo já teria sido superada por estudos 

mais recentes, especialmente no que se refere à relação deste com o gnosticismo. Harnack 

teria rejeitado esta relação, já Rudolph afirma que, ainda que se leve em conta as 

diferenças entre o marcionismo e o gnosticismo em geral, não seria possível abordá-lo fora 

de história geral do gnosticismo, inclusive pela importância do marcionismo para esta 

história. 

Pollock, em sua pesquisa, associa o ceticismo de Rosenzweig diretamente ao 

marcionismo. Rosenzweig tomou contato com esta corrente através da obra de Harnack, 

que teria lido, como atesta Pollock com base em cartas de Rosenzweig a Margrit 

Rosenstock (POLLOCK, 2014, pg. 224, nota 8). Atualizando a interpretação trazida por 

Harnack no século XIX, Rudolph afirma que o marcionismo é produzido por um homem 

que foi considerado um dos mais originais teólogos do início do cristianismo e um dos 

primeiros a exigir da Igreja Católica uma no campo da teologia equivalente àquela da 

doutrina e da consolidação da igreja como instituição. Marcion (80? dc – 160? dc), 

originário da Ásia Menor, de Sinope, era filho de um rico armador. Inicialmente ligado à 

                                                
29  A obra de Harnack, que traça a história do dogma no cristianismo e na qual discute o 
gnosticismo e o marcionismo, foi publicada em 1886 (HARNACK, A. Lehrbuch der 
Dogmengeschichte, Vol. I. Freiburg: Mohr-Siebeck, 1886). A edição inglesa foi publicada em 1893 
(Cf. HARNACK, 1893). 
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congregação cristã de seu local de origem, da qual talvez seu pai tivesse sido o bispo, 

transferiu-se mais tarde para Roma e lá se ligou à congregação local, à qual teria doado 

parte de sua fortuna. Em Roma, Marcion teria elaborado sua doutrina sob influência do 

gnóstico sírio Cerdo. Dele, Marcion teria assimilado a antítese, perfeitamente reconhecível 

no gnosticismo, entre o Novo Testamento, como sendo produzido pelo Deus de Jesus 

Cristo, e o Antigo Testamento sendo, por sua vez, produto do Deus deste mundo, o Deus 

dos judeus. Em julho do ano 144, teve sua doutrina rejeitada pela Igreja de Roma. 

Marcion, então, fundou uma igreja própria, iniciando sua pregação por Roma e depois 

espalhando sua igreja por várias regiões do Império Romano, onde conquistou grande 

número de adeptos. Marcion defende que sua doutrina seria a mais pura continuação do 

cristianismo paulino, pois Paulo seria o apóstolo encarregado de purificar o Evangelho das 

impurezas doutrinárias agregadas depois do tempo de Jesus. Fora de Paulo que Marcion 

obtivera a doutrina da dicotomia entre a lei e a graça, a misericórdia e o amor. O Antigo 

Testamento teria sido escrito pelo Deus que criou este mundo, um Deus da lei, da justiça, 

vingativo e cheio de ódio aos homens. Já o Deus do Novo Testamento, revelado por Cristo, 

era o Deus do amor, da compaixão e da misericórdia. Marcion afirmava que o Deus de 

Jesus Cristo não era o mesmo Deus dos Hebreus, o Deus da criação não era o mesmo Deus 

da misericórdia e da redenção e, portanto, o Antigo Testamento, produzido por aquele 

Deus mau, deveria ser rejeitado, assim como toda e qualquer relação com a religião 

judaica. Em sua tentativa de purificar os ensinamentos, pela retirada de toda influência do 

Antigo Testamento hebreu e manter a pureza dos ensinamentos de Cristo transmitidos por 

Paulo, Marcion faz o expurgo de grande parte dos textos considerados sagrados, 

estabelecendo assim o primeiro cânon bíblico. Este cânon será rejeitado pela ortodoxia 

católica, que estabelecerá o seu próprio cânon em resposta ao desafio imposto por 

Marcion. Como se pode perceber, a doutrina de Marcion tem aproximações evidentes com 

o gnosticismo, mas ao mesmo tempo, tem posições que dele se diferenciam bastante. A 

obra de Cristo, segundo Marcion, que pensa estar seguindo Paulo, é fundamentalmente a 

da redenção dos homens como uma forma de pagamento de um débito, o que o separa da 

justiça legalista do Antigo Testamento. E esta redenção,  de acordo com os gnósticos, 

opera-se mediante a rejeição deste mundo e tudo o que dele procede e nele se fundamenta, 

por ter sido este criado pelo Demiurgo, sendo portanto mau em sua natureza mesma. Dada 

a absoluta dessemelhança entre o homem e Deus (ponto em que Marcion se separa dos 

gnósticos), a redenção do homem depende diretamente da misericórdia do verdadeiro Deus 
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(Cf. RUDOLPH, 1987, pp. 313-315) 30 . A redenção depende de algo totalmente 

transcendente a este mundo.  

Como nos informa o grande estudioso do gnosticismo, Hans Jonas, de quem Rudolph 

teria sido aluno, este movimento tem algumas características gerais que permitem agrupar 

suas muitas vertentes sob algumas ideias gerais (Cf. JONAS, 2001). O movimento 

gnóstico teria sido um fenômeno amplo, diversificado e de grande importância, 

especialmente no período inicial do cristianismo. Entre as suas características principais 

estaria a disposição a um dualismo radical que estrutura a visão da maioria das vertentes 

gnósticas, ainda que este dualismo tenha, ele próprio, algumas conotações diferentes, 

dependendo da vertente do gnosticismo que se esteja levando em consideração.   

Este dualismo se estabelece entre o homem e o mundo e, de forma diretamente 

relacionada, está o dualismo entre o mundo e Deus. É um dualismo que estabelece termos 

não complementares, mas opostos. O dualismo fundamental é aquele entre o mundo e 

Deus e é este que justifica e explica o dualismo entre o homem e o mundo. Desta tríade de 

termos, mundo-homem-Deus, os dois últimos se colocam em direta oposição ao primeiro. 

Contudo, apesar de estarem diretamente relacionados, Deus e o homem estão separados 

entre si precisamente pelo mundo. O conhecimento desta separação homem-mundo é 

obtido pelo homem gnóstico na forma de uma experiência de revelação. O gnóstico é o 

homem que conhece esta verdade. Esta separação se deve ao fato de que a Divindade é 

completamente alheia ao mundo e não tem nenhuma relação com o universo físico. O 

verdadeiro Deus, transmundano, não é revelado nem apontado pelo mundo.  

Ele é completamente outro em relação ao mundo e é o Desconhecido. O mundo é 

criação não deste Deus verdadeiro, mas de um Deus inferior, que estabelece as leis que 

regem o mundo material. O homem é gerado neste mundo material, mas apenas em seu 

aspecto corpóreo, físico, que procede do mundo. Além do corpo físico, no entanto, tem seu 

eu interior, seu pneuma (“espírito”, em contraste com a “alma”, psyche), que não é parte do 

mundo material, não é uma criação natural, sendo, em realidade, uma centelha que teria 

sido emanada do Deus verdadeiro e é, portanto, totalmente transcendente a este mundo e 

não cognoscível por categorias mundanas, como tampouco o é o Deus desconhecido. Seja 

qual for a natureza deste ser que criou o mundo, o homem não lhe deve obediência.  
                                                

30 O tema também é discutido na pesquisa de Frangiotti sobre a história das heresias dentro do 
cristianismo. (Cf. FRANGIOTTI, 2004 pp. 39-44). 
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A natureza apenas indica ou sinaliza para este deus inferior, este demiurgo, que criou 

este mundo com o qual o homem não tem nenhuma relação, uma vez que seu espírito lhe é 

completamente estranho. Este deus inferior é uma espécie de perversão do Divino 

verdadeiro e dele teria retido apenas o poder de agir, porém um agir cego, sem 

conhecimento nem benevolência. O demiurgo cria o mundo a partir de sua ignorância e 

paixão. O mundo é, assim, a corporificação do negativo, isto é, do oposto do conhecimento 

e aponta a uma força maligna que procede da pura vontade de poder e coerção. As leis que 

regem o mundo são as leis deste regente e não procedem da sabedoria divina. Por esta 

razão, a essência do homem é conhecimento (gnose), conhecimento do seu eu e do 

verdadeiro Deus. O gnóstico é um conhecedor que vive em meio à ignorância, ao não-

conhecimento.  

Desta forma, tudo o que os homens aprenderam como sendo as leis, a ética, os 

modos de funcionamento do mundo, são apenas formas que o demiurgo produziu para 

acorrentar o homem à matéria, componente básico do mundo. Há uma assimetria 

ontológica fundamental entre o mundo e Deus e entre o mundo e o eu interior do homem, 

que procede do Deus verdadeiro, desconhecido deste mundo. O mundo é uma espécie de 

cela, de prisão, na qual o eu interior está aprisionado enquanto estiver em obediência 

ignorante a este demiurgo e suas leis naturais, morais e religiosas (Cf. JONAS, 2001, pp. 

326-330). Desta ontologia procede a negação do mundo, este acosmismo fundamental, ao 

qual Jonas relaciona diretamente o niilismo, dado que negar este mundo é rejeitar todas as 

normas que dele procedem e rejeitar todo conhecimento nele baseado e dele procedido, 

pois trata-se de um não-conhecimento, um saber de algo que, em si mesmo, é falso. Negar 

qualquer natureza ao mundo é negar também qualquer natureza mundana do homem. O 

acosmismo gnóstico implica necessariamente em niilismo. Esta potente afirmação de Jonas 

terá, a nosso ver, grande importância para se entender um dos aspectos do enfrentamento 

de Rosenzweig com o niilismo, uma vez que o filósofo terá que lidar com esta negação 

radical do mundo. 

Pollock, com este novo enfoque, questiona, portanto, a ideia consagrada de que a 

teshuvá empreendida por Rosenzweig se explica simplesmente a partir de uma experiência 

de fé ocorrida na sinagoga durante o Yom Kippur. A consagração desta narrativa pode 

também ser explicada dada sua utilidade na defesa da ideia de que um existe um núcleo da 

religiosidade que não se pode explicar através da linguagem científica, protegendo desta 

forma, o discurso religioso contra o reducionismo inevitável que a abordagem científica 
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impõe. Ademais, a narrativa a partir da experiência de fé serve como instrumento 

apologético, pois encerra qualquer forma de abordagem ou investigação racional. Poderia 

assim ser explicada a consagração que esta narrativa obteve ao servir muito bem aos 

indivíduos que lidavam com suas dificuldades no campo da identidade religiosa, 

particularmente os judeus com suas lutas com a identidade judaica, muito particularmente 

no período pós-Segunda Guerra Mundial (Cf. POLLOCK, 2014, pp. 8-9). 

Entretanto, de acordo com este novo enfoque defendido por Pollock, a teshuvá teria 

sido, em vez disso, a culminância daquele processo de negação do mundo em que se 

encontrava Rosenzweig. Esta posição somente seria ultrapassada a partir do momento em 

que o filósofo compreendeu de uma nova forma o lugar do judaísmo na história, o papel do 

cristianismo, a importância do judaísmo para livrar o cristianismo do risco do marcionismo 

e, com isso, foi capaz de vislumbrar a reconciliação do eu e do mundo a partir de um 

processo de realização do reino divino através da história. E seria precisamente esta 

compreensão que teria sido produzida em Rosenzweig a partir do diálogo noturno de 

Leipzig.  

Esta perspectiva adotada por Pollock tem a grande vantagem de não se apoiar em um 

evento de fé, o qual, segundo a explicação adotada por Glatzer, seria algo instantâneo, não 

decorrente do pensamento e da razão. A explicação através da experiência única reduziria 

o pensamento de Rosenzweig a sua defesa e o tornaria refém dela, ainda que nenhum de 

seus escritos ofereça explicação sobre a natureza dessa experiência A narrativa proposta 

por Pollock recolocaria o retorno de Rosenzweig ao judaísmo no quadro de uma 

argumentação metafísica sobre a redenção que seria digna de ser levada em conta. Além 

deste aspecto, seria possível abordar a forma como Rosenzweig enfrentou o desafio do 

niilismo em termos mais próximos de seu pensamento, expresso em sua obra escrita.   

O marcionismo de Rosenzweig, atestado por ele mesmo em cartas e anotações de 

diário citados por Pollock, cria um dualismo com o qual o filósofo se defronta e para o 

qual não encontrava resposta adequada. Este dualismo seria aquele que separaria o Deus da 

criação do Deus da revelação e redenção. Se o Deus da revelação não era o mesmo da 

criação, o status ontológico do mundo permaneceria na incerteza e, uma vez que havia sido 

criado por um Deus menor, tampouco poderia oferecer qualquer esperança de ligação ou 

de retorno ao Deus da redenção. No marcionismo, e Deus da criação é raivoso e mau. 

Porém, esta perspectiva já havia indicado para Rosenzweig que o Deus da redenção seria 

acessível pela revelação, um entendimento que se estabeleceria para ele antes mesmo do 
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diálogo de Leipzig. O problema que ele enfrentava era que o Deus da revelação seria 

acessível somente através da revelação (Cf. POLLOCK, 2014, p. 20). Se houvesse a 

experiência individual da revelação, ainda assim o status do mundo criado seria duvidoso. 

Talvez para o mundo não houvesse nenhuma forma de redenção. E esta era a base da 

postura de Rosenzweig de negação do mundo. Veremos adiante que a revelação ganhará 

nova importância como a possibilidade do homem estabelecer uma relação com o Deus 

criador, mas também como o elemento que estabelece um ponto absoluto nas dimensões 

relativas  do tempo e do espaço. No entanto, este aspecto será abordado mais à frente. 

A experiência de Baden Baden, citada anteriormente, teria representado para 

Rosenzweig a esperança de reconciliar a alma e o mundo através do desenrolar da história. 

Contudo, como a tentativa foi frustrada, recrudesceu em Rosenzweig sua desconfiança em 

relação ao mundo e permaneceu nele aquela visão dualista, que via como ainda insolúvel a 

separação entre a alma individual e o mundo.  

Como sugere Pollock, segundo o que suas cartas e diários indicam, neste período que 

vai de 1910 a 1913, antecedente, portanto, ao diálogo noturno de Leipzig, Rosenzweig 

teria explorado as consequências teológicas desta negação do mundo. Como indicamos na 

seção anterior, isto mostra que a religião era um tema presente e constante no campo de 

discussões de Rosenzweig, sendo falso que a religião teria entrado em seu campo de 

reflexão como uma possiblidade para a solução de sua crise apenas a partir do Yom Kippur 

de 1913. 

Um dos pontos principais da argumentação de Pollock, e de nosso interesse aqui, é a 

sua afirmação de que Rosenzweig não foi convertido a uma posição de fé devido ao 

diálogo noturno de Leipzig pois, desde 1910 ou 1911, já demonstrava um compromisso de 

fé ao pensar o problema moral e espiritual do status do mundo. A questão da revelação, 

que Rosenstock lhe apresenta no diálogo, não é a responsável por lhe conscientizar da 

revelação em si, que ele já contemplava como a possibilidade para a redenção da alma 

individual, sendo outra a perspectiva sobre a revelação que Rosenzweig perceberá e 

adotará. 

A anotação de Rosenzweig, constante na coleção de textos Paralipomena, citada 

acima, em sua redação completa, diz:  

O que isto significa, que Deus criou o mundo e [é] não apenas o Deus da 
revelação - isto eu sei precisamente a partir da conversação noturna de Leipzig 
de 7.7.1913. Naquele momento, eu estava no melhor caminho para o 
marcionismo. (apud POLLOCK, 2014, p. 19). 
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Deste texto, pode-se destacar a indicação que Rosenzweig faz da diferença de 

percepção sobre Deus e sobre a revelação que a conversação noturna de Leipzig, com 

Rosenstock tinha lhe propiciado. Veja-se que ele diz que o Deus que criou o mundo não é 

apenas o Deus da revelação. 

Na carta citada anteriormente, ao primo Rudolf Ehrenberg, de 31 de outubro de 

1913, encontramos também outras referências a esta nova perspectiva sobre o Deus da 

criação e o da Revelação. A longa citação a seguir se justifica para o argumento em curso: 

No diálogo noturno de Leipzig, durante o qual Rosenstock forçou-me 
passo a passo para fora das últimas posturas relativistas que eu ainda sustentava 
e me forçou a uma posição não-relativista, eu lhe era inferior deste o início, pois 
eu tive que afirmar a justeza deste ataque mesmo de minha posição. Tivesse eu 
sido capaz, naquele momento, de alicerçar meu dualismo de revelação e mundo 
em um dualismo metafísico de Deus e do diabo, eu teria, então, sido inatacável. 
Mas, a primeira frase da Bíblia me impediu. Este terreno comum forçou-me a 
resistir-lhe. E permaneceu ainda durante as semanas seguintes o inamovível 
ponto de partida. Qualquer relativismo de uma Weltanschauung me estava 
proibido (apud POLLOCK, 2014, p. 58). 

A referência à primeira frase da Bíblia, “E Deus criou os céus e a terra” indica que 

Rosenzweig reconhece que a força do argumento de Rosenstock se apoiava primeiramente 

na admissão de que o Deus que se revela e redime o homem é o mesmo Deus que criou o 

mundo. Deus não era “apenas” o Deus da revelação, mas “também” o Deus da criação. 

E esta admissão de Rosenstock era a base da força de sua posição existencial pois, a 

partir dela, a ação no mundo daria o significado à história que Rosenzweig tinha tentado 

encontrar em Hegel. Foi a ideia deste de uma história que integra a ética em si, mas que 

não tinha sido capaz de dar conta da dúvida sobre o status ontológico do mundo, que 

afastou Rosenzweig de Hegel depois da conferência de Baden Baden.  A posição de 

Rosenstock afirmava ambas as coisas, o status do mundo como criação de Deus e como 

lugar de exercer o amor divino para a salvação e redenção da humanidade, de uma forma 

que colocou em xeque o relativismo inseguro de Rosenzweig. Rosenzweig percebe que seu 

existir no mundo volta a ter consistência. Não apenas o homem, como alma, sustenta seu 

ser no transcendente, mas agora também o mundo pode ser reconhecido como tendo este 

mesmo fundamento ontológico. E a percepção deste status do mundo, para Rosenzweig, 

surge exatamente da consciência de que o cristianismo age no mundo. O relativismo de 

Rosenzweig está condenado a desaparecer. Rosezweig declara esta posição em uma carta 

de 1919, na qual resiste raivosamente a Rosenstock e a Hans Ehrenberg, que questionavam 

a seriedade de sua lealdade ao judaísmo: 
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Eu não sou um judeu nem através nem desde 1913, mas de fato, na 
medida mesmo em que sou, totalmente desde 1886 em diante [isto é, desde o seu 
nascimento]… 1913 não aumentou este tesouro um centavo sequer. […] meu 
judaísmo jamais foi renascido. Minha mundanidade renasceu naquele tempo, isto 
é correto. Eu fui capaz de tomar o mundo seriamente desde então, porque, desde 
então eu tomei seriamente a atividade do cristianismo no mundo (apud 
POLLOCK, 2014, p. 60). 

Tomar o mundo seriamente significa reconhecer que seu status ontológico é 

sustentado por seu criador absoluto e eterno, Deus, que é o mesmo Deus que se revela ao 

homem individual. E admitir a ação no mundo, como Rosenzweig teve que reconhecer que 

o cristianismo produzia a partir da posição de Rosenstock, significou admitir a 

possibilidade da redenção da alma humana neste mundo, ou dito de outra forma, que o 

mundo teria a possibilidade ou o direito à redenção, algo que o Rosenzweig assemelhado 

ao marcionismo negava, pois negava ao mundo (ou, no mínimo, colocava em dúvida) o 

próprio status de criação de Deus. 

Sendo assim, a partir dessa perspectiva sugerida por Pollock, a questão da decisão de 

conversão de Rosenzweig ao cristianismo alcança um âmbito mais amplo e pode indicar 

que ela veio como uma possível via de solução para sua crise interna. Entretanto, a crise 

interna que lhe consumiu alguns meses de minuciosa reflexão e o levou a participar do 

Yom Kippur na sinagoga de Berlin só alcançaria solução definitiva a partir da sua nova 

compreensão do judaísmo, nesse contexto que lhe permitiu resolver-se pelo retorno a sua 

tradição de origem. Porém, também nesse contexto, pode-se admitir que a experiência do 

Yom Kippur não foi o fator definitivo nem se tratou de uma experiência de fé apenas, nem 

de um evento isolado do restante de sua vida. Ainda que não se possa simplesmente 

descartar a perspectiva que Glatzer consolidou sobre o Yom Kippur, uma vez que não há 

nenhuma nova evidência que pudesse corroborar este descarte, afirmar que a mudança de 

rota de Rosenzweig, sua teshuvá, se deveu a uma experiência de fé, segundo Pollock, 

“coloca o risco, entre outras coisas, de reduzir todas as ideias aos fundamentos 

psicológicos ou fisiológicos” (POLLOCK, 2014, p. 99).  

É preciso lembrar, como vimos anteriormente, que Rosenzweig, primeiramente, 

considerava que o judaísmo perdera o sentido porque o cristianismo realizaria no mundo o 

processo de redenção. O judaísmo teria se tornado desnecessário e, portanto, anacrônico. 

Sendo assim, nada mais evidente do que a necessária conversão ao cristianismo. O 

judaísmo teria se tornado irrelevante desde o ano 70, quando teria perdido sua função 

espiritual no mundo, ao ser dispersado na diáspora. No entanto, anteriormente, Rosenzweig 
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não aderia ao cristianismo porque este teria entrado pelo mesmo caminho quando se tornou 

a religião encarnada, a religião imperial. Sendo assim, o cristianismo teria passado a se 

dedicar àquele mundo que Rosenzweig passava a ver a partir da ótica do marcionismo. 

Quando Rosenstock lhe apresenta o cristianismo com sua ação de amor redentor no 

mundo, Rosenzweig vislumbra o papel do cristianismo como reconciliador entre alma e 

mundo, pois somente o cristianismo agia para a trazer os indivíduos para este campo de 

ação e de fé. O judaísmo não era uma religião de conversão e jamais poderia exercer este 

papel de reconciliador das almas individuais e do mundo, pois sua ação não se dirigiria ao 

mundo, mas apenas ao povo judeu.  Pode-se sugerir então que seria esta a razão que teria 

levado Rosenzweig a afirmar que o judaísmo não teria mais lugar no mundo ao se decidir 

pela conversão ao cristianismo. A conversão ao cristianismo exigiria a negação tanto do 

marcionismo quanto do judaísmo. Rosenzweig teria negado o seu judaísmo porque 

identificou que faltava a este exatamente o lado mundano, o agir no mundo. 

Sendo assim, ainda sem eliminar a possibilidade do impacto de uma possível 

experiência no Yom Kippur, à qual Rosenzweig não faz referência alguma em seus 

escritos, Pollock sugere de forma bastante plausível que a reversão de Rosenzweig da 

decisão de se converter ao cristianismo seu retorno ao judaísmo se devem a uma nova 

percepção do judaísmo e sua complementaridade ao cristianismo no papel que ambos 

representariam no processo de redenção. Sugere Pollock que a conclusão a que 

Rosenzweig chega em 1913 é que: 

Sem que o povo judeu exercesse seu papel único no processo de 
redenção, papel que ele existe para realizar, o cristianismo não poderia realizar a 
reconciliação histórica entre alma e mundo, a qual sinalizaria para a verdadeira 
superação do dualismo gnóstico (POLLOCK, 2014, p. 100). 

E esta percepção Rosenzweig não localiza no evento em Berlin, mas retrocede o 

processo que o levou a ela e ao retorno ao judaísmo à noite em Leipzig. Em carta a 

Rosenstock, de 15 de janeiro de 1920, diz: "Eu dato meu retorno ao judaísmo não desde 

aquele dia em Berlin, em outubro de 1913, mas, sim, à nossa noite em Leipzig" (apud 

POLLOCK, 2014, p. 107). 

Isto indica, inicialmente, que Rosenzweig admitiu que cristianismo seria o 

encaminhamento coerente para sua vida, entretanto, o abandono da visão anterior do 

judaísmo e a nova concepção do mundo e da história abriram o campo para uma nova 

percepção também do judaísmo. No entanto, a clareza sobre esta nova concepção do 

judaísmo lhe exigiu a "minuciosa" reflexão a que se referiu e lhe tomou os quatro meses 
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que separaram os dois eventos. O decidido converso, que não queria chegar ao cristianismo 

como pagão, que queria chegar como judeu, revisou o seu judaísmo a partir da nova 

perspectiva. E, talvez para sua surpresa, chegou a uma nova concepção também do 

judaísmo, que agora lhe aparecia como tendo um papel fundamental no mundo, tão 

fundamental que a ação de amor do cristianismo no mundo dependeria da presença do 

judaísmo neste mesmo mundo para que pudesse ser realizada. A superação do 

marcionismo se deu a partir do momento em que Rosenzweig compreendeu que o Deus da 

criação, portanto, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, é o mesmo Deus da 

redenção, o Deus do Novo Testamento. E, estudando a história da Igreja Primitiva, 

Rosenzweig observou que, para se opor ao gnosticismo, que em geral rejeitava o Antigo 

Testamento como produzido pelo Demiurgo e não pelo Deus verdadeiro, os Pais da Igreja 

e os Concílios afirmaram que o Deus do Antigo Testamento era o Deus e Pai de Jesus 

Cristo. Esta posição da Igreja era, ainda que não intencionalmente, positiva para o 

judaísmo. 

 E para Rosenzweig, significou a possibilidade da aproximação entre judaísmo e 

cristianismo na perspectiva da obra da redenção a ser levada a cabo no mundo.  Na sua 

obra A Estrela da Redenção se pode constatar a importância destas novas perspectivas para 

o autor, que as desenvolverá amplamente, em particular na terceira parte, que aborda as 

formas sociológicas do judaísmo e do cristianismo no mundo e o papel de cada um para a 

vinda do Reino de Deus e da Redenção. Estes aspectos serão desenvolvidos posteriormente 

no nosso capítulo III, ao analisarmos o conteúdo de A Estrela da Redenção. Também é 

diante desta nova ótica do judaísmo perante o cristianismo que se desenvolverá o diálogo 

por cartas entre Rosenzweig e Rosenstock, ainda no período da guerra, que se revelará um 

grande exemplo de como se pode dar o diálogo e a aproximação entre um judeu e um 

cristão (Cf. ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 1969).  Para Rosenzweig, seu 

novo entendimento lhe indica que o Cristianismo dependeria, para sua obra reconciliadora 

no mundo, de que o judeu permanecesse judeu. Somente se o judeu permanecesse judeu 

poderia ocorrer a realização do Reino de Deus no mundo. E este era o significado de tomar 

o mundo seriamente pois é nele que a promessa de redenção seria cumprida. Sendo assim, 

a conversão não apenas não era mais “necessária”, mas também, não era mais “possível” 

(GLATZER, 1998, p. 28).   

Já em carta a sua mãe, de doze dias após o Yom Kippur em Berlin, Rosenzweig 

começa a se referir em novos termos ao judaísmo. Ao comentar uma carta que sua mãe 
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teria recebido de um ministro protestante, Rosenzweig ironiza e recrimina o 

comportamento do religioso que expressa uma certeza de superioridade de sua fé e sua 

teologia, que se mostra afável e compreensivo com a mãe de Rosenzweig e com as 

religiões orientais apenas por uma questão estratégica, que se refere ao judaísmo 

considerando-o “extremamente interessante” (GLATZER, 1998, p. 27, grifo do autor). 

Rosenzweig passa a afirmar que há um abismo intransponível entre o cristão e o judeu: 

enquanto o primeiro, um pagão, alcança uma conexão íntima com Deus em seu coração 

somente através de Jesus, o judeu já tem essa conexão pelo fato de ter nascido do povo 

escolhido (Cf. GLATZER, 1998, p. 27). Rosenzweig encerra esta carta afirmando que teria 

encontrado o “caminho de volta”, pelo qual se estava “torturando em vão, refletindo por 

quase três meses”. Em carta de 31 de outubro de 1913, endereçada a primo Rudolf 

Ehrenberg, nosso filósofo declara sua nova decisão: 

Devo dizer a você algo que você irá lamentar e que pode, a princípio, 
parecer-lhe incompreensível: depois de um prolongado e, creio, completo 
autoexame, eu reverti minha decisão. Não mais me parece necessário e, portanto, 
sendo o que sou, não mais me é possível. Eu permanecerei judeu (GLATZER, 
1998, p. 28).    

II.5 As reações. O início da nova jornada. 

No ano seguinte, 1914, Rosenzweig tornou-se aluno de Hermann Cohen31, figura que 

teve imensa influência na sua vida e obra. Rosenzweig ficou impressionado com o grande 

professor, fundador do movimento neo-kantiano na escola de Marburg, da qual havia se 

aposentado em 1912 para passar a ensinar filosofia da religião do judaísmo na futura 

Escola Superior de Ciência do Judaísmo, em Berlin. 

Rosenzweig encontra em Cohen aquilo que ele julga ser a melhor expressão de um 

erudito, mas não como os professores de filosofia que, em sua profundidade, elevação, 

agudeza, etc., exibiam uma ausência ou um desdém pelo conteúdo no ato de filosofar. Em 

Cohen, Rosenzweig diz encontrar não mais um professor de filosofia, mas um filósofo, um 

homem. Aquilo que Rosenzweig havia desesperadamente buscado nos escritos de grandes 

homens já mortos, ele agora podia contemplar em um homem vivo. Em anotações de seu 

diário, Rosenzweig tenta capturar algumas das ideias de Cohen, mas sabendo que não 

podia tirar sua atenção do grande mestre sob pena de perder o melhor do que estava sendo 

                                                
31 Hermann Cohen (1842-1918) tornou-se a figura principal do neo-kantismo. 
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dito. Era tal a força do impacto de Cohen em Rosenzweig que até seu gestual era carregado 

de significado: “todo um encadeamento de pensamentos era concluído com um gesto, e 

este gesto era mas conclusivo que qualquer possível conclusão” (GLATZER, 1998, p. 30). 

A experiência de retorno ao judaísmo e o encontro com Cohen conduzem 

Rosenzweig a um período de intenso estudo e revisão de todo o seu conhecimento sobre o 

judaísmo. Em 1914, Rosenzweig inicia seu esforço de formular suas ideias sobre o 

judaísmo. A partir de um encontro com Martin Buber 32  em Berlin, Rosenzweig é 

convidado por este a escrever um capítulo de um livro sobre os judeus. É então que  

escreve seu importante artigo Teologia Ateia. 

II.6 Teologia ateia 

 Teologia Ateia é considerado o primeiro ensaio teológico de Rosenzweig (Cf. 

ROSENZWEIG, 2009b, p. 10). Foi escrito em abril de 1914, atendendo a um pedido de 

Martin Buber, que pretendia publicá-lo em um anuário intitulado Vom Judentum (Sobre o 

Judaísmo). O artigo teria sido rejeitado pelos editores do anuário por ser considerado 

inapropriado, uma vez que trazia críticas a Buber. O artigo só foi publicado postumamente. 

Neste mesmo ano de 1914, Hermann Cohen, já aposentado da função de professor, 

ministrou um curso de Introdução à Filosofia, um seminário sobre Maimônides e um curso 

sobre O Conceito de Religião no Sistema de Filosofia, todos na Escola Superior de Ciência 

do Judaísmo, em Berlin. Este ano de 1914 marca a decisiva entrada de Rosenzweig nos 

estudos sobre o judaísmo. 

Como observam Franks e Morgan, o ensaio Teologia Ateia tem como principal 

objetivo a crítica às tendências teológicas dos séculos XIX e XX (Cf. ROSENZWEIG, 

2000b, p. 5-6), que estariam representadas no pensamento de Buber em seus “Três 

Discursos Sobre o Judaísmo” (BUBER, 1967)33. Nestes discursos, Buber, ao buscar uma 

                                                
32 Martin Buber (1878-1965) estudou em Viena, Leipzig, Berlin, Zurich. Entrou para o Movimento 
Sionista. Foi o editor de una revista judaica de renome e apresentou conferências de filosofia da 
religião judaica na Universidade de Frankfurt de 1924 até 1933. Nesse período, trabalhou junto 
com Franz Rosenzweig na Freies Jüdisches Lehrhaus e em uma tradução do Antigo Testamento 
para o alemão. Emigrou da Alemanha para a Palestina em 1938 e desde então trabalhou na 
Universidade Hebraica de Jerusalém. Sua obra mais reconhecida é o livro Ich und Du (Eu e Tu, de 
1923) na qual se pode perceber a influência de seus diálogos com Rosenzweig. 
33 Os artigos foram publicados originalmente em BUBER, 1911. Os Três Discursos são citados 
aqui a partir da edição em inglês. 
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renovação do judaísmo frente às tendências racionalistas e historicistas (vistas acima), em 

franca expansão dentro dos círculos religiosos e filosóficos judaicos, tendia a alicerçar a 

unicidade, a originalidade e a força do judaísmo no espírito, isto é, no indivíduo e no povo 

judeu e, desta forma, sustentava o divino neles. Buber concebia o judaísmo em termos 

sócio-psicológicos e nacionalistas, o que teria como resultado uma redução do divino ao 

humano, ou, ao menos, tornava obscura e imprecisa a fronteira entre estas duas dimensões. 

O judaísmo seria pensado por Buber a partir da sua “realidade interior” (Cf. BUBER, 

1967) no indivíduo, ou, dito de outra forma, de sua realidade no espírito do homem judeu. 

O ensaio de Buber considerava o judaísmo, portanto, como produto de um processo 

espiritual do povo judeu, que se constituiria basicamente como comunidade de sangue, 

algo que estaria instaurado na profundidade do ser de cada judeu e que seria a fonte de 

onde emanaria a força que se externaria na forma da luta pela unidade desse povo. Sendo 

assim, o texto fazia uso de noções correntes no seu tempo, como sangue, comunidade, 

força, etc., derivadas talvez de Nietzsche. Desta forma, todo o pensamento de Buber estaria 

fundado na ideia do “povo judeu” como o local onde residiria a força e de onde emanaria o 

impulso em busca de unidade. Confrontado com a fragmentação derivada de questões 

sociais e psicológicas, a presença da comunidade de sangue seria a base da ideia de 

unidade e o fundamento da crença que a sua busca teria uma base sólida e permanente. 

No entanto, como notam Franks e Morgan, a principal afirmação que será atacada 

por Rosenzweig é a de que a ideia da unidade de Deus é derivada, ou resulta, desse 

processo constante de luta do judeu com a “divisão de seu eu” (ROSENZWEIG, 2000b, 

pg. 6), entre o homem interior e o exterior, entre o judeu de dentro e o alemão de fora, 

entre o espírito e a cultura, a fim de obter a unidade de si mesmo. Rosenzweig objetava 

esta afirmação de Buber sob o argumento de que ela se basearia na ideia de que mesmo 

Deus seria tão somente resultado das aspirações humanas, fazendo de Deus, no limite, 

apenas uma projeção humana. 

A abordagem da questão é feita por Rosenzweig através do estabelecimento de um 

paralelo entre os desenvolvimentos teológicos dentro do cristianismo protestante alemão e 

as novas tendências no pensamento judaico pós-emancipação, como desenvolvemos em 

nosso Capítulo I. 

No caso cristão, Rosenzweig, logo no início do ensaio, chama a atenção para o 

interesse da teologia liberal alemã em desenvolver o que ficou conhecido como a teologia 

da vida de Jesus.  
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Este approach iluminista significava eliminar a dependência do cristianismo em 

relação ao dogma do Cristo, como homem-deus. Dessa forma, seria possível conceber o 

cristianismo como a religião de Jesus e colocá-lo no lugar do Cristo. O cristianismo de 

Jesus não teria ensinado nada de diferente daquilo que constituía o próprio Iluminismo. 

Devido a este enfoque e a este procedimento é que Rosenzweig declara: “O Iluminismo 

poderia – marquem estas palavras: se fosse possível – fazer as pazes com a mais poderosa 

força espiritual do passado” (ROSENZWEIG, 2000b, pg. 12). Como resultado, aquele 

recobrimento com um Cristo do Cristianismo colocado pela Igreja sobre o Cristianismo de 

Jesus poderia, finalmente, ser removido, emergindo assim o Cristianismo em toda a sua 

pureza originária. Era este o projeto do Iluminismo a respeito do Cristianismo através da 

religião de Jesus. 

Nessa vertente, Rosenzweig aponta que, desde Kant em particular, a busca de um 

fundamento racional, não dogmático, para a teologia, que lhe permitisse ser compreendida 

e experimentada no presente, sem necessidade do recurso à autoridade histórica ou a 

noções transcendentes, levou ao estabelecimento da importância de reconhecer em Jesus, 

primeiramente, uma figura histórica, para, depois, ver-se que nele o mais importante era 

sua atividade de propagador de ensinamentos atemporais e racionalmente assimiláveis. Isto 

significava dar importância agora à figura histórica de Jesus, buscando comprovar 

objetivamente sua existência, ressaltar sua atividade como mestre ou professor, e, por fim, 

centrar o interesse nos seus ensinamentos. Isto permitiria aquele approach ilustrado ao 

cristianismo. 

Entretanto, destaca Rosenzweig, esse esforço de fundamentar uma teologia da vida 

de Jesus na sua figura histórica e em seus ensinamentos foi logo abandonado dados os 

desenvolvimentos do pensamento romântico no século XIX. Nesse novo movimento do 

pensamento, o enfoque no ensinamento seria abandonado em favor da elevação do 

indivíduo vivo à posição de suma importância. O reconhecimento dessa individualidade 

viva estaria acima, em termos de seu valor, mesmo na eventualidade de que esse indivíduo 

pudesse ter trazido a verdade. O ensino da verdade seria menos importante do que o fato de 

ser um indivíduo vivo que a trouxe. Rosenzweig aponta para o pensamento de 

Schleiermacher como aquele que colocaria a presença de uma força espiritual na natureza 

humana como a base que tornava possível a ocorrência ou a emergência da revelação em 

nível individual, este seria o ponto mais alto do desenvolvimento dessa força espiritual. 

Portanto, no caso de Jesus, a sua “personalidade” seria importante, e não sua atividade 
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como “mestre” ou “professor”, pois teria sido de sua personalidade que o cristianismo 

havia brotado. Segundo Rosenzweig, mesmo os esforços de D. F. Strauss34 de explicar o 

início do cristianismo em termos puramente históricos, dentro do espírito hegeliano, teria 

sido insuficiente para resistir àquela tendência e teria sucumbido diante dessa visão 

romântica da personalidade como a força histórica decisiva (Cf. ROSENZWEIG, 2009b, p. 

13). 

A teologia da vida de Jesus se manteve por décadas, baseada na importância desta 

personalidade. Entretanto, esta confiança foi sendo abalada pelo próprio desenvolvimento 

da noção romântica de personalidade e suas dificuldades inerentes. A esperança de que 

aquilo que fazia de Jesus um homem especial pudesse ser encontrado em qualquer homem 

estava apoiada na figura de Goethe, cuja vida seria “a secreta pressuposição desta vida de 

Jesus que a teologia liberal alemã esperava poder colocar como ponto focal da fé” (Ibidem, 

p. 14). Rosenzweig salienta, porém, que a noção de personalidade evidencia a dificuldade 

que a ideia do valor universal de uma singularidade individual enfrenta, ao ser cotejada 

com a experiência da dificuldade de mútuo entendimento entre “eus” cada vez mais 

isolados dentro das paredes de suas individualidades. Esta dificuldade punha em xeque a 

equiparação entre o homem-Deus do dogma e o homem individual compreendido na 

plenitude de sua singularidade. Além disso, o avanço da pesquisa histórica de Jesus 

mostrava-o cada vez mais enraizado no espírito de seu tempo, o que tornava cada vez mais 

difícil ultrapassar esta sua particularidade, esta sua estranheza como ser individual 

contextualizado em seu tempo. Esta situação colocava claramente a questão de se seria 

possível mover o conceito de revelação histórica e supra-histórica para o interior da 

ciência.  

No que concerne ao judaísmo, esta ótica centrada na “personalidade” não teria 

equivalente. No entanto, a retomada de uma filosofia judaica da religião teve grande 

impulso com o esforço levado a cabo por Cohen de realizar uma reinterpretação 

racionalista do conceito de revelação35. E Rosenzweig destacava que o resultado disso 

seria que, nos anos anteriores, teria havido no judaísmo a colocação do ponto focal no 

                                                
34 David Friedrich Strauss (1808-1874), foi autor de Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, uma obra 
que, ao ser publicada, custou-lhe seu emprego e sua carreira acadêmica. 
35 A grafia da palavra revelação estará em minúscula quando nos referirmos ao seu conceito geral e 
em maiúscula quando o conceito for o de Rosenzweig.  
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recipiente da revelação: o povo judeu. Se no cristianismo, o dogma do homem-deus teria 

sido reduzido à noção de um homem ideal, o judaísmo teria produzido uma reinterpretação 

de uma nação, de um povo escolhido, colocando em seu lugar a noção da comunidade 

ideal da humanidade. 

Estas reinterpretações têm como seu principal resultado o obscurecimento daquela 

que é a questão mais difícil de todas: a da efetiva entrada do divino na história de uma 

forma que não se confunda com nenhum outro aspecto do real.  

Não havia, como ressalta Rosenzweig, forma de se reproduzir a solução de 

concepção de um ser humano ideal do cristianismo no judaísmo pela tentativa de 

concepção de uma humanidade ideal a partir de um povo singular. 

O que se desenvolveu neste âmbito, na segunda metade do século XIX, teria sido, 

segundo Rosenzweig, um conceito de povo que já não era baseado no pensamento de 

Hegel, que seria inadequado para dar conta da singularidade do povo judeu. O novo 

conceito partiria da ideia de raça, que, com sua aparência de naturalismo, daria a 

justificativa para a existência de um povo. Este novo princípio pseudonaturalista daria 

espaço para a elaboração da ideia de um povo que obteria o direito à existência não mais 

por pertencer a um fluxo histórico transnacional, mas sim porque seria definido pelo seu 

“sangue”.  Este novo elemento, o “sangue”, seria o aquilo que definiria a “essência” de um 

povo, seu caráter constante que lhe permitiria afirmar sua própria existência. A referência 

de Rosenzweig remete ao movimento nacionalista de cunho racial que emerge na 

Alemanha do final do século XIX e início do século XX, quando se passou a falar de 

“povo alemão” (ROSENZWEIG, 2000b, pg. 17, nota 16). É neste ponto que Rosenzweig 

afirma que estão criadas as condições para que a teologia ateia pudesse penetrar no lado 

judaico (Ibidem, p.17). 

Rosenzweig aponta que o que passa a acontecer, agora também dentro do 

pensamento judaico, é uma inversão: em vez de se pensar o homem debaixo do poder 

divino, passa-se a ver o divino como projeção criada pelo homem “no céu do mito” 

(Ibidem, p. 17). Ora, toda possibilidade de pensar o divino, o transcendente, qualquer 

possibilidade de ruptura ontológica, aqui se dilui na redução de todo o pensamento 

teológico em um naturalismo mundano, que pode claramente ser entendido como a 

afirmação de que tudo o que pertence ao âmbito da religião nada mais é do que produção 

cultural humana (Cf. PONDÉ, 2000, p. 199). 
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O processo da naturalização, da humanização, tanto no afastamento do Cristo em 

favor da teologia do homem Jesus, quanto no judaísmo pela deificação do “povo judeu”, é 

aprofundado por esta que seria a mais ousada construção neste processo de racionalização 

da fé: tanto a divindade de Cristo quanto a eternidade do povo judeu são entendidos como 

“mitos”. Desta forma, o comportamento humano em relação à fé torna-se totalmente 

explicável em termos absolutamente humanos. Afinal, como diz Rosenzweig: “o que é, 

desta forma, reconhecido como mito [...] deixa de ser verdadeiro” (ROSENZWEIG, 

2000b, p. 19). 

O que se lograria obter com isso? O objetivo mais buscado neste processo de 

naturalização e humanização da fé é exatamente remover o “escândalo” da revelação, que 

escancara a diferença ontológica absoluta entre Deus e o homem, que é capaz de dizer que 

“um elevado conteúdo seria vertido em um recipiente indigno” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 

19). Este “pensamento ofensivo” seria, finalmente, levado ao silêncio. 

Rosenzweig apresenta nesse ensaio as várias formas pelas quais a teologia ateia se 

movimentou para humanizar toda a experiência da fé, para naturalizar a revelação, para 

imanentizar a noção de Deus e, de todas as maneiras possíveis, fazer com que estas noções 

fossem apresentadas e justificadas como sendo produtos totalmente mundanos (deste 

mundo, isto é, como apontou Pondé, naturalizadas e culturalizadas [Cf. PONDE, 2009. p. 

199]). Na mesma linha de argumentação, Rosenzweig critica estas formas de ateologia que 

tentavam fazer da noção de revelação um mito, portanto, mais uma vez, torná-la um 

produto cultural. E o mito, como produto cultural, esvazia o sentido original da revelação, 

convertendo-o em uma noção plenamente ateia. 

O que ele procura indicar é que nada na tradição e no pensamento produzido na 

antiguidade, na origem do judaísmo, se coaduna com esta linha de pensamento moderna. 

Não há reciprocidade possível na conexão entre Deus e o homem. Reciprocidade, 

polaridade, tensão interna no homem, todas são formas argumentativas que imanentizam a 

experiência da revelação, mas que são incompatíveis com o pensamento dos antigos. Até 

mesmo as correntes mais recentes do misticismo seriam, segundo Rosenzweig, formas de 

humanizar esta relação entre dois seres separados por uma fenda ontológica absolutamente 

intransponível. 

A imagem que Rosenzweig utiliza, já próximo ao fim do artigo, procura indicar esta 

fenda, esta cisão, esta total assimetria entre o divino e o humano. Nosso autor faz 

referência aos antigos exegetas que, ao elaborar seus comentários aos textos, “punham o 
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dedo na ferida” ao indicar que a antiga promessa de que o homem seria como o pó da terra 

era seguida por uma outra – que significaria a mesma coisa, mas em outras palavras  – que 

dizia que o homem seria igual às estrelas no firmamento. Os antigos exegetas explicavam 

que “se o homem se levantasse, seria como o primeiro [o pó], se caísse, seria como as 

outras [as estrelas]”. Mas, para que se saiba o que significa cair e levantar-se é preciso que 

haja uma medida absoluta e firme para que se possa avaliar o que é cair e o que é levantar. 

E esta medida está posta fora daquilo que cai e se ergue (ROSENZWEIG, 2000b, p. 23).  

Finalmente, Rosenzweig coloca no mesmo patamar as recentes formas de misticismo 

e o racionalismo, pois vê em ambos um esforço de colocar o judaísmo como “algo deste 

mundo” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 23), o que faria com que o homem e Deus devessem 

ser sempre pensados em conjunto. Entretanto, Rosenzweig vê como irreconciliáveis as 

duas formas de compreensão do homem: a que o pensa pelo misticismo e o racionalismo, 

de um lado, e a que o vê como receptor da revelação, de outro. E esta distinção 

fundamental, que se põe também entre as noções de homem e de judeu, deveria ser motivo 

de dificuldade e confusão para quem quer que tentasse ou pretendesse reduzir o mundo da 

religião a apenas uma das partes destes pares de ideias, a parte do homem.  

Como ressalta Pondé, o que está em jogo na crítica de Rosenzweig à teologia liberal 

protestante do “homem Jesus” e no âmbito judaico alemão da “Teologia do povo judeu” é 

a sua recusa à antroponomia intrínseca a estas formas modernas de teologia juntamente 

com o seu correlato que é a culturalização da experiência religiosa, dada através de uma 

naturalização, via redução sócio-histórica, da experiência da revelação, convertendo-a em 

“mito do povo judeu” (PONDÉ, 2009, p. 198-205). Começa-se a perceber em Rosenzweig 

a adoção de categorias do pensamento judaico nesta crítica, no sentido de assumir a 

insustentabilidade ontológica do homem, o que o faria incapaz de se afirmar como 

produtor daquilo que somente lhe seria possível receber. Este é o núcleo da afirmação do 

escândalo da revelação. Assumir a revelação do ponto de vista da tradição da religião é 

contestar veementemente a autonomia iluminista e positivista da razão. Toda afirmação 

culturalista e antroponômica das religiões cristã e judaica é, simplesmente, uma ateologia. 

A antroponomia é inviável pois, segundo Rosenzweig e a tradição judaica de pensamento, 

o homem não se sustenta no lugar ontológico de Deus. Esta crítica de Rosenzweig vai se 

desenvolver em seus futuros argumentos ao “método cristão” de pensamento que 

cristianizaria a história pela noção de progresso, que faria com que as noções de Deus e de 
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Revelação fossem imanentizadas na história. A esta forma de pensar a história, 

Rosenzweig vai opor o seu “método judaico”, como veremos em nosso Capítulo 3.  

Esta linha de crítica à redução culturalizante aplicada ao judaísmo será encontrada 

também em Leo Strauss36, por exemplo, no prefácio ao seu livro Spinoza´s Critique of 

Religion (1997b), escrito entre 1925 e 1928 e publicado em 1930, onde discute o tema da 

falha da democracia liberal alemã em resolver o problema dos judeus alemães. Strauss 

trata também da falha do sionismo, que surgiu na Alemanha como proposta de solução, no 

final do século XIX e se estendeu ao século XX. Para Strauss, o problema do sionismo 

estava exatamente na via que este movimento propunha para solução do problema da 

situação social dos judeus, especialmente na Alemanha, mas que também alcançaria aos 

que habitavam em outros países. Para o movimento sionista, o problema do lugar social do 

judeu somente encontraria uma solução quando fosse desconectado da ótica tradicional, 

que pensava o destino do povo judeu como sendo produto de uma punição divina, e 

passasse a ser enfrentado como uma questão eminentemente política, portanto, humana. 

Isto transformaria, portanto, o entendimento da herança judaica em uma cultura, isto é, 

como produto do espírito do povo judeu.  

Mas, aponta Strauss, o fundamento da herança judaica se dava exatamente da 

afirmação de ela não ser produto da mente humana, mas uma dádiva divina, como 

revelação. Esta forma de auto-entendimento veio a constituir o chamado sionismo cultural. 

Strauss argumenta que esse movimento se vê como sionismo religioso, mas, quando o 

sionismo religioso pensa sobre si mesmo para se auto-definir, se vê primeiramente como fé 

religiosa e apenas secundariamente como cultura. Sendo assim, diz Strauss, o sionismo 

religioso “deve entender como blasfema a noção de uma solução humana para o problema 

judeu” (STRAUSS, 1997b, p. 6). Strauss apresentará o problema de forma similar a 

Rosenzweig. Toda solução apresentada ao problema judaico não seria, em verdade, 

solução alguma, pois significaria entender o judaísmo subsumindo-o em categorias 

racionais, o que seria, segundo o judaísmo entendia a si mesmo, transformá-lo em outra 

coisa, em algum produto racional que nada mais teria que ver com a experiência da 

revelação e com a auto-compreensão do homem sobre si mesmo e sobre o mundo sob a 

                                                
36 Leo Strauss (1899-1973) foi aluno na Freies Jüdisches Lehrhaus, a Casa de Estudos Livres 
Judaicos, fundada por Rosenzweig em Frankfurt. Posteriormente, Strauss dedicaria sua obra sobre 
Spinoza a Rosenzweig, falecido pouco tempo antes da publicação da referida obra. 
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condição de criatura. De forma similar, diz ainda Strauss no citado Prefácio, em sua 

apreciação do pensamento de Nietzsche, que este afirmava que a rejeição do Deus bíblico 

exige a rejeição da moralidade bíblica, ainda que esta tenha sido secularizada (Cf. 

STRAUSS, 1997b, p. 12).  Sendo assim, não seria possível uma solução relativa para um 

problema absoluto. O ápice da razão, que teria chegado com Hegel, demonstrou que as 

limitações do sistema hegeliano indicariam as limitações da própria razão e, portanto, a 

total inadequação de suas objeções à revelação. Sendo assim, diz Strauss, com o colapso 

do racionalismo, a “eterna batalha entre razão e revelação, entre descrença e crença, foi 

decidida, em princípio, ao menos no plano do pensamento humano, em favor da revelação” 

(STRAUSS, 1997b, p. 9). 

Ao fim do ensaio, Rosenzweig afirma que, não importa quão científica a teologia se 

torne, “ela jamais poderá evitar a noção de revelação” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 24). A 

história é a principal disciplina científica em foco aqui, por tentar fazer esta humanização 

ou contextualização da categoria de Revelação, de forma a esvaziá-la de toda possiblidade 

de origem na transcendência. 

A conclusão do ensaio sinaliza o caminho que Rosenzweig passara a trilhar a partir 

do momento em que assumiu o judaísmo como fundamento de seu sistema de filosofia e 

como alicerce de sua condição existencial. Particularmente, a noção de revelação, que para 

ele no artigo é o elemento que desvela a inutilidade do esforço da teologia ateia em 

humanizar a noção de judaísmo, de convertê-lo em simples produção cultural do povo 

judeu. Esta noção de revelação constituirá o cerne de seu sistema de seu “novo 

pensamento”.  

Estamos ainda muito próximos da experiência do diálogo noturno de Leipzig, mas a 

intensidade com que Rosenzweig assume essa nova perspectiva a partir da categoria 

teológica da revelação se percebe pela amplitude e pelo aprofundamento que sua reflexão 

adota, já neste ensaio e nos movimentos seguintes de seu pensamento.  

II.7 De Hegel a Schelling 

No mesmo ano de 1914, Rosenzweig descobriria, no Arquivo Hegel em que 

realizava pesquisas após de sua tese de doutoramento, um documento, cujo impacto seria 

notável nos meios acadêmicos e que seria publicado em 1917 junto com o estudo 

preparado por Rosenzweig que levaria o título de O Mais Antigo Programa de um Sistema 

do Idealismo Alemão (Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus: Ein 
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handschriftlicher Fund) (ROSENZWEIG, 1984, p. 3). Neste texto, estaria apresentada o 

que seria uma declaração programática de trabalho, escrita, segundo o argumento de 

Rosenzweig, pela mão de Hegel, mas cuja autoria seria de fato de Schelling. A questão da 

autoria deste manuscrito dividiu os especialistas por muito tempo. Mais recentemente, a 

tendência predominante é a de rejeitar o argumento de Rosenzweig e atribuir a autoria do 

texto ao próprio Hegel. Pode-se perceber isto pela inclusão deste manuscrito nas 

publicações da obra de Hegel, como no caso da edição de seus textos de juventude 

(HEGEL, 1978). Não obstante, a descoberta e o estudo deste manuscrito teriam como 

resultado uma aproximação maior de Rosenzweig a Schelling do que a Hegel. 

O pensamento de Schelling será de grande importância para a estruturação do 

pensamento e da obra de Rosenzweig. As referências a Schelling podem ser encontradas 

na Urzelle, n’A Estrela da Redenção, em O Novo Pensamento, apenas para citar os mais 

importantes. No caso de A Estrela da Redenção, a estruturação tanto da obra como do 

pensamento de Rosenzweig têm grande contribuição de Schelling, como pretendemos 

indicar.  

Entretanto, neste momento, é importante ressaltar que a inflexão do pensamento de 

Rosenzweig em direção a Schelling é um indicativo muito relevante da postura crítica que 

ele assumira em relação ao idealismo na sua modalidade hegeliana.   

Desde o período anterior à teshuvá, já vimos que Rosenzweig adotava uma postura 

cada vez mais crítica ao pensamento de Hegel. A sua pesquisa em Hegel para o doutorado 

produziu uma obra cuja perspectiva Rosenzweig já não mais adotaria, pois não a 

considerava mais possível a partir  da experiência da Europa na Primeira Guerra Mundial, 

quando o pensamento de Hegel teria sido levado a cabo e conduzido o continente a esta 

catástrofe e derrocada. Em uma perspectiva pessoal, a visão hegeliana não seria mais 

possível a partir da reconversão de Rosenzweig ao judaísmo que, em grande parte, se 

justificaria a partir da superação da cristianização da história produzida por Hegel, o que o 

teria levado, como vimos, ao abandono da decisão de conversão ao cristianismo e seu 

retorno ao judaísmo, o que, entre outras coisas, lhe ofereceria uma nova visão da própria 

história. 

O encontro com o pensamento de Schelling, marcado inicialmente pelo estudo do 

manuscrito citado, colocará diante de Rosenzweig novas possibilidades de entendimento 

da forma de produzir filosofia, de um novo lugar para o indivíduo singular e existente, de 

uma nova noção da relação com a temporalidade e a contingência, dentre outros conceitos, 
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como veremos adiante. Em síntese, pode-se perceber que Rosenzweig encontra certas 

afinidades com a crítica de Schelling ao idealismo de Hegel e as assume, em grande 

medida, em sua própria obra. Estas novas perspectivas serão constituintes do tipo de 

pensamento e filosofia que Rosenzweig produzirá dali em diante.   

No estudo do manuscrito citado, Rosenzweig defende, além da questão da autoria do 

texto original -do qual o manuscrito seria uma cópia incompleta-, a ideia de que nele se 

pode encontrar a mais antiga declaração do momento em que a filosofia descobre qual 

haveria sido a sua permanente tarefa: a de construir sistemas. Esta consideração sobre o 

significado do manuscrito já é indicada em um dos primeiros comentários à obra de 

Rosenzweig, publicado na Alemanha em 1933 por Else Rahel-Freund, no qual a autora 

apresenta o pensamento de Rosenzweig como existencialista e propõe que esta 

característica se fundamentaria na filosofia positiva de Schelling. Rahel-Freund afirma que 

o pensamento de Rosenzweig é produzido ainda dentro do “círculo mágico” do idealismo 

alemão e que seria sob esta ótica que se deveria ver a relação da futura obra de 

Rosenzweig, A Estrela da Redenção, com o idealismo, ou seja, naquilo que esta obra teria 

de dívida com o idealismo, que seria o conceito de sistema (Cf. RAHEL-FREUND, 1979, 

p. 57). Sendo assim, segundo a autora, depois de demonstrar a autoria de Schelling sobre o 

manuscrito, em seu estudo, Rosenzweig apontaria que o idealismo alemão seria como que 

o desenvolvimento do conceito de sistema (Ibidem, p. 57-58).  

Este é, também, o argumento central de um amplo estudo desenvolvido por 

Benjamin Pollock sobre este fragmento e sua relação com a obra total de Rosenzweig (Cf. 

POLLOCK, 2009). Segundo Pollock, o fragmento mostra que a filosofia acabara de 

perceber que o sistema é sua tarefa principal, uma tarefa que estaria inscrita no âmago 

desta desde que Tales teria proposto que tudo é “água”, mas que não teria sido, então, 

percebida pela filosofia. Quando ela se dá conta que o sistema é sua tarefa principal, vai 

procurar desenvolver ou cumprir esta tarefa. O texto do manuscrito não faz nada além de 

apresentar esta tarefa. Os dois filósofos37 associados ao texto cumprem, ou ao menos 

tentam cumprir, esta tarefa de formas diferentes. Hegel apresenta sua dialética e seu 

                                                
37 Como indicamos acima, a autoria do texto, posteriormente, foi contestada e grande parte dos 
críticos o atribuiu a Hegel. No entanto, chegou-se a defender que o texto poderia ser até mesmo de 
Hoelderlin. Várias edições de cada um destes três autores incluem o manuscrito. Porém, a questão 
da autoria permanece aberta.  
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panlogismo como sua resposta a esta incumbência. A derrocada de sua filosofia não 

significa o fim da tarefa, mas indica que ela ainda permanece por ser realizada. Schelling, 

por outro lado, jamais conseguiu produzir uma obra que respondesse a essa atribuição.  

Sua história pessoal é o relato de um jovem gênio, um menino-prodígio, cuja vida se 

desenvolve em torno das múltiplas tentativas de elaborar um sistema filosófico coeso e que 

alcançasse a articulação do Uno e do Todo sem perder de vista as particularidades e os 

elementos individuais. A última obra publicada oficialmente por Schelling data de 1809. 

Depois disso, por razões pessoais, mas também acadêmicas, Schelling não publicará mais 

nada. As obras posteriores a essa data que foram publicadas saíram a público 

postumamente, organizadas em grande parte, por seu filho, herdeiro de sua obra. Sendo 

assim, a proposta colocada por escrito no fragmento, que data de 1796 ou 1797, jamais 

teria sido cumprida por Schelling, mas não por falta de tentativas.  

Rosenzweig indicará, futuramente, em O Novo Pensamento, que abordaremos mais 

detidamente no Capítulo 3, que A Estrela da Redenção não é um livro sobre judaísmo, nem 

mesmo sobre religião, mas que se trata “em vez disso, meramente de um sistema de 

filosofia” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 110). Esta referência à ideia de sua obra como um 

“sistema” de filosofia indicaria a primeira grande dívida de Rosenzweig para com 

Schelling.  

Entretanto, somados à noção de sistema, outros elementos do pensamento e da obra 

de Rosenzweig podem ser diretamente relacionados a Schelling, sendo que alguns desses 

elementos são explicitamente citados em seus textos. A importante apropriação que 

Rosenzweig faz do pensamento de Schelling também aparecerá em textos fundamentais 

como, para citar os mais relevantes, A célula originária da Estrela da Redenção (ao qual 

dedicaremos um comentário específico abaixo), O Novo Pensamento, bem como na sua 

obra principal, o livro A Estrela da Redenção. 

O contato com o manuscrito atribuído a Schelling levou Rosenzweig à leitura da 

obra tardia daquele filósofo. Uma obra que se tornou marcante nesse sentido foi As Idades 

do mundo. A fortuna crítica de Schelling demonstra que este texto jamais chegou a ser 

publicado em vida, pois o autor nunca o completou. Algumas versões foram editadas e 

publicadas posteriormente. As três edições que estão disponíveis são as de 1811, 181338 e 

                                                
38 Estas versões estão nas Schellings Werke, Münich: Manfred Schrotter, 1966 
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181539 . A versão de 1815 teria sido a primeira a ser publicada, na edição de Cotta, e teria 

sido aquela a que Rosenzweig teria tido acesso, na reedição de Reclam feita em 1913. 

Rosenzweig menciona a leitura desta versão em uma carta a Rosenstock de novembro de 

1916 (ROSENZWEIG, 1969, p. 147). 

 Neste texto de Schelling, pode-se encontrar o seu projeto de desenvolver uma obra 

em três partes: Passado, Presente e Futuro. Tendo se dedicado apenas ao primeiro, 

Schelling não completou este projeto. A obra publicada com o título As Idades do mundo 

(onde “idades” também pode ser entendido como “eras”), dedica-se apenas ao Passado. 

Nas primeiras linhas do texto, seguindo a tradução ao espanhol de Hugo Ochoa para a 

versão de 1815, Schelling diz: “O passado é sabido, o presente é constatado, o futuro é 

pressentido. O sabido é narrado, o constatado é exposto, o pressentido é profetizado” 

(SCHELLING, 1993, p. 33). No seu texto O Novo Pensamento, Rosenzweig (2000b, p. 

121) indica que a segunda parte de A Estrela da Redenção procurará realizar aquilo que 

Schelling prometeu em As Idades do mundo, desenvolver uma filosofia narrativa (Ibidem, 

p. 37).  

No sentido que Schelling lhe aplica, a filosofia narrativa seria uma forma de 

desenvolver filosoficamente a mesma dinâmica viva em que o pensamento acontece, 

quando o ser indiferenciado em si mesmo se desdobra e reconhece a si no diálogo interno 

em busca do saber que, ao se exteriorizar, produz o que se conhece por dialética que, por 

ser imitação dessa dinâmica interna, é aparência vazia. Assim, narrar aquilo que é sabido é 

trazer à existência presente, por este diálogo interno, aquilo que está apenas em potência 

no interior do ser. Esta noção de um saber que vai se constituindo à medida em que o 

diálogo acontece será apropriado por Rosenzweig para desenvolver o que ele denominará 

de pensamento-fala. 

 Nestes três momentos, podemos encontrar a base para cada um dos três livros ou 

partes que comporão a estrutura de A Estrela da Redenção: o passado está no primeiro 

livro, que é o da Criação; o presente, no segundo livro, se refere à Revelação; o futuro, no 

terceiro livro, refere-se à Redenção.  

Contudo, além da estrutura derivada de As Idades do mundo, terá importância 

semelhante o desenvolvimento destas posições de Schelling na estrutura que este vai 

                                                
39 Esta versão foi publicada nas Sämtliche Werke, Stuttgart/Augsburg: J. G. Cotta, 1856-62. 
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chamar de filosofia negativa e filosofia positiva. Esta estrutura de duas faces será um 

grande aporte ao desenvolvimento do pensamento de Rosenzweig. O objetivo de Schelling, 

mais do que colocar duas vertentes em contradição, é o de apresentá-las em sua 

complementaridade. A totalidade da filosofia, para Schelling, depende de ambas estas 

faces, não se tratando da eliminação de uma em favor da outra. O sistema triádico de 

Schelling, indicado em As Idades do mundo, vai exigir o desenvolvimento de uma 

Filosofia da Mitologia e uma Filosofia da Revelação. Em As Idades do mundo, Schelling 

aborda o passado na forma da filosofia negativa, já nas duas outras obras, desenvolverá a 

filosofia positiva (Cf. DUQUE, 1998, pp. 919-920). Os dois aspectos da filosofia são a 

tentativa de Schelling de harmonizar a necessidade e a contingência, a essência e a 

existência.  A filosofia negativa é o desenvolvimento da lógica racional, ou, como diz 

Schelling, “a ciência sistemática dos princípios racionais”, que toma as ideias enquanto 

ideias, já a filosofia positiva exporia o desenvolvimento destas ideias. A filosofia negativa 

investiga aquilo que pode ser enquanto a filosofia positiva se lança sobre “aquilo que não 

somente é possível mas que chegou a ser realmente efetivo por liberdade” (Ibidem,  pp. 

930-931)   

Schelling afirma ainda que a filosofia deve se mover tanto no campo da razão como 

no da experiência e, com isso, indica como se definirão a filosofia negativa e a positiva. Se 

a filosofia negativa se dedica ao universal e necessário, que seria a ação da razão 

consciente de si mesma, a filosofia positiva leva em consideração o ente moral individual, 

existente, sempre submetido à contingência. A filosofia negativa se dedica àquilo que é 

necessário à investigação teórica enquanto a filosofia positiva enfoca o que é útil à vida, 

pois seu objeto é o ser efetivo, existente, não mais, portanto o homem, a vontade, a vida, 

mas, sim, este homem, sua vontade, sua vida. 

Colocados estes termos, pode-se claramente estabelecer a relação entre a filosofia 

negativa e o primeiro livro de A Estrela da Redenção, o da Criação, que desenvolve a 

razão até os seus limites, tendo-se observado que esta, no estágio pós-idealismo hegeliano 

em que se encontra, já não se afirma como uma totalidade, mas mesmo assim deve dar 

conta racionalmente da realidade. Como filosofia negativa, porém, o seu limite será 

exatamente o do existente, do qual ela nada pode afirmar, mas apenas reconhecer 

hipoteticamente que há o homem, assim como vira a reconhecer que há Deus, que há o 

mundo.  
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Já a filosofia positiva será o âmbito em que se desenvolve o segundo livro de A 

Estrela da Redenção, o da Revelação. Neste livro, surgem os elementos da realidade em 

sua facticidade, em sua singularidade, e já não há mais o esforço de definir racionalmente a 

essência de nenhum destes elementos, mas de perceber cada um deles em suas relações uns 

com os outros, e o relato dessas relações será um tipo de filosofia calcada na linguagem 

falada, que ao ser posta em ação constitui o tempo. Somente neste livro será possível 

reconhecer a emergência de um Eu e de um Tu que se relacionam através da linguagem 

viva, falada, de forma tal que o diálogo seja vivo e jamais pré-estabelecido em formas 

lógicas mortas e atemporais. 

Considerando-se estes âmbitos do pensamento de Schelling, ao estudar seus textos, 

poderemos constatar que Rosenzweig se apropriou deles e, mesmo não tendo permanecido 

no âmbito schellinguiano, obteve dele alguns recursos filosóficos necessários para 

decididamente encaminhar o desenvolvimento de seu próprio sistema filosófico. No 

entanto, ainda estaria por vir o texto que declara mais explicitamente esta relação, como 

veremos abaixo, na carta que veio a ser chamada de Célula originária da Estrela da 

Redenção. 

II.8 O pensador judeu na guerra  

Alguns dos textos mais importantes de Rosenzweig foram produzidos enquanto este 

se encontrava na frente de batalha, como soldado do exército alemão, na Primeira Guerra 

Mundial. A experiência da guerra se faria presente em sua obra de forma muito importante, 

não como descrição do evento em si, mas como as importantes questões existenciais e 

filosóficas colocadas por essa vivência e com as quais o autor lidará ao meditar, por 

exemplo, sobre a morte no livro I de A Estrela da Redenção. Entretanto a guerra também 

explica porque vários de seus textos se encontram na forma de cartas, que eram escritas 

durante o serviço militar. A importância deste momento na vida e no pensamento de nosso 

autor justifica uma apreciação específica deste período de sua biografia.  

Ainda no ano de 1914, no mês de setembro, após a eclosão da Primeira Guerra 

Mundial, Rosenzweig entra para o esforço de guerra alemão participando inicialmente do 

serviço na Cruz Vermelha por quem enviado para a Bélgica para servir como enfermeiro. 

Em 1915, ele pede baixa da Cruz Vermelha e se alista no exército regular. Seu treinamento 

de guerra é realizado em Kassel.  
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A importância da guerra não é apenas como um marco biográfico de Rosenzweig. 

Como temos visto, em nosso autor, vida e obra se entrelaçam de uma forma muito própria. 

Este entrelaçamento torna-se um elemento essencial para se entender o desenvolvimento 

de seu pensamento. Seu tempo de participação na guerra permite-lhe dedicar muito tempo 

ao pensamento e à leitura, nos períodos em que permanece em postos de vigia. A 

proximidade constante com a morte, a constatação cabal do fracasso da civilização 

europeia mediante o confronto entre estas novas entidades, os Estados, aparecerão nas suas 

meditações e ocuparão espaços importantes nos seus conceitos. Como se poderá constatar 

nos comentários aqui desenvolvidos, mas também em A Estrela da Redenção, como se 

poderá observar claramente no famoso texto que abre a introdução à primeira das três 

partes que compõem a obra.  

Durante o período de seu serviço militar, Rosenzweig manteve uma intensa reflexão 

filosófica. De seu período de atuação nos fronts de guerra, talvez se pudesse destacar três 

momentos dos quais resultaram importantes produções: uma intensa troca de 

correspondência com Eugen Rosenstock, uma carta a seu primo Ehrenberg que foi 

intitulada Célula Originária da Estrela da Redenção e a redação da própria A Estrela da 

Redenção, que foi sendo registrada em cartões postais que eram enviados à sua mãe, em 

Kassel, à medida em que eram escritos.   

Abordaremos cada um destes momentos a seguir, sendo que, no que tange à 

produção de A Estrela da Redenção, indicaremos o papel que a guerra teria exercido sobre 

esta, deixando o comentário da obra em si para o próximo capítulo. 

II.9 A correspondência com Eugen Rosenstock  

O primeiro desses elementos foi posteriormente organizado por Eugen Rosenstock-

Huessy e publicado em um livro sob o título de Judaism Despite Christianity 

(ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 1969). O intenso debate que se deu nessa 

correspondência entre os dois amigos foi a sequência do diálogo noturno de Leipzig, de 

1913, e ocorreu desde o mês de maio até final do ano de 1916. 

O conteúdo dessa correspondência gira em torno da defesa da posição teológica de 

cada um dos missivistas. Entretanto, como apontam comentadores da obra, esta só é 

devidamente entendida e apreciada se for levado em conta que ambos se conheciam muito 

bem já havia muito tempo, eram amigos e se respeitavam pessoal e intelectualmente, que 

as cartas têm um tom bastante pessoal, sem a preocupação de explicitar conceitos 
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partilhados, bem como temas e situações bem conhecidos por ambos. Também é 

importante ressaltar que, dado o envolvimento pessoal de ambos com os temas discutidos, 

os autores não recaem nos chavões acadêmicos que impedem a entrada da subjetividade 

dos autores, confinando a discussão a uma cela de objetividade que exige a neutralidade, 

típicas de discussões acadêmicas que incidam em antinomias do tipo sujeito/objeto. Fazer 

referência a esta antinomia visa prevenir o envolvimento subjetivo dos autores com a 

discussão para obter a neutralidade, que, no entanto, é cabalmente recusada pelos 

missivistas. Rosenstock diria, posteriormente, que esta atitude responsável de neutralidade 

dos acadêmicos alemães contribuiria significativamente para a emergência posterior de 

uma calamidade como a ascensão de Hitler ao poder, conforme o comentário de Harold 

Stammer na Introdução da edição da correspondência (Cf. ROSENZWEIG; 

ROSENSTOCK-HUESSY, 1969. p. 2). Este conjunto de cartas veio a ser considerado 

como um dos grandes exemplos da possibilidade de diálogo interreligioso entre judeus e 

cristãos. 

Rosenstock por muito tempo não teve consciência do impacto da conversação 

noturna de 1913 em Leipzig sobre o amigo, em sua decisão de conversão ao cristianismo e 

nem do retorno (teshuvá) de Rosenzweig ao judaísmo. Somente no momento em que, em 

1916, ao fazer uma visita à casa da família de Rosenzweig em Kassel, Rosenstock teria 

sido informado por Hans Ehrenberg deste efeito e das dramáticas ocorrências que se 

seguiram, tanto naquele ano de 1913 quanto nos anos seguintes, na vida de Rosenzweig. 

Esta conscientização disparou a troca de cartas, entre o judeu convertido ao cristianismo e 

o judeu reconvertido ao judaísmo. O diálogo entre os dois missivistas permite que ambos 

reconheçam que compartilham um fundamento comum, que é a experiência da revelação, 

tanto de judeus quanto de cristãos, e que este terreno comum estaria para além das 

inimizades históricas entre judaísmo e cristianismo. 

Este tema fundamental emergiria em um momento particular na troca de 

correspondências. Após cartas que apenas andavam ao redor do tema, a partir de uma 

colocação de Rosenstock, a resposta de Rosenzweig nota que o tema do seu judaísmo, 

sobre o qual teria sido vencido em 1913, agora retornava, mas que neste presente estágio, 

ele poderia dar uma resposta nova mais adequada ao amigo a respeito de sua decisão. 

Rosenstock ainda considerava o judaísmo, como religião, algo anacrônico, ainda que 

reconhecesse que este representava uma experiência da revelação (lançando, assim, este 

tema na correspondência), e pergunta então a Rosenzweig, se o tema da “teimosia” dos 
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judeus seria um dogma para estes e, depois, usando uma citação de Moliére, de mútuo 

conhecimento, pergunta a Rosenzweig: “Que diabos você está fazendo neste barco?”, 

referindo-se ao fato de Rosenzweig ter decidido manter-se no judaísmo (ROSENZWEIG; 

ROSENSTOCK-HUESSY, 1969, pp. 103-107).  

A partir dessas inquirições, Rosenzweig desenvolve uma longa carta de resposta 

afirmando, entre várias outras coisas, que o dogma da teimosia é cristão também, pois 

surge como paralelo ao dogma judeu e que aparece no cristianismo, em termos práticos, no 

“ódio aos judeus” materializado no antissemitismo. Contudo, uma vez que Rosenstock 

lança o tema, Rosenzweig faz uma pergunta ao amigo que será fundamental na sequência 

do desenvolvimento de seu pensamento: “Explique-me sua ideia presente da relação entre 

Natureza e Revelação” (ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 1969, pp. 107-118). 

Na sua resposta, Rosenstock fornece a Rosenzweig aquelas que serão algumas das 

intuições mais fundamentais para sua própria obra. Ao dizer como desenvolve seu 

pensamento, Rosenstock afirma:  

Eu não penso sistematicamente, mas a partir da necessidade, e sigo estas 
necessidades uma após a outra. E este caráter temporal de meu pensamento é, de 
fato, o Alfa e o Ômega do qual apanho tudo em seu frescor. A linguagem40 
reflete este modo de proceder mesmo para alguém que tenha sido contaminado 
pela filosofia. Por esta razão, tenho preferido falar sobre linguagem em vez de 
sobre a razão. (ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 1969, p. 119)  

A partir desta noção de um pensamento mergulhado no tempo e na necessidade 

concreta, Rosenzweig vai desenvolver sua própria noção de uma pensamento-linguagem, 

ou pensamento-fala, que aparecerá em A Estrela da Redenção e em O Novo Pensamento 

como uma das marcas distintivas de sua racionalidade mergulhada na temporalidade, na 

linguagem e na contingência. 

Além desta intuição, uma segunda, talvez de importância ainda maior, será dada a 

partir da resposta de Rosenstock sobre sua noção de revelação. Rosenstock indicará que a 

revelação se torna possível a partir da disposição interna de um homem de saber não ser o 

centro do mundo, isto é, de não ser referência absoluta para nada, ou seja, em oposição aos 

argumentos do relativismo sofista de que o homem é a medida para tudo ou mesmo do 

idealismo fichteano que afirmaria que o Eu é o instaurador do mundo e criador da cultura. 

                                                
40 No sentido de linguagem falada. 
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A partir da revelação, a razão natural passa a saber o que são “dianteira e traseira, direita e 

esquerda” (Cf. ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 1969, p. 120). 

Esta noção de revelação Rosenzweig chamará de “orientação”, ideia obtida de 

Rosenstock a qual Rosenzweig descreverá como de extrema simplicidade mas de poderosa 

eficácia. Ela lhe permitirá desenvolver vários conceitos fundamentais para o enfrentamento 

da situação de relativismo na qual a filosofia havia caído. 

Estas poderosas intuições somente começarão a mostrar seus frutos na carta chamada 

de Célula Originária da Estrela da Redenção. 

II.10 A Urzelle, a Célula Originária da Estrela da Redenção. A importância 

dos conceitos de revelação e de indivíduo singular. 

Este texto fundamental na trajetória intelectual de Franz Rosenzweig é uma carta 

enviada a seu primo Rudolph Ehrenberg, datada de 18 de novembro de 1917 (Cf. 

ROSENZWEIG, 2000b, pp. 48-72) e publicada com o título de Urzelle, isto é, “Célula 

Originária” –assim Rosenzweig se referia a esta carta em seu círculo de amizades (Cf. 

ROSENZWEIG, 1989, p. 19, nota 1)– ,  quando estava ainda na frente alemã de batalha na 

Primeira Guerra Mundial. Nesta carta, já aparecem alinhadas algumas das ideias e dos 

argumentos fundamentais que comporão seu trabalho principal, A Estrela da Redenção, na 

forma de algumas grandes intuições que se encontram expostas ainda na sua forma 

embrionária, mas que comporão seu grande sistema de filosofia.  

As ideias que se desdobram nesta carta aparecem ainda sob a influência do diálogo 

de Leipzig, mas também da correspondência que citamos acima. Vejamos alguns trechos 

importantes do início da carta: 

Caro Rudolf, entrementes, faz já um mês, consegui algo importante (…) 
disso se trata: meu ponto de Arquimedes filosófico, que buscava faz muito 
tempo. Talvez você ainda se lembre: durante nossa excursão pelo Harz em 1914, 
no primeiro dia, saindo de um bosque de abetos, falávamos de se seria possível e 
como –de um modo puramente filosófico ou ainda de uma maneira apenas geral– 
se delimitar a revelação e todo conhecimento propriamente humano por qualquer 
critério demonstrável que fosse. (…) pressupõe-se, pois, que o homem por si só 
segue somente “sem impulsos” e que a voz de Deus o chama sempre um uma 
direção diametralmente oposta. Isto não é totalmente falso, mas muito pobre; 
ademais, é convincente somente para homens que já não tem interesse genuíno 
por critérios puramente filosóficos. Eu já sentia, então, a inadequação, mas toda 
reflexão sobre o conceito de revelação, pensado e desejado como conceito 
central (…), qualquer reflexão, pois, somente me trazia resultados em história da 
filosofia e jamais eram puramente conceituais. No ano passado, em minha 
correspondência com Rosenstock, perguntei-lhe diretamente o que ele entendia 
por revelação. Ele respondeu: revelação é orientação. Depois da revelação, há na 
natureza um ‘acima’ e um ‘abaixo’ reais (‘céu’ e ‘terra’), não mais relativizáveis 
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(...), um ‘antes’ e um ‘depois’ reais e fixos no tempo. (ROSENZWEIG, 2000b, 
p. 49).  

Como se vê no trecho acima citado da Urzelle, Rosenzweig afirma que obteve de 

Rosenstock o conceito de revelação como orientação, o qual será imprescindível para que 

possa enfrentar o relativismo. Ressaltar que se trata de um conceito significa que não se 

trata apenas de uma descrição histórica de revelação, nem do relato consagrado pela 

tradição religiosa. A importância de ser um conceito é que ele se sustenta racionalmente e 

pode ser integrado em seu sistema de filosofia, constituindo-se em um importante 

fundamento, pois, através dele, Rosenzweig pensa que conseguirá superar o relativismo 

reinante no campo filosófico e teológico (neste trecho, ele faz referência à naturalização da 

teologia, o que a tornaria sujeita ao relativismo, e que abordou no artigo Teologia Ateia). É 

importante ressaltar que a revelação é uma categoria do pensamento teológico judaico-

cristão que Rosenzweig assimila e incorpora ao seu sistema de filosofia. 

Ele afirma que esta ideia de seu amigo Rosenstock foi desenvolvida ao ponto de se 

constituir para si em seu tão buscado “ponto de Arquimedes filosófico” (ROSENZWEIG, 

2000b, p. 48). Isto é, um elemento que se localizaria fora do sistema filosófico idealista e 

que lhe permitiria estabelecer um ponto de apoio a seu próprio sistema filosófico, não 

relativo e não relativizável, uma vez que não era dependente, nem seria absorvido pelo 

sistema.  

Rosenzweig declara que recebeu de Rosenstock, na carta acima citada, a ideia de que 

revelação é orientação. Trata-se aqui da importante articulação que Rosenzweig está 

tentando desenvolver, entre a razão sistemática e o elemento existencial, extrassistemático, 

que é o indivíduo, que opera como o elemento ativo na produção da mesma filosofia, mas 

que não é abarcado por ela quando esta assume sua forma de sistema da totalidade. A 

revelação será possível, mas não mais como um momento subsumido dentro do sistema da 

totalidade, mas por uma decisão, um ato de escolha, de caráter existencial. A articulação 

destes dois polos, o sistema da totalidade e a revelação, são o assunto fundamental da 

Urzelle. 

Quanto ao conceito de revelação, Rosenzweig o pensa primordialmente em sua 

função metodológica, conceitual, mas também revisa seu papel histórico como fato da 

Revelação (como se pôde notar na discussão com as teologias ateias, vista acima). Além 

disso, Rosenzweig leva em consideração o seu aspecto existencial, quando este conceito 

assume um papel fundamental no que se refere ao homem em suas relações com Deus, 
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com o outro e com o mundo. É apenas como explicação histórico-filosófica que ele o 

considerava absolutamente insuficiente. 

O conceito de revelação estabelecerá um ponto de referência extrassistemático que 

lhe permitirá conceber o tempo e o espaço a partir de uma referência exterior a ambos, 

portanto, não relativizada. Sendo-lhes exterior, a revelação penetra nestas duas dimensões 

e estabelece uma referência absoluta, como evento não repetível, pois, como singularidade, 

não está subsumida no desenrolar histórico necessário concebido pelo idealismo hegeliano. 

Por essa razão, estabelece na natureza um ponto fixo, a partir do qual se pode divisar um 

antes e um depois no tempo, um acima e um abaixo no espaço. 

A diferença que ele estabelece entre os conceitos é que, no sentido natural, o centro é 

sempre o ponto de onde o sujeito percebe estas dimensões naturais, portanto, relativas ao 

sujeito. Já no espaço-tempo revelados o centro é um ponto que é inamovível. Rosenzweig 

considera este conceito de Revelação como “um pensamento de estupenda simplicidade e 

fecundidade e seguramente correto” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 50).   

Embora este conceito de revelação lhe fosse fundamental, Rosenzweig afirma na 

carta que ainda não estava satisfeito porque faltava lidar com um problema cuja ideia era 

simbolizada pelo ano de 1800 (Ibidem, p. 50).  

Este ano de 1800, para Rosenzweig, sintetiza os grandes avanços históricos e 

filosóficos acompanhados por crises e problemas equivalentes. O primeiro grande marco é 

o pensamento de Kant. Sua filosofia crítica coloca a ênfase na autonomia do sujeito e 

estabelece a clara distinção entre o mundo da razão e o mundo da natureza. Esta cisão 

absoluta entre o sujeito e a natureza, se por um lado, exclui a transcendência das coisas-

em-si, como se pode pensar no caso mesmo de Deus, por outro lado, cria a oportunidade de 

se pensar qual seria o elemento que faria o papel de ponte entre estas duas instâncias do 

real. No entanto, esse aspecto, esta oportunidade para o pensamento, aberto pela noção da 

autonomia kantiana, de se chegar ao conceito de revelação, seria atropelado pelos 

acontecimentos históricos. A Revolução Francesa seria sucedida pelo governo 

napoleônico. Os ideais revolucionários seriam sucedidos pela concepção de um Estado que 

engolfaria as expectativas históricas e éticas e que tomaria o lugar daquilo que era do 

campo da religião.  

Esses aspectos do século XIX estariam representados, para Rosenzweig, nas duas 

figuras máximas desse desenvolvimento pós-1800: Hegel e Goethe. Em Hegel, o 

cristianismo, como padrão e alicerce da consciência europeia adquiriria a condição de 
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máxima visão de mundo, deixando de ser apenas a religião para ser o fundamento dessa 

consciência de si da filosofia, que se expressaria em sua totalidade na filosofia idealista 

alemã. A filosofia atingiria seu ápice na autoconsciência plena da razão. O cristianismo e a 

filosofia reunidos alcançariam seu zênite na filosofia hegeliana. Hegel seria portanto, para 

Rosenzweig, o último filósofo. Entretanto, junta-se a ele o poeta, Goethe, que, na 

afirmação de sua plenitude humana, seria apresentado por Rosenzweig como o primeiro 

cristão da nova era que se abria, aquela do homem consciente de si e auto-satisfeito, 

autônomo, autossuficiente. Estas duas figuras representariam o grande desvio que a razão 

empreendeu no seu desenvolvimento. Assim, em lugar de conseguir reunir as duas 

dimensões do real, que Kant tinha deixado cindido de uma forma absoluta nos pares 

antinômicos de espírito-natureza ou sujeito-objeto, o século do 1800 empreendeu a grande 

jornada especulativa através do idealismo alemão. 

Agora, entrados já nos anos 1900, uma nova exigência de visão sistemática se 

apresenta, já não mais marcada pela filosofia consciente de si mesma, da razão filosófica 

que teria chegado ao seu ponto máximo e que, junto consigo, teria conduzido o mundo à 

catástrofe da Grande Guerra. O perigo que representava o princípio hegeliano de que o que 

é racional é real tinha se mostrado na concretude dessa catástrofe mundial.  

O que Rosenzweig indica, na Urzelle, como sua grande descoberta, além daquilo que 

já tinha sinalizado com o conceito de “revelação como orientação”, é que, mesmo com o 

ápice e depois com a derrocada da filosofia idealista, havia um elemento que teria 

permanecido fora dessa totalidade pretendida, que não teria sido um Jonas engolido pela 

baleia do sistema da totalidade: este elemento é o indivíduo concreto que filosofa. Este 

indivíduo que sou “eu, sujeito privado, completamente comum; eu, com nome e 

sobrenome; eu, pó e cinzas. Eu, ainda estou aqui. E filosofo, isto é, tenho a audácia de 

filosofar a todo-poderosa filosofia” (ROSENZWEIG, 2000b, pg. 53). Este indivíduo que 

permanece fora do sistema filosófico é também aquele mesmo que o produz. Rosenzweig 

declara que o indivíduo é que constitui a forma do sistema de filosofia. O indivíduo em sua 

constituição é tão transcendente e “inefável” (Ibidem, p. 54) quanto o é o próprio Deus, 

como indica Rosenzweig na Urzelle e como será desenvolvido largamente em A Estrela da 

Redenção, especialmente no primeiro livro da primeira parte. 

Neste ponto, pode-se perceber que tipo de articulação Rosenzweig está se propondo 

a desenvolver. Com os elementos schellinguianos da filosofia negativa (razão sistemática) 

e da filosofia positiva (existência e singularidade), bem como da filosofia da revelação que 
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coloca Deus fora da história, como o terá feito, também, a cabala luriânica 

(ROSENZWEIG, 2000b, p. 57). Com a noção de revelação como orientação de 

Rosenstock e com um indivíduo singular que Rosenzweig já percebera no pensamento de 

Hermann Cohen, indivíduo agora considerado em sua realidade como sujeito auto-

consciente, começa a se desenhar aquele que será o seu próprio novo pensamento.  

Seu novo pensamento indica que a autofundamentação da razão dá lugar a um 

pensamento que reconhece os elementos extrassistemáticos que compõem a própria razão. 

Se, como no caso da ideia de criação, está suposto um criador, da mesma forma a razão 

supõe algo extrarracional, uma realidade factual, que a antecede e a conforma. O sujeito 

deixa de ser um ele, ela, isso (mero objeto da razão), e, sendo consciente de si mesmo, 

dizendo eu, por imperfeita que seja esta autoconsciência, revela-se como o fundamento 

extrassistemático da própria filosofia.  

Quando Rosenzweig dá essa ênfase ao eu, ele mostra sua distância em relação ao 

pensamento de Spinoza, que concebeu uma relação somente entre Deus e o homem, e não 

vice-versa (Cf. ROSENZWEIG, 2000b, p. 63). Para Rosenzweig, esta relação se dá entre 

um “Ele” e um “Isso”, não aparecendo aí um “Tu”. Um “Tu” que é sujeito para si mesmo, 

um “Tu” que se sabe como sujeito em relação a um outro “Tu”. Somente um “Tu” poderia 

demandar amor em uma relação como um “Eu”. Sendo assim, Deus passa a ser visto como 

o “Tu” (divino) plenamente autoconsciente e o homem como o “Eu”, humano, 

autoconsciente ainda que imperfeitamente. Esta relação se estabelece quando este “Tu” 

plenamente autoconsciente dirige a palavra e chama o “Tu”, como se percebe no texto 

bíblico em que Deus chama por Adão: “Adão, onde estás?”.  Aquele “Eu”, mudo e fechado 

em si mesmo, absorvido no sistema, não sabe de si e não ouve esse chamado. Mas, o 

homem que está fora do sistema, o homem que se sabe um “Eu”, esse é o que pode 

responder esse chamado. E somente quando esse “Eu” recebe e “ouve” este chamado, é 

que a relação de amor pode ser estabelecida e, somente então, o “Eu” o reconhece como 

“próximo”, como alguém que lhe é semelhante, já não mais como um “alguém”, um 

“algo”, mas como um “Tu” com o qual pode estabelecer uma relação real, de amor. Este 

próximo é reconhecido pelo “Eu” como tão “Eu” quanto “Eu” mesmo. Vê-se claramente, 

através deste caminho de pensamento, o processo de desobjetivação que Rosenzweig está 

levando a cabo e, da mesma forma, a superação da descrição especulativa do real que o 

idealismo produziu. Rosenzweig não deixa de criticar o “amor” estóico e espinozista, que 

se mostra uma ideia de amor derivada da localização e dependência de cada particular em 
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relação a um universal. O amor estóico-espinozista é o amor pelo homem universal. O 

amor de que fala Rosenzweig abdica desse amor a um universal e o troca pelo amor ao 

“próximo”, ao “Eu”, que está exatamente ao seu lado (Cf. Ibidem, p. 63).   

A relação entre ambos será, assim, a relação entre duas realidades, uma relação que 

leva a marca que só o pensamento teológico pode conceber, a revelação. A oportunidade 

deixada por Kant antes do ano 1800 pode agora ser apanhada e retomada através do 

conceito de Revelação e do sujeito singular para se conseguir a nova articulação de uma 

visão da realidade que seja a marca do 1900. 

Esta aquisição dos conceitos de revelação e do indivíduo singular será fundamental 

para o livro central de A Estrela da Redenção, o livro segundo da parte II, que é justamente 

o livro chamado de “Revelação”, que articula ambos os conceitos e, com isso, lança um 

dos alicerces mais importantes de sua obra.  

II.11 A redação da Estrela no front de guerra 

Um dos elementos biográficos que mais influíram na construção do mito em torno de 

Rosenzweig foi o fato de que o filósofo produziu sua obra principal, A Estrela da 

Redenção, enquanto ainda se encontrava no campo de batalha, como soldado do exército 

alemão na Primeira Guerra Mundial. A obra foi escrita em cartões postais enviados a sua 

mãe que os transcrevia em papel, organizando assim os escritos para que, depois, o autor 

os revisasse e editasse na sua forma final para futura publicação. Foi assim que A Estrela 

da Redenção foi produzido. A obra seria publicada apenas em 1921. Enquanto ia 

escrevendo os trechos que a comporiam, Rosenzweig dialogava por carta com alguns de 

seus amigos e parentes mais próximos, sinalizando questões, intuições e etapas que iam 

sendo vencidas na elaboração das ideias e na redação do livro. 

Em 22 de agosto de 1918, escreve a Margrit Rosenstock-Huessy sobre seu livro. 

Nessa carta, pela primeira vez aparece a referência a A Estrela da Redenção: 

Na noite de ontem, nas horas que antecederam a chegada do correio, eu 
me lancei à continuação dos pensamentos expressados na carta a Rudi [Rudolph 
Ehrenberg] de novembro último [a Urzelle, vista acima], no ponto exato onde 
aquela carta parou e num amplo fluxo de detalhes, embora eu ainda considere 
tudo isso com certa desconfiança; ela está ‘eugene-ando’ 41  em mim; estou 

                                                
41 Esta expressão é um jogo de palavras em que Rosenzweig faz a referência a Eugen Rosenstock e 
brinca com o significado do nome Eugen, como boa-geração e com a ideia de gestação. De certa 
forma, é como se Eugen tivesse fecundado a ideia que agora ele gestava em seu pensamento. 
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pensando em figuras; o triângulo com três pontas e três conexões que foi, então, 
o resumo do conteúdo de minha carta a Rudi tornou-se uma estrela da redenção 
[segue um desenho da Estrela de Davi] com seis raios que contém dentro de si 
outras estrelas [seguem desenhos de uma estrela riscada e de outra estrela com 
outra estrela em seu centro], etc. (apud ZANK, 2003, p. 85). 

Em 24 de agosto de 1924, ele escreve novamente a Margrit Rosenstock-Huessy: “O 

desastre começou a tomar seu curso: eu comecei a escrever uma introdução”. Em 31 de 

agosto, ele informa que completara a introdução e Margrit recebe uma cópia do primeiro 

esboço do plano da obra toda (apud ZANK, idem, p. 84)  

Em outra carta, datada de 27 de agosto de 1918, endereçada a sua prima Gertrud 

Oppenheim, na qual também confirma a importância da Urzelle como projeto de seu futuro 

livro, relata que em 22 de agosto, ao que parece, teria sido tocado por uma súbita 

inspiração que o teria movido a começar a escrever A Estrela da Redenção. Diz ele:  

Eu estou dedicado profundamente em transformar minha carta [de 
novembro de 1917] a Rudi [Rudolph Ehrenberg] em um livro. Será realmente 
magnífico, totalmente impublicável, igualmente escandaloso para judeus, 
cristãos e pagãos – mas vou aprender o que for preciso aprender durante o 
processo. Para o momento… a introdução. Provavelmente escreverei a você 
novamente amanhã. Acabei de perceber que estou enviando este insolente 
anúncio no dia do aniversário de meu [livro sobre] Hegel. Que pena isso sobre 
ele. Apenas Nietzsche (e Kant) passa na inspeção (GLATZER, 1998, p. 81). 

Duas semanas depois, em 04 de setembro de 1917, escreve também a seu primo 

Rudolph Ehrenberg, destinatário original da Urzelle: 

(…) após alguns dias de indecisão, comecei a escrever um livro. Não o 
meu ‘real’ (…) mas pelo menos sua introdução; meu sistema, como bem poderia 
eu dizer. Ele se tornou repentinamente claro para mim uma quinzena atrás e, 
desde então, estou sentado sob uma chuva de ideias. Ele lhe diz respeito 
particularmente pois, em realidade, ele nada mais é do que o desenvolvimento de 
minha carta a você de novembro último (GLATZER, 1998, p. 82). 

Assim que se pôs a escrever, ao que parece, Rosenzweig completou a redação de A 

Estrela da Redenção em cerca de seis meses.  

II.12 Novos caminhos 

Em dezembro de 1918, Rosenzweig, já desmobilizado do serviço militar, retorna a 

Kassel. Diante de si estão os manuscritos de sua obra para serem corrigidos e editados a 

fim de serem publicados. A Estrela da Redenção tomará sua forma final. 

Contudo, antes de efetivamente publicar suas obras, uma decisão de suma 

importância será tomada pelo autor, à qual se pode claramente associar o novo tipo de 
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pensamento que este desenvolvera nos últimos anos e que se consolidara em seus escritos. 

O novo tipo de pensamento de Rosenzweig o conduz a decisões existenciais de grande 

impacto em sua vida. O filósofo decide transferir-se para Frankfurt, em 1919. Lá firma o 

noivado e depois se casa com Edit Hahn. Além de estabelecer sua família, Rosenzweig 

visualiza a realização de um projeto que cultiva desde o tempo da guerra e que foi apoiado 

por seu pai: tratava-se da fundação de uma escola dedicada ao estudo do judaísmo, mas de 

uma forma livre, que não estivesse aprisionada pelo sistema educacional alemão e 

tampouco teria a ver com a ótica do movimento da Wissenschaft des Judentums que vimos 

anteriormente. Esta academia visaria a educação de adultos e abriria o estudo do judaísmo 

em várias vertentes, mas sempre com o olhar no que a tradição teria legado ao mundo 

contemporâneo. Em 1920, Rosenzweig escreve uma carta dirigida a Eduard Strauss, 

publicada mais tarde sob o título “Em direção ao renascimento do aprendizado judaico” 

(ROSENZWEIG, 2002. pp 55-71),  na qual ele lança os fundamentos do que viria a se 

tornar a Casa Livre Estudos Judaicos, estabelecida em Frankfurt e que abriria as portas em 

1920. Neste mesmo ano, Rosenzweig se decidiria pela publicação de sua tese de 

doutorado, sob o título de Hegel e o Estado (Cf. ROSENZWEIG, 2008). 

Neste período, uma de suas decisões mais importantes, porque emblemática e 

representativa da nova forma de pensar e da nova perspectiva existencial adotada por 

Rosenzweig, foi a recusa de ocupar um cargo de professor universitário, oferecido a ele 

por seu mestre e orientador Friedrich Meineke. A opção pela teshuvá sinalizou a recusa de 

Rosenzweig em admitir a assimilação à cultura alemã. Juntamente com esta recusa 

cultural, veio a recusa a participar do sistema educacional alemão porque este já não tinha 

mais significado para o pensador judeu Rosenzweig. Para comunicar esta recusa, 

Rosenzweig visita o mestre Meinecke, mas, ao que parece, não conseguiu convencê-lo da 

recusa, pois teria tentado fazê-lo em termos objetivos. Rosenzweig escreve, então, em 30 

de agosto de 1920, uma longa carta na qual tenta explicar melhor seus motivos, deixando a 

ótica objetiva de lado e abordando o assunto de forma franca e sincera, colocando tudo, 

portanto, em termos pessoais. Citamos, acima, um trecho importante desta carta no qual 

Rosenzweig descreve a sua experiência em 1913 e a chama de uma “ruína”. E em outros 

trechos da carta, encontramos a nova perspectiva sob a qual Rosenzweig concebe o estudo 

acadêmico e o seu próprio interesse, quando ainda cogitava a carreira na universidade. A 

falta de uma saída para o relativismo em que estava mergulhado o fazia entrar em uma 

“busca por formas”, isto é, um estudo da história que não era movido por meta ou 
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significado algum, apenas pelo movimento da história. No entanto, agora, diz Rosenzweig, 

ele se transformou de historiador em filósofo e já não tem mais interesse na investigação 

erudita. Em vez disso, o que move sua vida agora é um “impulso obscuro, do qual estou 

consciente de que chamo pelo nome de ‘meu judaísmo’” (apud GLATZER, 1998, p. 96).  

De tal forma o Rosenzweig que agora recusa a carreira acadêmica tem um novo olhar 

sobre o mundo e uma nova atitude existencial que, diz ele: “O homem que escreveu A 

Estrela da Redenção, a ser publicada em breve por Kauffmann em Frankfurt, é de um 

calibre muito diferente do autor de Hegel e o Estado” (GLATZER, 1998, p. 96). 

O conhecimento não é mais, para Rosenzweig, um fim em si mesmo. Só lhe interessa 

o conhecimento na medida em que este se relaciona com as pessoas reais.  Nem todas as 

questões, diz ele, lhe interessam agora e nem todas valem a pena serem propostas. Sua 

forma de desenvolver seu pensamento está mergulhada na linguagem dos homens reais, 

singulares, no diálogo entre eles: “Pergunto quando também sou perguntado. Perguntas 

feitas por homens, não por scholars” (Ibidem, p. 97). Enfim, se não lhe interessam mais as 

perguntas dos eruditos, por outro lado, “As questões feitas por outros seres humanos se 

tornaram cada vez mais importantes para mim” (Ibidem, p. 97). E, desta forma, encerra-se 

a via do homem da objetividade acadêmica e emerge o homem dedicado ao diálogo, à 

linguagem, ao singular, à temporalidade, ao mesmo tempo que visualiza na redenção o 

destino possível de todos os homens. Esta será a tarefa que ele tentará levar a cabo através 

da Escola Livre que fundou. No entanto, os acontecimentos, a contingência, imporá outros 

destinos para o “sábio de Frankfurt”, como o chamará o amigo e aluno Nahum Glatzer. 

Em 1921, Rosenzweig consegue publicar A Estrela da Redenção.  

II.13  A paralisia e os últimos anos 

 No ano de 1921, a partir de setembro, Rosenzweig começa a perceber alguns 

sintomas importantes de alguma doença que ele não conseguia identificar: dificuldades de 

movimento, fraqueza nas pernas, cansaço, depois certa dificuldade para engolir alimentos e 

para pronunciar algumas palavras. Em fevereiro de 1922, em consulta com seu amigo, o 

médico Richard Koch, chega ao diagnóstico: esclerose amiotrófica lateral. O prognóstico 

inicial era de que lhe restaria apenas um ano de vida. No mesmo ano, em 8 de setembro de 

1922, nasce o filho do casal, Rafael. A doença aos poucos iria privar Rosenzweig dos 

movimentos dos membros inferiores, depois dos superiores, chegando ao ponto de impedi-

lo de escrever. Em 1923, já não conseguia mais falar, finalmente, a doença o impediria de 
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fazer qualquer movimento autônomo com o corpo. Por algum tempo, Rosenzweig escreveu 

em uma máquina de escrever especialmente adaptada para sua condição. Porém, nos 

últimos anos, com a paralisia de todos os movimentos, a comunicação com o mundo se 

dava apenas através da ajuda da esposa Edith, que, observando o movimento dos lábios do 

marido, marcava letras em um quadro especialmente projetado para essa comunicação. 

À primeira vista, esta condição de crescente gravidade poderia significar o fim da 

carreira do pensador, do escritor, do professor. Nada mais oposto à realidade. Nos 

primeiros meses, Rosenzweig conseguiu de seu locador que usasse algumas salas grandes 

para suas aulas, que, da Lehrhaus, foram para lá transferidas. Quando já não era mais 

possível ministrar as aulas, Rosenzweig se dedicou a outros projetos. Neste período cada 

vez mais difícil de sua vida, produziu numerosos textos: em 1923, escreve a longa  

introdução aos Escritos Judaicos Reunidos, de Herman Cohen, a carta Os construtores, 

dirigida a Buber, e o artigo Pensamento Apologético; em 1924, os Sessenta Hinos e 

Poemas de Yehuda Halevi; em 1925, publica o importantíssimo O Novo Pensamento, um 

tipo de introdução que buscava facilitar o entendimento da sua difícil obra A Estrela da 

Redenção; escreveu cartas e vários artigos para publicação. Além disso, ainda em 1925, 

iniciou com Buber o maior de seus projetos à época, que foi a tradução da Bíblia Hebraica 

para o alemão, tarefa concluída por Buber mais tarde. O Livrinho do Entendimento Sadio e 

Doente, que foi produzido como um curso para a Estrela da Redenção, somente foi 

publicado postumamente. A Lehrhaus continuava funcionando, sendo dirigida por um 

board, do qual Buber fazia parte, e teve como professores o próprio Martin Buber, Rudolf 

Hallo, Erich Fromm e Julius Guttmann. 

O homem que tinha afirmado que o pensamento vivo só era possível a partir da 

linguagem falada, no diálogo entre os sujeitos singulares, fora dela privado. Entretanto, a 

capacidade de pensamento e de produção não foi interrompida, sendo o período da doença 

um tempo muito profícuo do filósofo judeu, ou do judeu filósofo. Em todo este período, os 

amigos mais próximos, bem como a sua correspondência, testemunham o seu amor sempre 

crescente pelo judaísmo. 

Rosenzweig veio a falecer em 12 de dezembro de 1929, oito anos depois de ter sido 

diagnosticado com a doença que finalmente o vitimou. Estava a poucos dias de completar 

quarenta e três anos. Em seu funeral, Buber recitou o Salmo 73, do qual Franz Rosenzweig 

havia escolhido o texto que queria para seu túmulo (Cf. BOURETZ, 2011, p. 181), que se 

encontra na epígrafe deste capítulo. 
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II.14 Vida e obra indissociáveis 

Neste capítulo, procuramos expor o entrelaçamento entre a vida e o pensamento de 

Franz Rosenzweig. Alguns dos desafios que se apresentaram ao filósofo, contextualizados 

no capítulo I, tanto em sua vida quanto em seu pensamento, foram objeto de enfrentamento 

existencial e filosófico por Rosenzweig, como pudemos observar neste presente capítulo. 

O relativismo historicista, a assimilação cultural, a culturalização da religião pelo judaísmo 

liberal por influência do protestantismo liberal. Em várias etapas de sua vida, Rosenzweig 

foi confrontado por tais desafios e ofereceu as respostas possíveis em cada momento. As 

cartas e artigos abordados neste capítulo mostram o encaminhamento que Rosenzweig dá a 

estes problemas. No próximo capítulo, abordaremos sua obra principal, A Estrela da 

Redenção, bem como alguns de seus principais textos relacionados a ela, como é o caso de 

O Novo Pensamento, nos quais poderemos enfocar o desenvolvimento definitivo destes 

temas no pensamento filosófico e teológico de nosso autor.   

 

  



118 

CAPÍTULO III 

 

O “MÉTODO JUDAICO” E O MERGULHO NOS NADAS 

 
A compassiva mentira da filosofia foi desmentida. 

Franz Rosenzweig  
 

 

No capítulo anterior, pudemos acompanhar o percurso filosófico de Rosenzweig e 

seu entrelaçamento com a sua trajetória biográfica. E também como, à medida em que este 

vai enfrentando as questões e os desafios filosóficos, teológicos e sociais que se lhe 

apresentam, vai elaborando as respostas, estruturando seu pensamento e produzindo suas 

obras.  

Neste processo, pode-se constatar que a singularidade do pensamento de Rosenzweig 

começa a aparecer a partir do momento em que ele assume a tradição judaica e passa a 

utilizar categorias proveniente dela na construção de seu próprio pensamento e de seu 

“sistema de filosofia”, como ele vai designar o conteúdo de A Estrela da Redenção. 

Exatamente este processo, de construir seu pensamento singular, entendemos como 

aquilo que Rosenzweig vai nomear de seu “método judaico”. Esta definição aparece no 

contexto da recepção de A Estrela da Redenção, que foi tomada ou confundida com um 

livro religioso, de aplicação nas práticas e observâncias das famílias judaicas. Rosenzweig 

diria então que a sua obra não é judaica nesse sentido, mas a maneira de pensar, o seu 

olhar, a natureza da sua racionalidade, estas são utilizadas seguindo o seu “método 

judaico”.  

Neste capítulo, abordaremos a sua principal obra, A Estrela da Redenção, e o texto O 

Novo Pensamento, tendo dois objetivos principais: o primeiro, reconhecer a estrutura de 

seu pensamento para nele apontarmos as respostas que Rosenzweig elaborou, com a 

necessária ênfase ao problema do relativismo, desafio enfrentado desde a conversa noturna 

de Leipzig, e ao qual, como vimos nos capítulos anteriores, se relacionava o problema 

imposto pelo niilismo que, em grande medida, dele decorreria. O segundo objetivo é o de 

identificar categorias do pensamento judaico assumidas por Rosenzweig e que são a 

expressão  do “método judaico” que ele aplica para pensar e escrever sua obra.  
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Sendo assim, entendemos que, uma vez que seu sistema filosófico maduro vai ser 

chamado por ele mesmo de “novo pensamento”, o caminho que trilhará para chegar a esta 

construção constitui o que ele chama de o seu “método judaico”. Consideramos que 

assumir estas duas perspectivas, estes dois enfoques, nos permitirá uma exploração 

bastante útil na compreensão da obra de Rosenzweig. 

 

III.1 “O judaísmo é meu método, não meu objeto” 

No percurso do capítulo II, à medida em que Rosenzweig vai sendo exigido em sua 

capacidade intelectual e pressionado pelos acontecimentos no campo existencial, pudemos 

perceber como seu pensamento adquire tanto mais singularidade e personalidade quanto 

mais o autor assume categorias do pensamento judaico e as articula com a filosofia de 

cunho não-metafísico que ele paulatinamente adota.  

Este é um delimitador importante, pois sua obra principal, A Estrela da Redenção, 

como o próprio Rosenzweig foi obrigado pelas circunstâncias a esclarecer, não é um livro 

judaico, no sentido de que o seu objeto principal não é a religião judaica, nem seu objetivo 

é o de ensinar preceitos e observâncias para a vida diária das famílias judias. O autor teve 

que fazer estas observações porque seu livro fora recebido inicialmente por leitores da 

comunidade judaica alemã que esperavam encontrar nele regras e observâncias da piedade 

judaica. Como o livro é extremamente complexo e nada tem de ensino de práticas 

religiosas, os leitores deste grupo logo se puseram a criticar a obra. Rosenzweig se lamenta 

que o livro tenha sido lido inicialmente desta forma por este público. 

Diz ele, já nos primeiros parágrafos de O Novo Pensamento, publicado em fevereiro 

de 1925, cerca de quatro anos após A Estrela da Redenção ir a público: 

A partir deste pré-julgamento de parte dos leitores, o livro encontra um 
grande número de –desnecessárias– dificuldades e os compradores encontram 
um –muito necessário– desapontamento. As páginas a seguir querem tentar, por 
um lado, reduzir um pouco estas dificuldades para o leitor e, por outro, suavizar 
o desapontamento dos que compraram o livro, acreditando ter comprado um bom 
livro judaico para, em seguida, ter que descobrir (...) que aquele, de forma 
nenhuma, estava dirigido “para o uso diário de cada membro em cada família” [o 
autor refere-se a frases de seus críticos]. (...) Ele não é, no geral, um “livro 
judaico”(...) pois, de fato trata de judaísmo, mas não mais do que trata de 
cristianismo e bem pouco mais do que lida com o islamismo. (ROSENZWEIG, 
2000b, p. 110) 

A Estrela da Redenção não é, portanto, um livro que ensine a prática piedosa da 

religião ou trate das observâncias prescritas para pessoas ou famílias. Tampouco é um livro 
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de filosofia da religião porque, segundo o autor, nem sequer a palavra “religião” aparece 

nele. Diz Rosenzweig sobre o livro: “Tampouco ele [o livro] afirma ser uma filosofia da 

religião. Como poderia fazê-lo, dado que a palavra ‘religião’ sequer aparece nele! Em vez 

disso, ele é meramente um sistema de filosofia. ” (Ibidem, p. 110).  

É claro que se pode tomar a afirmação de que não se trata de um livro de filosofia da 

religião levando-se em conta o sentido de religião que abordamos no capítulo I e que 

Rosenzweig implicitamente critica no seu artigo Teologia Ateia, porque isso implicaria em 

uma redução da religião à categoria de cultura. Por outro lado, chamá-lo de um sistema de 

filosofia é remeter o livro ao objetivo do autor de articular o pensamento judaico (portanto 

entendido como não apenas uma tradição cultural) à filosofia em uma nova forma de 

operar o pensamento, que lhe permite uma nova forma de compreender e se relacionar com 

a realidade.  

O “novo pensamento” que Rosenzweig se propôs a desenvolver em A Estrela da 

Redenção não se restringe a ser apenas mais um sistema de filosofia, sendo que, de fato, 

embutia um objetivo muito mais audacioso de seu autor: 

Entretanto, é um sistema de filosofia que dá ao leitor, assim o especialista 
como o leitor leigo, o pleno direito de estar desgostoso –a saber, uma filosofia 
que não deseja apenas produzir uma mera “Revolução Copernicana” do 
pensamento, a partir da qual aquele que a realizar veja tudo de cabeça para 
baixo, mas, em vez disso, uma filosofia que deseja produzir a total renovação do 
pensamento. Eu não diria isso se tivesse que me referir apenas ao meu livro e 
não ao pensamento, o qual eu não atribuo a mim a sua invenção e nem mesmo 
me considero ser o único que o ensina no presente. (ROSENZWEIG, 2000b, pp. 
110-111) 

  Rosenzweig admite que tanto o especialista, isto é, o filósofo profissional, o 

acadêmico, quanto o leigo teriam razões para se aborrecer com o livro, pois isto se deveria 

ao fato de que a novidade do pensamento trazida por A Estrela da Redenção não era 

desejada por nenhum deles. O especialista, diante de algo novo, deixaria de ser especialista 

e teria que aprender e assimilar algo que não conheceria; o leigo, diante de algo novo, 

recusaria, pois não quer novidade, e sim as coisas já conhecidas. Como expressão dessa 

novidade de pensamento, a forma sistemática que Rosenzweig vai adotar em sua filosofia 

tampouco é aquela do pensamento clássico que, como diz ele, exigiria que um sistema 

fosse composto de uma lógica, uma ética, uma estética e uma filosofia da religião 

(ROSENZWEIG, 2000b, p. 111). Sua sistematicidade, entretanto, se dá na estrutura da 

obra e na maneira de propor os problemas. Seus três livros se apresentam como uma 

ordenação astronômica, representada no formato de uma estrela de seis pontas, e o 
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princípio de sua combinação aparece nos títulos dos livros: os elementos, o caminho, a 

forma (Ibidem, p. 112). 

A estrutura de A Estrela da Redenção é a de um pensamento em movimento 

(passado, presente, futuro) que já não opera como a filosofia clássica, que, na sua grande 

vertente idealista, tenderia a se congelar diante de conceitos e essências universais, eternos 

e imóveis. 

Se observarmos os títulos, veremos que o autor se apropriou de elementos do 

pensamento judaico e os articulou com a filosofia de tal forma que, nesse movimento, 

podemos constatar que, como declarado, se não se trata de um livro judaico porque o seu 

conteúdo não é religioso, por outro lado, o que está operando é o que Rosenzweig chama 

de o seu “método judaico”.  

Esta declaração, em que Rosenzweig nomeia seu método de pensar, é feita em uma 

carta a seu primo Hans Ehrenberg de setembro de 1921, na qual se refere a estas 

dificuldades enfrentadas na recepção de seu livro pelo público leitor. Rosenzweig diz: 

“Sou tão pouco especialista em costumes judaicos quanto Max Weber (o que é judaico é 

meu método, não o meu objeto)” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 110). 

Dizer que o seu método é judaico seria o equivalente a dizer que ele não é filosófico 

nem científico, uma vez que se define a partir de uma forma de pensar derivada de uma 

tradição historicamente paralela à filosofia e totalmente distinta da metodologia científica 

que se estabeleceu a partir da era moderna. Mas, também, dizer que é judaico implica dizer 

que não é cristão. Se se pensar na crítica à ciência da religião desenvolvida na Europa, 

principalmente na Alemanha, em função da sua estrutura eurocêntrica em termos culturais, 

chega-se à outra crítica, a esta relacionada, de que esta ciência usa o cristianismo como 

critério para pensar as demais religiões do mundo, inclusive o judaísmo. Acrescente-se a 

isso a crítica ao método cristão inerente ao pensamento historicista de Hegel, que será 

apontado e rejeitado por Rosenzweig. Sendo assim, por dizer que seu método é judaico, 

Rosenzweig se refere ao modo de pensar judaico, àquilo que ele visualiza como 

caracteristicamente judaico na forma de pensar e olhar para a realidade.  

Utilizando este método, percorrendo este seu caminho, Rosenzweig vai assumir em 

seu “novo pensamento” categorias da filosofia ocidental que, com ele, ganham grande 

importância, pois são características que se destacam no seu sistema de filosofia, como a 

singularidade do indivíduo, a temporalidade, a contingência, a história e a linguagem. 

Tomadas a partir da perspectiva pós-idealista assumida por Rosenzweig, serão articuladas 
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com categorias oriundas do pensamento judaico, assumidas não em seu caráter 

confessional, mas como grandes conceitos estruturantes, como são a criação, a revelação, a 

redenção, o milagre e o mistério, que aqui são tomados a partir de um ponto de vista não-

metafísico, algo que é característico do pensamento judaico tradicional, e apropriados de 

dentro do contexto em que a longa tradição judaica os produziu. Isto pode ser constatado 

na maneira direta como Rosenzweig se refere a “Deus”, o primeiro dos chamados 

elementos fundamentais da realidade, “descoberto” por Rosenzweig após a derrocada da 

filosofia idealista da totalidade (como veremos mais à frente, no estudo do livro A Estrela 

da Redenção). Não há a menor preocupação no autor em definir o que é Deus, argumentar 

pelas provas de sua existência, ou não, no sentido tradicional da filosofia. “Deus” será 

tomado como algo que está posto, como um dado da realidade de judeus e cristãos, por sua 

presença na história, na linguagem, na liturgia e, especialmente, nas relações deste com o 

mundo e com o homem. O que se verá é que as relações entre os elementos se tornarão 

importantes em seu pensamento, não as suas definições. 

A tradição do judaísmo bíblico amadureceu ao ponto de estabelecer a absoluta 

transcendência de Deus em relação ao mundo e ao homem como ente produzido neste 

mundo. Como expõe Julius Guttmann em seu livro A Filosofia do Judaísmo, à medida em 

que o Deus bíblico alcança o status de Deus universal, onipotente e absolutamente livre em 

si, sua relação com o mundo passa a ser de absoluta distinção ontológica. O mundo é 

apenas criação de Deus. Não há descrição possível do que Deus é e tampouco a afirmação 

de que o mundo é criação explica teoricamente a sua origem. O que se estabelece é que 

este Deus universal tem com o mundo uma relação pessoal. Deus, como criador, é 

absolutamente transcendente ao mundo (Cf. GUTTMANN, 2003, pp. 28-31). Assim, na 

tradição de pensamento judaico, Deus está fora da linguagem, não cabendo e não sendo 

possível qualquer definição de seu ser, sendo toda tentativa de definir o que é Deus um 

esforço que pode resultar em alguma forma de idolatria, isto é, de o homem que produziu a 

definição se apegar a ela em vez de manter sua relação direta com Deus e, pior ainda, de 

acreditar que ele, homem, é capaz de produzir esta definição por si próprio e passar a 

acreditar em si mesmo. 

Rosenzweig tampouco busca definir a essência, o ser, do judeu. Ser judeu não é 

aquilo que está na literatura, ou na descrição de uma “vida religiosa”, mas aquilo que é 

presente na interioridade de cada um, algo que se vive, algo que se “é” (ROSENZWEIG, 

2002, p. 58). Porém não no sentido essencial e, sim, da experiência contínua da vida a 
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partir da perspectiva de alguém que se reconhece e é reconhecido como um judeu, na sua 

relação com Deus, com os mandamentos, com a comunidade, com o mundo.  

A tentativa de conceituar, de dizer o “ser” de Deus, do mundo ou do homem, para 

Rosenzweig é uma característica do velho pensamento metafísico que só fez adoecer a 

razão humana, antes sadia. Como Rosenzweig procura deixar claro no livro O 

Entendimento Doente e Sadio (também referido por seus estudiosos como O Livrinho, 

dado o seu título em alemão: Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand. 

Cf. GUARNIERI, 2006, p. 109), o objetivo do novo pensamento é recobrar a saúde da 

razão, resgatando-a da doença da paralisia metafísica em que o idealismo greco-alemão a 

lançou (cf. ROSENZWEIG, 1999, pp. 39-42). 

Este modo de pensamento que recusa a metafísica se remete a um elemento 

intrínseco à própria língua hebraica, a língua que compõe o pensamento bíblico. Nela, 

como aponta Luiz Felipe Pondé: 

(...) deveríamos lembrar com mais frequência que uma categoria 
ontológica fundamental para os helenos, isto é, a natureza ou physis, não existe 
como palavra no pensamento bíblico (portanto, a rigor, não tem qualquer sentido 
descrever D’us como uma entidade metafísica: em termos categoriais hebreus, 
de qual physis o Eterno estaria além?) (PONDÉ, 2004, p. 13)  

Pondé aponta que a ausência desta noção grega de physis indica a ausência de uma 

noção de essência a priori no pensamento e na linguagem judaica, que assume, por isso, 

que a contingência é “fato posto na linguagem, nos processos noéticos e cognitivos e nos 

elementos que se apresentam a esses processos”.  Isto conduzirá ao entendimento de que 

esta ausência de uma “natureza” implica “a contingência como fato observável [que] aqui 

se desdobrará num visão do acaso como insuperável desde um ponto de vista humano” 

(Ibidem, p.13). Julius Guttmann faz a mesma afirmação quando discute as ideias básicas 

que formam a religião bíblica: “O pensamento judaico não está orientado para questões 

metafísicas” (GUTTMANN, 2003, p. 38). 

Com a recusa de pensar a partir de essências, a reflexão que Rosenzweig vai 

desenvolver sobre o que faz de alguém um judeu passará antes pela prática do que pelo 

conceito. Hermann Cohen já tinha chamado a atenção para esta distinção na relação do 

judeu com sua tradição, se comparada ao que ocorre no cristianismo. A redenção de um 

indivíduo não depende da fé em Deus, como no cristianismo, que exige a fé tanto em Deus 

quanto em Cristo (Cf. COHEN, 2004, p. 259). Se não é a fé que se faz necessária, o que se 

exige do judeu é a obediência e a prática da lei. Rosenzweig toma essa perspectiva em toda 
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sua plenitude e consequências. Não há uma essência do judeu, há alguém que se entende 

como e que se faz um judeu na medida mesma em que pratica as leis42. A dimensão de sua 

judaicidade se estabelece no plano da ação, portanto, nas suas relações com Deus e com o 

próximo.   

Estas relações se darão na ausência de qualquer a priori, em meio à contingência, 

portanto, mergulhadas na temporalidade. Esta característica do “método judaico” de 

Rosenzweig será fundamental para se enquadrar a sua crítica ao idealismo hegeliano e a 

visão ontologizadora da história que ela implica. Vimos como esta recusa começou a se 

estabelecer em Rosenzweig mesmo antes de este assumir-se judeu em 1913, mas a plena 

exposição desta visão se dará na redação no capítulo 3 da parte 2, que trata da Redenção 

como horizonte possível para a humanidade em sua marcha no tempo. E também na parte 

3 de A Estrela da Redenção, na qual o autor desenvolve o estudo da temporalidade no 

calendário religioso judeu e cristão, entendendo-os como signos temporais da eternidade, 

que são vividos na experiência de pertença ao cristianismo e ao judaísmo, cuja marcha 

histórica não está atrelada à ideia de uma dialética como seu motor, colocando como 

elemento que efetiva a recusa desta dialética a figura de Israel como um povo ahistórico, 

cuja existência não foi regulada pela lógica proposta por Hegel. Temos aqui indicado mais 

um elemento relevante do seu método judaico, que é a recusa da visão cristianizada da 

história, que comporia o método cristão de pensamento, do qual Hegel seria o máximo 

representante. Esta ótica, de recusa ao hegelianismo em suas várias conotações, 

Rosenzweig sinaliza logo no início de A Estrela da Redenção, quando trata da grande 

vertente de pensamento ocidental que ele agrupa sob a ideia de filosofia do todo, que teria 

sofrido sua grande derrocada.   

Postas estas características fundamentais do método judaico, será possível 

reconhecê-lo na estrutura de A Estrela da Redenção e de O Novo Pensamento, textos que 

passaremos a analisar agora. Lembrando que a palavra método, bem como seu conceito 

filosófico, remetem à ideia de caminho, poderemos observar como o método judaico será a 

via que Rosenzweig utiliza para atravessar o relativismo e o niilismo com os quais há 

muito ele se defronta. 

                                                
42 Em hebraico, mitzvot. 
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III.2 Superando o “velho” pensamento 

Como pudemos observar no capítulo anterior, Rosenzweig já havia visualizado e 

exposto na sua carta chamada Urzelle, ou Célula Primordial da Estrela da Redenção, 

alguns dos principais conceitos que norteariam a elaboração de sua obra principal: as 

noções da singularidade do sujeito e da importância do tempo e da linguagem que foram 

alinhavadas através da percepção fundamental de que a via de saída do relativismo estava 

na ideia da Revelação. A partir deste fundamento, o escopo da Estrela se dilata ainda mais. 

Rosenzweig, como se verá no texto O Novo Pensamento, afirma a necessidade de uma 

ampla reforma do pensamento. Por isso, chama sua filosofia de pensamento, porque os 

elementos do filósofo individual, de sua perspectiva do mundo, da singularidade dos 

eventos do mundo mergulhados no tempo e na contingência, vividos e compartilhados 

através da linguagem, todos eles são constituintes de seu pensamento em movimento no 

tempo. Peter Eli Gordon assim se refere ao pensamento de Rosenzweig: 

(...) A palavra pensamento (Denken), no uso que fez Rosenzweig, implica 
processo, movimento, temporalidade. Ela era, portanto, bem apropriada para 
designar seu ideal de pensamento em andamento no tempo, oposto ao 
pensamento estático da tradição (GORDON, 2003, p. 138). 

No entanto, a verdadeira superação da filosofia tradicional, com a sua consequente 

recuperação como novo pensamento, terá como ponto de partida o reconhecimento da 

grande ilusão e da derrocada da filosofia tradicional, sintetizada em sua caracterização 

como idealista. E esta constatação opera como ponto de partida para o passo necessário a 

toda construção subsequente da obra: o encontro com o nada, ou melhor, para ser fiel ao 

autor, com os nadas. Este é o tema que abre o livro I, que discute a derrocada da filosofia 

do todo e que é discutido no início de cada um dos três de seus três capítulos, nos quais o 

enfrentamento do nada vai explicitar a natureza da razão quando esta é confrontada com a 

existência singular e com a contingência. 

A entrada na discussão de A Estrela da Redenção será feita com a assistência suprida 

por Rosenzweig em seu texto O Novo Pensamento (cf. ROSENZWEIG, 2000b, p. 109ss).  

III.3 O Novo Pensamento: prefácio posterior para A Estrela da Redenção  

Como apontamos acima, após a publicação de A Estrela da Redenção, em 1921, 

Rosenzweig percebeu que a obra havia caído em ouvidos surdos. Além de pouco lida e 

menos ainda compreendida, a obra, que havia sido publicada por uma casa editorial 
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judaica, estava sendo adquirida por leitores que pensavam que iriam encontrar nela 

ensinamentos para a vida religiosa cotidiana de famílias judias.  

Isso motivou Rosenzweig a escrever um artigo, a título de prefácio a posteriori ao 

seu livro A Estrela da Redenção, explicando de que se tratava sua obra principal. Neste 

contexto, surge o importantíssimo texto, Das neue Denken (O novo pensamento), 

publicado em 1925 e no qual Rosenzweig esclarece que seu livro de forma alguma era uma 

obra religiosa, mas que se tratava tão-somente de seu “sistema de filosofia” 

(ROSENZWEIG, 2000b, p. 110). O título do artigo ratifica o nome aplicado ao sistema de 

pensamento de Franz Rosenzweig. O novo pensamento, segundo o próprio autor, não é 

criação sua, sendo, em vez disso, uma tendência do pensamento que já havia sido 

manifestada por outros autores, alguns que o antecederam e outros contemporâneos seus 

(cf. ROSENZWEIG, 2000b, pp. 110-111)43. 

Neste artigo, Rosenzweig tenta esclarecer quais são as linhas gerais da Estrela em 

cada uma de suas partes e de que forma a obra se mostra como uma concretização do novo 

pensamento. Seu objetivo em A Estrela da Redenção é audacioso. Rosenzweig diz em O 

Novo Pensamento que não espera somente produzir una “mera revolução copernicana”. 

Que não se trataria somente de fazer com que se pudesse ver as mesmas coisas de forma 

invertida, mas que almejava produzir una renovação do próprio pensamento como tal (Cf. 

Ibidem, p. 110)44 . Rosenzweig está indicando aquele que será um dos aspectos mais 

relevantes de A Estrela da Redenção como exemplo concreto do novo pensamento: a 

mudança de um pensamento atemporal, lógico, para um pensamento no tempo, gramatical. 

Ele tenta fazer com que esta distinção seja melhor apreciada através de uma comparação 

entre o processo de leitura de um livro e o do pensamento. O livro, diz ele, é muitas vezes 

o desenvolvimento de um único pensamento, e exemplifica essa proposição citando 

Schopenhauer, que afirma que sua obra era a exposição de uma única ideia e que a maneira 

mais breve de expressá-la seria o livro todo (Cf. Ibidem, p. 113-114). Já o processo de 

pensamento pode gerar incontáveis ideias de uma única vez, em um único movimento. A 

leitura de uma obra filosófica deve ser feita à maneira do exército napoleônico, que não 

tentava capturar cada pequeno terreno no caminho, mas buscava capturar o centro do poder 

inimigo, de maneira tal que, em seguida, todas as periferias caíssem uma após a outra.  
                                                

43 V. a discussão acima, em que este trecho é citado e comentado. 
44 V. texto citado acima. 
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Esta ideia, aplicada aos livros de filosofia, tenta mostrar que os seus leitores muitas 

vezes procedem de forma inadequada, achando que se lerem a introdução ou o prefácio, já 

sabem do que se trata o livro e podem, assim, refutá-lo sem o terem lido todo. Ou, em 

outro caso, acharem que não entenderam a introdução ou o prefácio e que, portanto, não 

podem prosseguir na leitura até que entendam o que ali está escrito. A ideia que 

Rosenzweig tenta refutar é a de que um livro de filosofia é construído a partir de uma ideia 

fundamental colocada no começo da obra e que, se refutada, derrubaria todo o edifício do 

livro. As obras de filosofia, diz Rosenzweig, operam no sentido inverso: cada ideia não 

depende da sentença anterior, mas, em vez disso, da sentença seguinte. Por isso, é preciso 

sempre avançar na obra até o seu final.  

Rosenzweig tentava assim evitar que A Estrela da Redenção se tornasse conhecida 

apenas pelo seu começo, algo que ele pensava ser comum aos livros filosóficos em geral. 

Segundo sua apreciação, A Estrela da Redenção não se definiria nem se resumiria a seu 

primeiro livro e, menos ainda, à introdução do primeiro livro que, pelo que parece por seu 

comentário, já se tornara a parte mais referida. Segundo sua instrução, há que se percorrer 

todo o livro para se saber de que se trata. O que está proposto no princípio do primeiro 

livro, especialmente a difícil discussão sobre o nada, somente seria cumprido no final do 

terceiro, tornando necessário percorrer o livro todo para se poder compreender o que ele 

está propondo. O que está em jogo aqui, portanto, é a experiência temporal que está 

distanciada do modo tradicional, leia-se idealista, de pensar filosoficamente. A imagem do 

livro serve para mostrar, de forma alegórica, como as ideias e o pensamento podem tornar-

se ou mesmo permanecerem presos a conceitos atemporais, sem movimento, sem relação 

com o vivo, o existente, que se movimentam e experimentam seu devir no tempo. A 

Estrela da Redenção desenvolve essa noção e O Novo Pensamento procura deixar isso o 

mais evidente possível aos leitores do primeiro. 

Sendo tal o objetivo e a importância do texto O Novo Pensamento, ele será 

continuamente referido nas análises de A Estrela da Redenção que se seguirão.  

III.4 A Estrela da Redenção 

A Estrela da Redenção compõe-se de três partes. Cada uma delas foi pensada e 

realizada como um livro, pois Rosenzweig pretendia editar sua obra em três partes 

separadas, mas, por fim, seu editor o imprimiu como um único livro: 
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A publicação reunida em um único volume ocorreu somente devido a 
dificuldades no editor naquela época e, de acordo com a explícita promessa do 
editor, isto dará lugar novamente aos três volumes originais da segunda edição 
(ROSENZWEIG, 2000b, p. 112).  

As edições que se seguiram têm mantido o padrão de um volume único para toda a 

obra. Cada uma de suas três partes, ou livros, conta sempre com um capítulo introdutório 

no qual Rosenzweig apresenta as transformações específicas no sistema de pensamento ou 

as estruturas e relações que compõem o seu sistema de filosofia, os quais procurará abordar 

nos capítulos componentes daquela parte. Ao final, cada parte tem um breve capítulo como 

conclusão que, a título de transição, tem como finalidade indicar e preparar o tema que virá 

em seguida, na próxima parte. 

Comentaremos aqui, em grandes traços, as linhas do conteúdo geral de cada uma das 

três partes de A Estrela da Redenção, com o que, esperamos, ficará mais explícito modo de 

estruturação do pensamento de Rosenzweig e o caminho que seguiremos no estudo da sua 

principal obra. 

 Na sua primeira parte, A Estrela da Redenção explora os limites da filosofia, o 

esgotamento do modo de pensar clássico, especialmente a metafísica, e lança novas bases 

para que se possa iniciar o reerguimento da filosofia. Os três capítulos lidam com aquilo 

que Rosenzweig chama de os três elementos fundamentais da realidade, que o autor, 

através do percurso investigativo seguido, procura fazer com que sejam redescobertos em 

sua facticidade originária após a constatação da fragmentação daquela ideia central que 

constituiu o pensamento clássico dos gregos aos idealistas alemães, o “todo” (o processo 

desta fragmentação será abordado mais abaixo). Este “todo” é compreendido como aquela 

substância única que seria o alicerce da unidade ontológica e epistemológica do real, 

afirmada pela filosofia idealista grega e alemã. Se o todo se fragmenta, o que surge dele 

são três elementos fundamentais do real: Deus, o mundo, o homem. A primeira parte se 

depara com estes elementos em sua facticidade originária ao mesmo tempo que os 

descobre voltados para e encerrados em si mesmos. A forma de tratar desses elementos na 

primeira parte de A Estrela da Redenção é através da racionalidade lógica, em uma 

ordenação tal dos temas que se pode reconhecer nela a própria trajetória do pensamento 

ocidental. Agora, em vez de se debruçar sobre um conceito de um todo, de uma realidade 

cuja natureza é a de uma única substância, a obra mostra o pensamento operando sobre 

uma realidade que se revelou múltipla, que não se funda em alguma essência ou substância 
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única à qual tudo o que se apresenta na realidade pudesse ser remetido e reduzido. Cada 

elemento será redutível apenas a si mesmo. 

Na segunda parte de A Estrela da Redenção, os temas e conceitos oriundos do 

pensamento teológico serão apreciados em novas bases, já abandonada a perspectiva da 

velha razão e da velha forma de pensar a totalidade. Desta forma, uma nova estrutura do 

real se apresenta. Uma vez que os elementos fundamentais do real não se revelam através 

da busca de alguma essência única, que se esperava encontrar por meio da investigação 

racional realizada ao modo do antigo pensamento, os três capítulos da segunda parte 

apresentam os três elementos em suas relações, ou seja, o curso pelo qual Deus, o mundo e 

o homem estabelecem relações entre si. Neste livro, Rosenzweig aborda e designa estas 

relações buscando aquelas categorias oriundas da teologia e filosofia judaica que seriam 

capazes de descrevê-las, quais sejam:  Criação, Revelação e Redenção.  

Na terceira parte, Rosenzweig olha a história e o futuro em novos termos, já tendo 

estabelecido que a historicidade não será vista pela perspectiva da noção moderna de 

progresso e tampouco da dialética histórica como consequência do processo de aquisição 

da absoluta autoconsciência do espírito. Sendo assim, seguirá a rota que conduzirá à 

esperada unidade final entre os três elementos, a Redenção, descrevendo as formas 

históricas e sociológicas do judaísmo e do cristianismo, como seu signo: 

Aqui, destarte, sobre um fundamento sociológico, judaísmo e cristianismo 
são colocados um diante do outro e um em contraposição ao outro. Disto resulta 
uma apresentação que não faz justiça por completo a ambos, mas que, mediante 
este preço, transcende, provavelmente pela primeira vez, a apologética e a 
polêmica usuais neste campo (ROSENZWEIG, 2000b, p. 132-133). 

A cada parte do livro foi atribuída uma figura relacionada à estrela de Davi. Assim, à 

primeira parte, foi-lhe atribuído o triângulo cuja base está abaixo e o vértice direcionado 

para cima. Trata-se do movimento dos elementos, especialmente do homem, mas também 

do mundo, para cima, em direção a Deus. À segunda parte, a figura atribuída foi o 

triângulo com a base acima e o vértice virado para baixo, referindo-se, assim, ao 

movimento de Deus em direção ao homem e ao mundo. A terceira parte, que aponta à 

unidade redentora, apresenta os dois triângulos intercalados, completando, assim, a figura 

da estrela de Davi, que teria o seu centro como signo da eternidade, cuja testemunha no 

mundo é o povo judeu, que arde eternamente como fogo, e as pontas da estrela indicando o 

eterno irradiar deste fogo no tempo e na história, que tem no cristianismo o seu 

representante e realizador.   
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III.5 Os Elementos ou O Eterno Antemundo 

A parte I da Estrela da Redenção indica qual será o foco de sua investigação através 

da epígrafe que se encontra logo abaixo do título da Introdução: in philosophos! 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 9).  A expressão latina significa “contra os filósofos” e aponta 

para a crítica que o autor fará ao tipo de filosofia que se produzia até o seu tempo, cuja 

história remeteria a Tales e se estenderia até Hegel. Esta forma de filosofia teria se 

esgotado. A obra de Rosenzweig tem como objetivo uma nova fundação da filosofia, um 

novo pensamento, que pudesse ir além dos limites da filosofia idealista e que fosse capaz 

de dar conta da existência do homem singular, mortal e único, que não estaria subsumido 

em alguma noção de totalidade retirada e apartada do fluxo do tempo.    

Rosenzweig diz, em O Novo Pensamento, que a primeira parte de A Estrela da 

Redenção busca obter um duplo resultado: demonstrar o estado de fracasso da filosofia 

idealista em sua época, através daquilo que ele mesmo denominou como uma redução ao 

absurdo, para logo em seguida poder recuperar a velha filosofia, não para reinstaurá-la 

como era, mas para renovar a filosofia, recuperá-la em novos termos: 

O que aqui é dito nada mais é do que uma reductio ad absurdum e, ao 
mesmo tempo, o resgate da velha filosofia. Talvez eu consiga deixar totalmente 
claro para o leitor o que o primeiro volume pretende se eu tentar explicar este 
aparente paradoxo (ROSENZWEIG, 2000b, p. 114). 

 Diz o autor que a compreensão da primeira parte passa pela articulação deste duplo 

movimento. É necessário, segundo ele, compreender que a filosofia sempre se 

caracterizou, em sua busca por conhecimento, pela pergunta pela essência das coisas, o que 

a diferenciaria do pensamento não-filosófico. Entretanto, ao se fazer este tipo de pergunta, 

perderia a coisa mesma, seja ela o mundo ou o homem ou Deus, ficando-se, ao final, 

apenas com uma definição, por si mesma atemporal, que está para além da própria coisa.  

Em seu movimento natural de buscar compreender a unidade do mundo, a filosofia 

pensava que deveria haver, igualmente, uma essência única que explicasse esta unidade 

intuída. Pensava a filosofia que haveria que existir um princípio único e universal que 

reunisse o todo e lhe fornecesse seu sentido, sua sustentação como ser e a sua 

compreensibilidade. Para esta filosofia, era evidente que o mundo era uma unidade e que 

esta poderia ser derivada de um princípio único. Este esforço da razão poderia ser melhor 

decifrado se visualizado em seus três grandes períodos, aos quais correspondem, 

respectivamente, três movimentos reducionistas. Isto é, os movimentos que tentaram dizer 
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qual é este princípio ou essência única e universal da qual tudo procede: a antiguidade 

cosmológica, na qual se entendia  que tudo é apenas mundo, natureza, cosmos; a Idade 

Média teológica, durante a qual se entendeu que tudo é o próprio Deus; e a modernidade 

antropológica, que entende que tudo é derivado ou produzido pelo, ou no, interior do 

homem, ou, no caso do Idealismo, pelo Eu.  

Nestes três movimentos reducionistas pode-se perceber um mesmo procedimento 

fundamental, que é a pergunta pelo “quê”:  

Toda filosofia perguntou pela “essência”. É através desta questão que ela 
se distingue do pensamento não-filosófico do entendimento humano sadio. Este 
último não pergunta pelo que uma coisa “realmente” é. Para este, é suficiente 
saber que uma cadeira é uma cadeira; ele não pergunta se, digamos, esta deve 
realmente ser algo inteiramente diferente. A filosofia faz exatamente este tipo de 
pergunta quando pergunta a respeito de essência. Ao mundo não se permite, de 
modo algum, que seja o mundo; Deus, de forma alguma, pode ser Deus: ao 
homem não é permitido, de forma nenhuma, ser homem. Em vez disso, todos 
devem ser “realmente” algo totalmente diferente. Se eles não fossem nada mais 
do que são na realidade, então a filosofia – que Deus nos livre! – seria, por fim, 
totalmente supérflua (ROSENZWEIG, 2000b, p. 115).      

Esta pergunta pelo “quê” de algo, ou seja, a pergunta “que é?”, supõe como resposta 

uma “sentença–é”. Este procedimento induz o pensamento a se extraviar por caminhos que 

não conduzem a nenhum conhecimento: 

Esta filosofia toma a redução em geral como sendo algo tão auto-evidente 
que se ela se dá ao trabalho de queimar um herege, ela o acusa simplesmente de 
um método proibido de redução, assando-o seja como um “materialista crasso” 
que haja dito: tudo é mundo, seja como um “místico extático”, que haverá dito: 
tudo é Deus. Que alguém não diria de modo algum: tudo “é”... sequer entra em 
sua mente. Mas, na pergunta “que é?”, dirigida a tudo, repousa o pleno erro das 
respostas (ROSENZWEIG, 2000b, p. 116).  

A recuperação da filosofia mencionada por Rosenzweig significa, primeiramente, 

liberá-la desse movimento metafísico de reduzir tudo a uma única essência. Para isso, a 

primeira parte da Estrela se desenvolverá seguindo o princípio schellinguiano da filosofia 

negativa, ou seja, de mostrar que o primeiro momento da filosofia é aquele do pensamento 

lógico, necessário, que pensa as coisas segundo uma noção de sua necessidade interna. 

Como vimos, para Schelling, a filosofia negativa se atém ao caráter lógico do real e 

opera de acordo com o princípio de uma reflexão imanente. Nas conferências de Berlin, 

Schelling diz que “a filosofia negativa é somente uma philosophia ascendens. Do que se 

conclui imediatamente que ela tem tão somente um sentido lógico” (SCHELLING, 2007, 

p. 196).  A filosofia negativa poderá lidar com o conceito das coisas, poderá conter o puro 

“quê” (Was) do conceito, mas não o “isso” (Daß) de sua existência (Ibidem, p. 147). 
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Exemplificando o conceito, Schelling afirma que o racionalismo, como Kant o deixou em 

sua Crítica da Razão Pura –ao excluir tudo que se refere ao campo do positivo, do existente 

e contingente– e a filosofia negativa são sinônimos (Ibidem).  Rosenzweig toma este 

caminho da filosofia negativa na primeira parte da Estrela da Redenção, fazendo a 

descrição da anatomia da lógica interna de cada um dos elementos da realidade que serão, 

por assim dizer, descobertos. 

Assim, nesta parte primeira de A Estrela da Redenção, Rosenzweig desenvolve uma 

crítica àquela racionalidade tradicional, preponderante desde os gregos, através da qual se 

busca desfazer a identificação entre ser e pensar. Já a partir da introdução, Rosenzweig 

argumenta que sua filosofia se coloca em direta oposição à tradição filosófica que vai da 

Jônia a Jena, isto é, que começa com Tales45 e prossegue até Hegel, e que pensa o mundo 

como sendo constituído por uma unidade fundamental, podendo, portanto, ser 

compreendido derivado de um único princípio. Em Tales, este princípio é a água46, em 

Hegel, o espírito47, e em ambos há a noção de que existe um princípio único a partir do 

qual se pode deduzir todos os modos do ser. Assim, os elementos que se nos dão na 

experiência, Deus, o mundo, o homem, cada um, por sua vez, foi considerado pela filosofia 

de uma determinada época como a essência única sobre a qual o real se fundava, enquanto 

os outros dois seriam suas manifestações. Qual dos três é o ser essencial depende apenas 

da época histórica que se estiver observando. A esta ideia de unidade do ser lhe 

corresponde a ideia da unidade do pensamento, o que implica que o pensamento pode 

apreender tudo o que diz respeito ao ser. Isto, por sua parte, somente é possível se tudo que 

disser respeito ao ser estiver baseado no pensamento. Rosenzweig indica aqui o que 

considera a unidimensionalidade do sistema filosófico idealista. Julius Guttmann afirma 

que o pensamento de Rosenzweig está em plena oposição à conclusão do monismo 

tradicional que assenta a realidade em um princípio único: 

 Nos termos que Rosenzweig o compreende, o “novo pensamento” se 
opõe à filosofia tradicional. Ele nega, com especial veemência, o que se 

                                                
45 Tales, provável fundador da escola Jônica, nasceu em Mileto e viveu entre 650-550 a.C. 
46 É Aristóteles quem informa: “Tales, iniciador desse tipo de filosofia, disse que o princípio é a 
água (por esta razão afirma que a terra flutua sobre a água)…” (apud REALE, 1993, p. 49). 
47 O espírito é a substância e a essência universal, igual a si mesma e permanente –o inabalável e 
irredutível fundamento e ponto de partida do agir de todos, seu fim e sua meta (…) Por 
conseguinte, o espírito é a essência real e absoluta que a si mesma se sustém (HEGEL, 2005, p. 
305).  
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considera as suas assunções monistas. O novo pensamento não procura 
aperfeiçoar ou emendar experiências que manifestam Deus, o mundo e o homem 
como três entidades fundamentais separadas; elas devem ser tomadas como 
dadas. Esse pensamento reconhece que toda tentativa de estear dois desses 
elementos no terceiro é uma dedução ilusória, pois cada um deles tem a sua 
própria essência especial que o pensamento deve reconhecer como sendo 
inseparável dele (GUTTMAN, 2003, p. 397).  

Esta unidade entre ser e pensamento, que é culminação necessária do pensamento 

idealista, admite a conclusão de que o indivíduo, ou melhor dito, a realidade do ser 

individual, está contida no universal e, portanto, que todos os particulares estão absorvidos 

no universal. Até mais, pode-se dizer que a meta do pensamento tradicional seria fazer 

com que o homem reconhecesse esse universal e percebesse que sua vida individual seria 

uma manifestação particular desse homem em geral. 

Este será exatamente o ponto no qual Rosenzweig inserirá seu argumento, que, tal 

qual uma poderosa cunha inserida nesta fenda do pensamento tradicional, fará esta 

rachadura se ampliar e trazer todo o edifício do idealismo da totalidade abaixo, em total 

fragmentação. 

III.6 A morte revela o sujeito singular 

A Introdução da primeira parte de A Estrela da Redenção leva o título “Sobre a 

possibilidade de conhecer o Todo”. As primeiras palavras desta Introdução e, portanto, de 

todo o livro, são:  

Pela morte, pelo medo da morte, começa o conhecimento do Todo. De 
haver lançado fora as angústias do terrenal, de haver arrancado à morte o seu 
aguilhão venenoso e do Hades o seu alento pestilento, disso se vangloria a 
filosofia” (ROSENZWEIG, 2006, p. 43). 

Nestas primeiras frases, Rosenzweig está, já de início, se referindo àquela tradição 

filosófica que remonta aos gregos. Através desta perspectiva da forma filosófica de lidar 

com a morte, Rosenzweig aborda a busca de uma resposta ou uma solução para este que 

talvez seja o mais agudo problema com o qual o homem se depara. Deve-se notar que ele 

tratará desta questão a partir da reflexão filosófica e não da solução proveniente da via 

religiosa.   

Há um outro fator que em hipótese alguma deve ser subestimado, que é A Estrela da 

Redenção ter sido escrito na frente de batalha durante a Primeira Guerra. A morte ganha 

uma dramaticidade inédita para os soldados, que enfrentaram uma das mais sangrentas 

guerras que o mundo europeu já pôde produzir e que custou milhões de vidas de soldados e 
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de civis em todo o seu tempo de duração. Esses soldados viram o nascimento de novas 

técnicas e de armamentos que tinham uma capacidade destrutiva muito maior e com um 

potencial de infligir dor muito mais diversificado do que jamais se havia testemunhado em 

um conflito armado. A modernidade e o Estado racional que ela produziu, especialmente 

aquele que Rosenzweig estudou em Hegel, chegaram àquilo que parecia ser a sua máxima 

produção: a capacidade de matar em uma escala inédita.  

Alguns trechos iniciais do primeiro parágrafo são de grande dramaticidade, 

revelando a origem não nomeada das imagens (mas que qualquer alemão de seu tempo 

prontamente reconheceria) arroladas por Rosenzweig, que Glatzer (1998, p. 32) chamou de 

“o pensador judeu nas trincheiras”, para retratar a angústia do homem diante da morte: 

Todo mortal vive na angústia da morte: cada novo nascimento aumenta 
em mais uma as razões da angústia, pois aumenta o mortal. Pare sem cessar o 
seio da infatigável Terra e todos os seus partos ficam à mercê da morte: todos 
aguardam com temor e tremor o dia de sua viagem ao escuro. Mas a filosofia 
nega as angústias da Terra. A filosofia salta sobre a tumba que a cada passo se 
abre sob seus pés. (ROSENZWEIG, 2006, p. 43). 

Rosenzweig chega a afirmar em cartas, em 1916, que a guerra em si seria para ele 

apenas uma época e que ele teria experimentado muito mais no ano de 1913 (o ano da sua 

experiência com Rosenstock e na sinagoga de Berlin) do que no ano de 1914 e desde 

então:  

A guerra em si de nenhum modo representa uma época especial para 
mim: eu vivenciei tanto em 1913 que 1914 deveria ter sido um cataclismo a fim 
de me causar alguma impressão... Fui compelido a adotar um sistema de 
ignorância que ainda adoto consistentemente(...). Eu não vivenciei a guerra e 
nada sei a respeito desta (e talvez seja precisamente este fato que me 
proporcionou, desde o início, uma habilidade de prever com precisão o seu 
curso, o que eu de mim mesmo acho surpreendente). Eu nem suponho nem 
espero nada dela, mas conduzo minha vida através dela... (GLATZER, 1998, pp. 
42-43)   

Mas, se a guerra em si não era para ele algo de inédito, pois parecia ver nela também 

o resultado do mundo construído até o início do século, por outro lado, a morte se lhe 

tornava cada vez mais elucidativa. Junto com as vidas exigidas pela guerra, ele se refere 

com intensidade às mortes, muito próximas uma da outra, de seu pai e de Hermann Cohen, 

que haviam se conhecido e ,através do projeto de Rosenzweig de erigir a Escola Livre de 

Estudos Judaicos, que o pai de Rosenzweig resolvera apoiar financeiramente, 

estabeleceram um certo relacionamento. A distância emocional de Rosenzweig para com o 

pai (e vice-versa) teria sido reduzida com todo esse movimento enquanto que a admiração 
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e o respeito eram as marcas de sua relação com Cohen. Ambos vieram a falecer em um 

curto espaço de tempo, entre março e abril de 1918. Estas mortes ganham grande 

significado para Rosenzweig e o fazem meditar ainda mais profundamente sobre este tema. 

Estas mortes fazem com que o autor afirme, por um lado, não temer a morte mas que, em 

vez disso, ela o faz ficar cada vez mais pronto e livre para a vida e, por outro lado, o leva a 

descobrir que a felicidade lhe aparece como distinta da vida e que, talvez, realmente esta 

não faça parte da “porção dos vivos”:  

Não é apenas a diferença de idade que me faz pensar ser impossível que 
qualquer contingência, qualquer perda, seja presente ou futura, possa me alienar 
da vida. É verdade que cada perda nos faz mais familiar com nossa própria 
morte, mas nenhuma é capaz de me aproximar desta, nenhuma tem o poder de 
me remover para fora da morada da vida. Apesar de todas as perdas, ainda 
retenho meu Eu, com o insondável e continuamente surpreendente estoque de 
tarefas que cada novo dia traz. E cada perda, ao me fazer mais familiarizado com 
a morte, faz-me mais pronto para a vida. Quanto menos temo a morte, na 
verdade, quanto mais a amo, mais livremente posso viver. A felicidade e a vida 
são duas coisas diferentes, não sendo nada surpreendente que os homens 
venham, finalmente, a atribuir o júbilo somente aos mortos. De qualquer forma, 
ela não faz parte da porção dos vivos (GLATZER, 1998, p. 67). 

Por fim, basta lembrar que, meses depois, no mesmo ano de 1918, Rosenzweig 

começa a escrever febrilmente A Estrela da Redenção na frente de guerra nos Bálcãs 

(Ibidem, p. 81).    

A reflexão sobre a angústia do homem diante da morte servirá a Rosenzweig como 

porta de entrada para sua argumentação crítica a respeito das formas tradicionais de 

reflexão filosófica sobre a totalidade –que conduziram a razão a seu zênite através do 

idealismo alemão. Esta argumentação é o ponto de partida para a sua ruptura com o 

idealismo, que terá ainda como suporte as críticas produzidas por vários filósofos, desde 

aquelas de Schelling, mas, como Rosenzweig destaca na Estrela, especialmente por 

Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. 

O início da discussão do tema da morte na filosofia costuma ser localizado no 

diálogo platônico do Fédon, que gira em torno das últimas horas de vida de Sócrates, no 

qual o filósofo diz que a única tarefa de quem se ocupa corretamente com a filosofia 

“consiste em preparar-se para morrer e em estar morto” (PLATÃO, 1983, p. 65). A 

questão que interessa a Rosenzweig é a resposta dada pela filosofia nessa sua longa 

tradição. A tendência preponderante da filosofia em pensar a partir do Todo, a partir do 

universal em direção ao particular, produziu, especialmente desde Platão, a resposta que 

Rosenzweig vai denunciar nessas primeiras linhas da Estrela da Redenção. 
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A filosofia acreditou que, por pensar a totalidade, deveria subsumir o homem 

individual nessa totalidade, entendendo-o como, de alguma forma, tendo sido por ela 

produzido e seu ser individual um modo de manifestação, de produção, de geração, ou de 

emanação deste todo. Sendo assim, estando “dentro” desse Todo e dele fazendo parte, a 

morte do homem seria entendida não propriamente como uma morte. E o diálogo platônico 

do Fédon é modelo desse tipo de pensamento, pois o que dá a tranquilidade e a segurança 

que Sócrates exibe é exatamente a ideia de que a morte propriamente não existe uma vez 

que o que morreria seria apenas o corpo de Sócrates. Sua alma, portadora de sua 

consciência, permaneceria viva depois desta morte. O que para a filosofia pareceria ter sido 

a grande vitória sobre a morte, Rosenzweig considera ser apenas o grande engodo que esta 

produziu.   

Rosenzweig argumenta que não se consegue fazer a morte desaparecer através da 

tentativa de dissipá-la, seja ignorando-a, seja incorporando-a a um sistema racional da 

totalidade. O autor identifica a integração da morte a uma totalidade à tentativa de reduzir 

a morte a um nada. Contudo, a morte não se deixa integrar nem desaparecer, nem 

tampouco ser reduzida pela razão a um significado. O esforço da filosofia de livrar o 

homem do temor da morte passa exatamente pela tentativa de demonstrar seu 

pertencimento a uma totalidade que o define e fundamenta. Como diz Rosenzweig, “Um 

todo não há de morrer, e neste todo, nada morreria. Somente o que é singular pode morrer 

e todo mortal está só” (ROSENZWEIG, 2005, p. 10). Se uma totalidade não morre, então o 

homem pertencente e fundamentado neste Todo também não morre.  

Peter Eli Gordon chama a atenção para o fato de que Rosenzweig, nas primeiras 

linhas da Introdução, citadas acima, faz uso de uma frase que ele teria retirado de um 

poema de Schiller, O ideal e a vida: 

Apenas o corpo possui esses poderes / que ligam nosso destino escuro, / 
mas livre de toda força do tempo / (...) / o divino entre divindades, é a forma. / 
Se alçares voo em tuas asas / expele de ti o medo do terrenal, / foge da vida 
estreita, sem graça, / para o Reino do Ideal. (GORDON, 2003, p. 144). 

Gordon argumenta que o poema de Schiller representa, para Rosenzweig, o 

pensamento idealista que enxerga o homem em uma dualidade de corpo e alma e que a 

filosofia mostra que, desses dois, a alma é o componente eterno, proveniente do mundo 

ideal, das formas, que está pleno de referências ao pensamento inclusive de Kant, com as 

distinções entre o mundo sensível e o inteligível, entre a vida e o reino do ideal.  
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A esfera da vida é estreita, composta dos vínculos entre corpos no tempo e no 

espaço. O reino do ideal, por sua vez, está completamente livre do tempo (“free from all 

time’s force”). Rosenzweig faz um uso crítico, talvez até irônico, dessa passagem do 

poema de Schiller. A frase “De haver lançado fora as angústias do terrenal” é uma clara 

referência ao poema de Schiller, que sintetiza a promessa da filosofia, que o idealismo 

procurou levar ao seu zênite.  

O texto de Rosenzweig, ao fazer a meditação sobre a inexorabilidade e singularidade 

da experiência da morte, apresenta o que seria a refutação cabal dessa “falsa promessa” da 

filosofia, que estabeleceria a relação entre o idealismo e uma verdadeira libertação 

metafísica. Esta libertação, pela via do intelecto, estaria fundada no conceito de unidade 

entre pensamento e ser. No poema, Schiller mostraria que, quando a mente se apossa da 

“forma”, ela alcança uma liberação do tempo e do mundo corpóreo. Assim, Schiller 

representa para Rosenzweig a ideia de redenção propalada pela filosofia ocidental desde os 

filósofos pré-socráticos. A promessa idealista, que é quase religiosa, de uma liberação da 

vida, torna-se o alvo da crítica de Rosenzweig. Usar o poema de Schiller é a forma de 

Rosenzweig fazer um diálogo com a tradição metafísica. Gordon (2003, p. 147) aponta que 

o tom irônico do texto de Rosenzweig é um exemplo perfeito daquilo que o filósofo 

chama, em O Novo Pensamento, de “redução ao absurdo da velha filosofia”, que é uma 

verdadeira destruição da estrutura metafísica tradicional, para depois obter sua renovação, 

mas já como “novo” pensamento. 

E aqui aparece com força o argumento de Rosenzweig: a morte é uma experiência 

que precede a filosofia e que não é possível reduzir a qualquer definição do que seja ela 

“em sua profundidade” (MOSÈS, 1992, p. 50). Na contemplação cuidadosa da morte, 

pode-se experimentar o nada particular de maneira imediata. O ser humano se encontra 

“cara a cara com o Nada” no medo da morte. Através da consciência da morte, o ser 

humano reconhece que seu próprio Eu não é autofundado, não é causa sui, não é absoluto. 

No entanto, o nada experimentado no medo da morte não é um nada universal, absoluto. 

Rosenzweig reflete profundamente sobre a qualidade particular do nada que é 

experimentado no medo da morte. 

A morte que o eu experimenta não é a que o converte em um nada em geral, mas a 

morte que me aponta o meu nada (Cf. GIBBS, 1992, p. 38). Eu experimento o nada como 

um algo particular que ameaça a mim e somente a mim. A morte é um “extermínio 

inconcebível” ou uma “nadificação impensável”: 
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Por mais que o homem se defenda dos tiros da inexorável e cega morte ao 
seu coração, escondendo-se como um verme nas dobras da terra desnuda e ali 
perceba a irremediável força daquilo que de outro modo nunca percebe: que seu 
Eu, ao morrer, seria somente um Isso, e grite ele, então, com todos os gritos que 
sua garganta ainda contém, na cara do inexorável que lhe ameaça com esse 
extermínio inconcebível, em semelhante transe sorri a filosofia o seu sorriso 
vazio e com o dedo indicador indica para a criatura –cujos membros se 
entrechocam de angústia pelo aquém– um além do qual ela nada quer ouvir.  
(ROSENZWEIG, 2006, p. 43)  

Este nada que é individual, não geral, permanece fora daquilo que a razão filosófica 

possa abarcar. Este nada é um algo:  

Que a filosofia deva excluir do mundo o singular e isolado, este desfazer-
se do algo e a sua descriação, é a razão pela qual a filosofia deve ser chamada de 
idealista. Pois o idealismo, com sua negação de tudo o que separa o singular do 
todo, é a ferramenta com a qual a filosofia opera sobre a matéria rebelde até que 
esta já não ofereça resistência a se deixar envolver na névoa do conceito do Uno-
Todo (ROSENZWEIG, 2006, p. 44). 

Rosenzweig compreende que no medo da morte se localiza a fonte da consciência da 

cisão fundamental entre o eu e o mundo. Através do medo da morte, o eu, o ser humano 

vivo, existente, se apercebe de sua separação do mundo. Há algo ou alguém que antecede a 

morte. O que se revela então anterior à morte, não é a razão, mas a experiência pessoal da 

morte. O pensador precede o pensamento. A descoberta do pensador antes do pensamento 

o revela como uma singularidade irredutível; é a pessoa humana singular que se revela na 

morte. Esta descoberta precipita a fragmentação do “Todo”.  

Segundo Rosenzweig, a morte refuta o pensamento idealista da totalidade pois não é 

uma morte abstrata, conceitual. A morte que refuta o Todo idealista, porque não é abarcada 

por ele, não é aquela morte que é absorvida e feita um nada pela filosofia idealista, mas 

sim, aquela que é um algo: a morte de um indivíduo. Do ponto de vista desse indivíduo, 

sua morte não é contida, nem reduzida, nem dissolvida em uma totalidade. A morte de um 

indivíduo é inapreensível pela razão, é indissolúvel em um absoluto qualquer, é 

categoricamente irredutível a um todo. 

Embora a filosofia tente indicar ao homem um além do que é terreno, uma 

escapatória à solidão e à extinção da individualidade, no fundo, o homem não quer saber 

disso. O que ele quer é permanecer na terra, quer continuar existindo, mas existir na terra é 

viver sob o terror da morte, da extinção. Sob esta perspectiva, a ideia filosófica de 

totalidade serve para envolver o homem em uma névoa que faz com que pense que o Uno, 

o Todo, não pode morrer e, por conseguinte, nada dentro dele pode morrer, ou seja, ele 

mesmo, o homem, enquanto integrado ao Todo, não pode morrer.  
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Mas, isto significa ao mesmo tempo que a filosofia tem que se desfazer de qualquer 

singular isolado e integrar todas as coisas no Uno-Todo. E é precisamente isso que faz com 

que a filosofia seja idealista. É assim que filosofia traga a morte, fazendo dela um nada. No 

entanto, a morte não é um nada, mas um Algo inexorável e insuprimível, que continua 

angustiando o homem e resistindo às tentativas da filosofia de fazê-la desaparecer. 

Rosenzweig, em uma expressão muito aguda, diz que o “aguilhão (da morte) desmente 

amargamente a mentira piedosa, compassiva, da filosofia” (ROSENZWEIG, 2006, p. 45). 

A mentira pregada pela filosofia fora desmascarada. O Todo se rompeu. 

A tentativa de suprimir a morte, que Rosenzweig denomina “o obscuro pressuposto 

de toda a vida” (idem), o esforço da filosofia de não tomá-la por algo, mas por nada, induz 

a própria filosofia à auto-ilusão de uma ausência de pressupostos. Através desta expressão, 

Rosenzweig levanta mais um aspecto de suas críticas ao idealismo, que vai tocar em 

Hegel. De fato, na Introdução da Ciência da Lógica, Hegel propõe uma ciência sem 

pressupostos. O início da Lógica deve se fazer “pela Coisa mesma, sem reflexões 

preliminares” (HEGEL, 2011, p. 196). Ou seja, a Lógica não é algo que se possa dizer de 

antemão, pois esta somente poderia ser conhecida em seu próprio desenvolvimento, uma 

vez que no sistema hegeliano a lógica é o auto-movimento do conceito. Sendo assim, não 

haveria pressuposto nem método, havendo somente o próprio desenvolver-se da lógica que 

apenas seria conhecida no resultado deste movimento. A não necessidade de pressupostos 

da lógica parece ser a garantia de sua pureza, de sua universalidade, e, portanto, é de 

extrema importância no sistema hegeliano. A ciência pura é um voltar-se do pensamento 

sobre si mesmo sem o constrangimento de condições sensoriais ou pré-julgamentos do 

entendimento reflexionante (que faz a separação entre verdade e realidade sensível 

[Ibidem, p. 198]). A separação entre conhecedor e conhecido, sujeito e mundo, desaparece 

por completo, ou, em outras palavras, a distinção entre ambos ocorre somente na forma, 

pois: 

a ciência contém o pensamento na medida em que ele é, precisamente da 
mesma maneira, a Coisa em si mesma, ou então contém a Coisa em si mesma na 
medida em que ela é, precisamente da mesma maneira, o pensamento puro 

(HEGEL, 2011, 199). 

No entanto, para Rosenzweig, a ausência de pressupostos é a crença fundamental do 

velho pensamento. A velha filosofia, como ele a designa, do Todo, tem assim como seu 

pressuposto: nada, um nada uno e universal: 
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(...) ao negar a filosofia o obscuro pressuposto de toda vida, não querendo 
ter a morte por algo, fazendo dela um nada, cria em si mesma a ilusão de uma 
ausência de pressupostos. Pois, de fato, todo o conhecimento do Todo como seu 
pressuposto... nada. Antes do conhecimento único e universal do Todo há 
somente o nada uno e universal (ROSENZWEIG, 2006, p.45).  

Mas, se a filosofia não quer (ou não pode, não é capaz de fazê-lo) fechar os ouvidos 

à morte, é preciso considerá-la (a morte) não um nada, mas, sim, um algo. A morte 

estabelece muitos nadas, uma pluralidade de nadas, que, exatamente por serem muitos, são 

um algo, pois são singulares: 

No fundo obscuro do mundo, como seu inesgotável pressuposto, há mil 
mortes; em vez do único nada –que seria realmente nada–, mil nadas, que, 
justamente por serem múltiplos, são algo. (Ibidem, pg. 45) 

Desta forma, Rosenzweig propõe peremptoriamente: “Não queremos engano algum. 

Se a morte é Algo, de agora em diante nenhuma filosofia nos fará tirar isso de vista 

afirmando que pressupõe Nada” (Ibidem). Sua crítica indica desta forma que uma filosofia 

que se crê sem pressupostos é, na verdade, uma filosofia já plena de pressupostos.  

Rosenzweig põe em consideração algo não englobado no sistema, que é a 

consciência singular que se recusa a se dissolver no todo, exemplificando-a com 

Kierkegaard e sua consciência de culpa e pecado.  

Quem quer que seja que ainda quisesse colocar uma objeção [ao 
pensamento do todo] teria que sentir sob seus pés um ponto de Arquimedes fora 
deste todo cognoscível. É de um tal ponto arquimedeano que Kierkegaard, e não 
somente ele, contestou a integração hegeliana a revelação no todo. O ponto em 
questão é a consciência própria de Søren Kierkegaard, ou a consciência 
designada por algum outro nome e sobrenome, do pecado pessoal e da redenção 
pessoal, as quais não aspiraram nem era suscetível a uma dissolução no cosmos 
(ROSENZWEIG, 2006, p. 47). 

Entretanto, isto ainda não teria sido suficiente para fazer com que o singular 

significasse a ruptura do todo. Apenas, diz Rosenzweig, afirmou-se que algo não se 

deixaria assimilar naquele todo hegeliano sem que isso atacasse o todo em seu próprio 

domínio. Ficaram o sujeito singular e o todo diante um do outro.  

Tampouco tivera sucesso a tentativa, em si imensamente importante, mas não 

suficiente, de Schopenhauer ao perguntar não mais pelo “Quê?” do mundo, mas por seu 

valor, não “para algo”, mas para o homem, ou melhor, para o homem “Schopenhauer”. Foi 

insuficiente porque sua resposta voltou a ser um sistema que tendia à totalidade. 

Entretanto, sua contribuição mais importante foi que no princípio do sistema estava um 

homem. A partir disso, o homem não somente se põe como o interesse primordial da 
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filosofia, em sua relação com o Todo, mas agora ele mesmo se põe frente ao Todo, um 

homem vivo que recusa integrar-se à totalidade e universalidade. Diz Rosenzweig que isso 

se fará plenamente patente somente com Nietzsche, “o” homem que se apossou de sua 

filosofia (Cf. ROSENZWEIG, 2006, p. 50).  

Com Nietzsche se produziu a grande mudança, a grande novidade: frente ao Todo, 

ao mundo cognoscível, levanta-se “o homem vivo”, “um [homem] que escarnece de 

qualquer totalidade e universalidade” (Ibidem, p. 49). 

A realização de Nietzsche é tão importante, tão ampla, tão permanente, que 

Rosenzweig diz que ninguém que venha a filosofar depois dele poderá jamais contorná-lo, 

ignorá-lo. Tal é a domínio do homem Nietzsche sobre a filosofia que, segundo 

Rosenzweig, já nem mais importa que é que dizia sua filosofia ou sobre que haveria falado 

Nietzsche. O ato de colocar-se acima do pensamento, o fato, agora evidente, que é o 

homem quem pensa e que o pensar é engendrado nas entranhas do homem é o que 

realmente importa. Este espírito livre, o “alpinista temerário” (Ibidem, p. 49), deixou seu 

legado, o qual jamais poderá ser apagado. 

É preciso ter claro que Rosenzweig não se refere a Nietzsche como uma personagem, 

como a algo que, ao morrer, se houvesse despersonalizado, tornando-se apenas uma 

referencia diáfana, um nome, uma categoria. O êxito logro de Nietzsche não é o êxito “do” 

homem, mas o “de um homem” que se apossou de si mesmo, de sua vida, de sua mente, 

ainda que a loucura lhe tenha assaltado, até o ponto de também apossar-se não “da” 

filosofia, mas de “sua” filosofia. Assim sendo, não somente Nietzsche é o fundamento de 

sua filosofia, mas também ela tem um protagonista. Fica ainda demonstrado que a filosofia 

pertence a um filósofo, não sendo um processo universal, genérico, mas pessoal, 

engendrado nas entranhas “do” filósofo. O produto filosófico não pode mais ser separado 

de seu produtor. 

A filosofia já não podia compreender este homem e tampouco o podia negar. Foi 

assim que o homem se colocou fora do mundo pensável, “saiu do Todo da filosofia” 

(ROSENZWEIG, 2006, p. 45). O autoengano mortal da velha filosofia foi sua pretensão de 

haver suprimido toda a exterioridade relativa ao sistema. Diante desta singularidade da 

vida do homem individual, que se colocou para fora do sistema, o Todo já não pode 

prosseguir afirmando-se como “todo”. 

Como já havia sinalizado na Urzelle, Rosenzweig pôde constatar em A Estrela da 

Redenção que aquele homem singular, que surge como “pó e cinza”, que possui “nome e 
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sobrenome” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 53), permaneceu sem ser absorvido pelo sistema 

da totalidade, permaneceu fora dele, resistiu a toda tentativa de dissolvê-lo nessa névoa do 

Todo. Este Todo metafísico da filosofia tem sua expressão concreta na figura do Estado. 

Em termos também concretos, é o Estado o produtor das muitas mortes, dos nadas 

singulares. O sujeito agora sabe que há um eu empírico que pode resistir a este processo de 

totalização e que é capaz de rompê-lo. Os idealistas haviam tratado o sujeito individual, 

empírico, apenas como simples “dado”. Rosenzweig colocará, doravante, o sujeito como 

núcleo de um sistema que se nutre de uma fecundidade inesgotável, que jorra dos instantes 

reais da vida (Cf. BOURETZ, 2011, p. 205). 

A morte, que o sistema da Totalidade tentou absorver, revela exatamente a 

singularidade irredutível da existência pessoal. Como aponta Lévinas, é através deste 

escândalo da morte que Rosenzweig faz explodir a síntese universal produzida pelo 

idealismo. Diz Lévinas que “mortalidade é precisamente o fato que nem tudo pode ser 

resolvido, que a ordem não pode ser de novo restaurada” (apud MOSÉS, 1992, p. 19).  

Através da morte, o homem descobre a si mesmo em sua factualidade irredutível de 

sujeito existente que precede o pensar filosófico. Por essa razão, Rosenzweig afirma que o 

homem jamais deverá se livrar do temor da morte: “O homem não deve lançar de si a 

angústia do terrenal: ele deve permanecer no temor da morte” (ROSENZWEIG, 2006, p. 

44). O temor da morte apenas desaparecerá quando o homem for retirado da Terra. Sendo 

assim, a consciência da existência individual, singular, é irmã do medo da morte.   

Essa descoberta da singularidade irredutível do indivíduo, trazida pela consciência e 

pelo temor da morte individual, afronta a pretensão da filosofia de afirmar uma totalidade e 

impulsiona a fragmentação do Todo. Tampouco a ética pode definir o homem. O 

descobrimento do homem singular como ser que precede o pensamento o põe fora também 

do sistema moral. Não se trata de que o homem não se submeta à lei moral, mas que é o 

homem quem funda a lei moral. Sua existência precede a lei moral. Por esta razão, 

Rosenzweig diz que o homem é um ser metaético. 

III.7 A fragmentação do Todo 

Voltando ao texto de abertura da Introdução à parte primeira da Estrela, pode-se 

notar, como aponta Peter Eli Gordon, que Rosenzweig mostra como a tradição metafísica 

está apoiada em uma ilusão (Cf. GORDON, 2003, pp. 148-150). 
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Segundo Gordon, a tradução da frase “disso se vangloria a filosofia” (“no original 

alemão: des vermißt sich die Philosophie) para o inglês revelou que se deixou de notar um 

sentido muito relevante no original. Gordon argumenta que o sentido crucial de vermißt 

sich implica autoilusão. Outra tradução poderia ser “nisto, a filosofia se autoengana”. A 

diferença seria muito significativa pois mostraria que a filosofia, na sua forma tradicional, 

teria estado cativa de uma ilusão. Como a filosofia teria atribuído a si mesma a tarefa de 

alcançar a redenção da morte pela via da razão e do pensamento, teria perdido de vista 

nossa finitude, pensando que, apesar de nossos corpos caírem no vazio, no abismo, nossas 

mentes se elevariam ao infinito. Esta é a ideia de redenção metafísica que a filosofia teria 

oferecido. Essa redenção pela metafísica, esta superação do medo e da angústia (Angst) 

diante da morte, estaria fundamentada em outra noção, essencial para a filosofia 

tradicional, que é a ideia da unidade do real em uma totalidade.   

A filosofia se dedica há muito à pergunta sobre a essência do Todo. Esta forma de 

pensamento, segundo Rosenzweig, culmina na escola de Jena, ou seja, no idealismo 

alemão. O pensamento da totalidade é sua culminação porque foi capaz de realizar aquilo 

que seus antecessores tentaram, mas não chegaram a alcançar, através de um sistema que 

abarca a totalidade do real, incluindo aí o filósofo. O ser abrange o todo. Nada lhe pode 

escapar. Inclusive o homem, que é apenas um momento do sistema. Desta forma, para 

Rosenzweig, a filosofia é sinônimo de idealismo (Cf. MOSÈS, 1992, p. 51). A crítica de 

Rosenzweig à ideia de totalidade nos parece estar marcada por suas preocupações políticas 

implícitas na ideia de Estado como a havia recebido de seu mestre Meinecke, a partir de 

sua leitura de Hegel, as quais já se podia notar em sua tese de doutorado que se materializa 

no livro Hegel e o Estado. A crítica à totalidade, em sua expressão na forma do Estado, 

pode ser notada nas palavras de Rosenzweig sobre Hegel no capítulo final de Hegel e o 

Estado:  

Para ambos (Hegel e Treitschke), o Estado é ainda um fim (Ziel), em 
direção ao qual Hegel conduz a vontade do indivíduo singular e Treitschke 
conduz a nação. (…)Ambos, indivíduo e nação, devem ser assim, de certo modo, 
sacrificados ao Estado –tanto o direito próprio do homem como o todo da nação 
devem ser imolados no altar do Estado divinizado (ROSENZWEIG, 2008, p. 
594).  

A crítica de Rosenzweig à ideia do Todo pode ser melhor compreendida se for 

considerada sua articulação com a construção de um pensamento que assume plenamente a 

contingência e a singularidade do ser humano existente. Sua crítica à ideia de totalidade 
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passa pelo campo político, mas também pela ontologia. O princípio do conhecimento já 

não é mais, para ele, o ser, uma totalidade que a tudo explica, que fundamenta o mundo e o 

homem. Agora, para Rosenzweig, o início do conhecimento é o nada, mas não um nada 

universal, e sim o nada do conhecimento, pois o pensamento vem depois do existente. 

Rosenzweig refere-se a Hermann Cohen como exemplo desse novo filosofar: “…pela 

primeira vez um filósofo viu e reconheceu (…) que o pensar, quando sai para ‛produzir 

puramente’, não se encontra com o ser, mas com o nada” (ROSENZWEIG, 2006, p. 61).  

O todo se fragmenta nos elementos que Rosenzweig considera as três classes 

fundamentais - e fundamentalmente independentes - de seres: Deus, o mundo e o homem 

(o eu). Ele não diz claramente por que são estes três seres os que encontramos em vez de 

uma multiplicidade de seres ou substâncias. Pode-se compreender que estes são os 

conceitos tradicionais comuns ao mundo helênico e ao mundo bíblico com os quais 

Rosenzweig igualmente se identifica e espontaneamente encontra no princípio de sua 

investigação filosófica (Cf. MOSÈS, 1992, p. 53). Estes três elementos são os “conteúdos 

elementares da experiência” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 120), a qual é um “saber 

intuitivo” (Ibidem, p. 118), ou seja, um saber anterior à reflexão: “… no início de A Estrela 

da Redenção está a experiência da facticidade antes de todos os fatos da experiência real” 

(ROSENZWEIG, 1989, p. 76). Disse, ainda, Rosenzweig “Buscamos o perpétuo, que não 

precisa do pensar para começar a ser” (ROSENZWEIG, 1997, p. 60).  

Schelling já havia exposto seus argumentos em favor da necessidade da experiência. 

Disse ele que “A razão provê o conteúdo de tudo o que ocorre na experiência, ela 

compreende o que é real [Wirkliche] mas não, portanto, a realidade [Wirklichkeit]” 

(SCHELLING, 2007, p. 131). Desta maneira, o conteúdo racional é objeto da filosofia 

negativa ao passo que a constatação por meio da experiência será atribuição da filosofia 

positiva. A facticidade dos elementos é descrita por Rosenzweig de acordo com esta 

definição de Schelling. Assim, os conteúdos oferecidos pela experiência, que são os três 

elementos da realidade, estão aqui sendo avaliados racionalmente em seu conteúdo interno, 

mas o que são em si mesmos é o “meta” de sua realidade singular, aquilo que não pode ser 

fundado por esta mesma razão.  

Destarte, como o homem se retira do Todo em sua condição metaética, da mesma 

forma o mundo e Deus se distanciam e se encerram em si próprios, o primeiro em sua 

imanência e o segundo em sua transcendência. 



145 

O mundo é anterior ao pensamento e, portanto, não é deduzido deste último. O fato 

de sua existência não é explicado pelo pensamento. Ele é pura facticidade. A 

inteligibilidade do mundo é tão primordial quanto sua facticidade. Desta forma, o mundo 

não é derivado do Logos mas o Logos é que é imanente ao mundo. Assim sintetiza 

Stéphane Mosès: “O mundo é pensável, mas sua realidade escapa ao pensamento” 

(MOSÈS, 1992, p. 54). O mundo é uma realidade metalógica. Desta maneira, sendo o 

mundo independente do pensamento, não cabe ao idealismo conceber um conhecimento 

absoluto no qual o ser e o pensar sejam idênticos. Entretanto, a aspiração do pensamento 

continua sendo a de encontrar uma unidade, o absoluto. Contudo, o conhecimento do 

Absoluto já não pode acontecer no mundo. O mundo se oculta em sua imanência enquanto 

que o absoluto se retira para sua transcendência.  

Assim como o homem metaético é dono de seu ethos, e não ao contrário; assim como 

o mundo metalógico tem o lógos como parte de si, e não o revés; da mesma maneira, Deus 

tem uma physis, ou seja, uma natureza. Deus tem uma natureza que lhe é própria, 

independente do mundo. Deus não é afísico, não lhe falta uma natureza. Não se trata de 

que Deus seja somente espiritual, mas, sim, que é metafísico (Cf. ROSENZWEIG, 2006, p. 

56), ou seja, sua natureza igualmente escapa à razão e, portanto, Deus apenas pode ser 

constatado faticamente.  

Schelling salienta esta condição do existente, especialmente do existente particular: 

“Que algo de fato exista, e, particularmente, que esta coisa determinada exista no mundo, 

jamais se pode deduzir a priori e ser reivindicado pela razão sem a experiência” 

(SCHELLING, 2007, p. 129).  

Assim, em vez de demonstrar estes três objetos resultantes da fragmentação da ideia 

do Todo (Deus, mundo, homem) como objetos de uma “ciência racional”, o objetivo de 

Rosenzweig é exatamente o oposto, isto é, demonstrá-los como “objetos irracionais” 

(ROSENZWEIG, 2006, p. 59). Esta é a razão para o uso da partícula “meta”, indicativa de 

que não são fundados pelo pensamento e tampouco obtidos pela consciência, mas através 

da experiência vivida (MOSÈS, 1992, p. 55). A noção de “meta” é introduzida por 

Rosenzweig com a finalidade de preservar a irredutibilidade ontológica e a unicidade de 

cada um dos elementos, bem como a dimensão à qual cada um se refere, seja ela Deus, o 

mundo ou o homem (Cf. ROTENSTREICH, 1988, p. 71).  
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III.8 Os nadas 

A passagem ao descobrimento dos três elementos fáticos da realidade vivenciada se 

faz pela via do reconhecimento de suas origens, em seus nadas particulares. O nada que 

Rosenzweig descreve já não é o nada absoluto, oposto ao ser, à maneira idealista. Já que 

não se pode mais falar “do” ser, não há sentido em falar de “um” nada, absoluto e 

universal, como contraponto ao ser. O nada, no sentido que Rosenzweig o descreve, é por 

um lado o nada criativo, posto que é o fundamento do que surgirá, e, por outro lado, não é 

um nada que o pensamento racional possa descrever, pois, ao contrário, é exatamente o 

nada que é pré-racional, pré-reflexivo, o nada que é o pano de fundo da existência.  

O nada é o nada do saber a respeito de cada um destes elementos da realidade, que o 

pensamento encontra quando vai em busca dos fundamentos da existência: “[…] se trata 

[…] de, sempre que um elemento ôntico do Todo repouse sobre si mesmo insolúvel e 

perpetuamente, pressupor a este ser um nada, seu nada” (ROSENZWEIG, 2006, p. 60). 

Desta forma, caminhamos partindo do nada do saber ao algo do saber. O ser de cada um 

destes elementos não será, por não ser possível, deduzido de seu nada. Seu ser é um fato, 

um dado, é o ponto de partida. O nada de cada um destes elementos é, portanto, seu estado 

elementar, pré-reflexivo. É o estado elementar da tríade que está na base da experiência, 

mas cujo conteúdo exato não conhecemos. Por esta razão, pode-se dizer que estes 

elementos são dados na experiência.  

O método que Rosenzweig utiliza, como destaca Reiner Wiehl, opera segundo um 

movimento metodológico que, por não partir do ser como conceito mais simples e abstrato, 

mas do triplo nada do saber dos elementos, não se caracteriza por sua uniformidade, como 

um desdobrar-se antecipado do absoluto, mas por um movimento não uniforme destes 

elementos que são distintos entre si. Diz Wiehl que “aqui se dá a fratura e a intersecção” 

(WIEHL, 1989, p. 96). 

A certeza de que na base da existência exista realidade é aquilo que Rosenzweig 

chama de “crença” (ROSENZWEIG, 2006, p. 82) ou “fé” (Ibidem, p. 129). O nada dos 

saberes de Deus, do homem e do mundo, ao transcender os âmbitos da razão (física, ética e 

lógica) abre o caminho para a metafísica, a metaética e a metalógica. Aquilo que 

Rosenzweig chama crença, que é a expectativa de que o que foi abarcado pela razão em 

sua presente descrição possa ser experimentado como real, Schelling o denomina demanda 
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[Aufgabe], ou seja, que o positivo permaneça com um pedido, uma expectativa, expressada 

pela filosofia negativa: 

Em sua culminância, a filosofia negativa contém em si mesma a demanda 
pela positiva; e a filosofia que é ciente de si mesma, e que entende a si mesma 
por completo, certamente tem a necessidade de postular o positivo externamente 
a si própria (SCHELLING, 2007, p. 153).  

III.9 Afirmação e negação 

O processo de apresentar a emergência dos três elementos da realidade, Deus, mundo 

e homem, não pode, como visto, seguir o método idealista da dedução racional de cada um 

deles para constituir seu ser particular. Então, como estes três elementos estão dados em 

sua facticidade e multiplicidade, Rosenzweig adota o processo de “afirmação” e “negação” 

destes elementos, que é como um ato de crença baseado na facticidade da existência deles, 

que está na base de seu sistema de pensamento. Seu ponto de partida é uma constatação 

fundamental: não há um nada, há algo. Melhor ainda, não um “algo”, mas três. O processo 

será, então, o da “afirmação” do não-nada de cada um destes elementos e a negação do 

nada.  O nada que surge é apenas o nada do conhecimento destes elementos. Desta forma, 

a dupla negação de seu nada constituirá o processo de trazer à luz a sua realidade na forma 

possível apresentada pela crença, que funciona como uma síntese de afirmação e negação 

(Cf. MOSÈS, 1992, p. 59). 

Stéphane Mosès considera importante destacar que a afirmação do não-nada não é 

afirmação do ser, “pois estamos trabalhando com uma realidade pura, sem nenhum 

conteúdo definível […] A afirmação original é puramente a postulação do ser” (MOSÈS, 

1992, p. 59). Isto é, nada sabemos destes elementos, senão que tão somente não são um 

nada. A afirmação do não-nada é uma afirmação da infinitude, do indefinido. Por outro 

lado, a negação do nada é determinação, é a possibilidade de infinitas determinações. Com 

estes dois aspectos da intuição original da realidade, e por meio da postulação, não de uma, 

mas de três substâncias primordiais, o fáctico se apresenta em um duplo aspecto, de 

realidade e de multiplicidade, um quadro que será necessário para o desenvolvimento de A 

Estrela da Redenção. 

Junto às duas categorias, a afirmação e a negação, que se manifestam através da 

linguagem – o órgão da existência –, agora a experiência vivida da existência é 

representada pela conjunção “e”, a terceira categoria da crença, presente na linguagem. A 

afirmação é a categoria da identidade, a negação é a da diferença, e a conjunção “e” é a 
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síntese das duas anteriores. A conjunção “e” permitirá que os elementos saiam de si 

mesmos, ao seu exterior, e entrem em relação uns com os outros, que é a forma pela qual 

pode-se testemunhar a realidade viva e múltipla: Deus “e” o mundo, ou Criação; Deus “e” 

o homem, ou Revelação; o homem “e” o mundo, ou Redenção. 

O importante aqui é perceber que os elementos aparecerão absolutamente separados 

uns dos outros, situação que será necessária para que, mais tarde (na segunda parte da 

Estrela), possam estabelecer suas relações. Em primeiro lugar, Rosenzweig os faz aparecer 

em sua autossuficiência elemental, em sua auto-reclusão, em uma espécie de egoísmo, sem 

o qual as relações não seriam possíveis. O próprio Rosenzweig diz, em O Novo 

Pensamento, que estes três elementos são “igualmente transcendentes um em relação ao 

outro”:  

Que nós acreditemos que uma dessas essencialidade seja mais próxima de 
nós e as outras mais remotas, assenta-se –como mau uso das palavras 
relacionadas e sem sentido ‘imanente’ e ‘transcendente’– sobre uma confusão 
entre as essencialidades de Deus, mundo e homem. Entre aquelas [atualidades], 
há proximidades e longinquidades, aproximações e recuos; mas estas não se 
solidificam em propriedades com um ser substancial, de tal forma que, 
consequentemente, Deus, por exemplo, ‘seria’ transcendente. Não. Em vez disso, 
as essencialidades, Deus, mundo e homem, são igualmente transcendentes umas 
em relação às outras e, no que diz respeito às realidades, não podemos dizer o 
que elas ‘são’ (ROSENZWEIG, 2000b, p. 118). 

Esta autoenclausuramento, esta sua autossuficiência em si mesma, esta separação 

fundamental é o que Rosenzweig chama de o paganismo original dos elementos.  

As três figuras que vêm à tona na primeira parte de A Estrela da Redenção, Deus, o 

mundo, o homem, são descritas com a imagem que os gregos clássicos lhes atribuíram: o 

Deus mítico, o cosmos plástico, o homem trágico. Estas figuras da mitologia são os 

pressupostos dos elementos vivos da realidade presente. Por esta razão, Rosenzweig diz 

que a primeira parte de A Estrela da Redenção se apresenta como uma “filosofia do 

paganismo” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 120). 

Como ressalta igualmente Timm de Souza, com o exposto acima, pode-se perceber 

que a primeira parte de A Estrela da Redenção faz a passagem do pensamento, com suas 

leis de lógica, à crença na existência da realidade e que fará o exame das categorias 

fundamentais da metafísica, metalógica e metaética, não em um nível primeiramente 

especulativo, mas dando ênfase a seu aspecto existencial, à experiência de sua positividade 

(TIMM DE SOUZA, 1999, p. 68). 
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Como Rosenzweig indica em O Novo Pensamento, para que se conheça a realidade, 

é necessária uma nova forma de lhe fazer face. E esta forma é, precisamente, a experiência. 

Através da experiência, descobre-se que estes três elementos últimos da realidade, homem, 

mundo e Deus, são apenas homem, mundo e Deus, o que permite compreender a aplicação 

da imagem que mostra que estes elementos são como cebolas, as quais, por mais que 

alguém lhes retire camada após camada de pele, vai encontrar somente novas camadas 

de… pele de cebola!  

Na verdade, entretanto, estes três objetos últimos e primeiros de todo o 
filosofar são cebolas que alguém pode pelar quanto queira –o que se vai sempre 
encontrar são mais e mais peles de cebola e não algo ‘inteiramente diferente’ 
(ROSENZWEIG, 2000b, p. 116). 

A noção de que a realidade possua em si algo além dela mesma é produto de uma 

tradição metafísica que busca uma ontologia de essências, que a experiência mostra ser um 

equívoco. Atrás do real fáctico, só há o próprio real fáctico.   

III.10 O Deus mítico e a metafísica 

De Deus não sabemos nada. Mas este não saber é não saber de Deus. 
Como tal é o princípio de nosso saber sobre ele. O princípio, não o final. O não 
saber como final e como produto de nosso conhecimento é a ideia fundamental 
da ‘teologia negativa’, que demoliu e descartou as asserções encontradas sobre 
os ‘atributos’ de Deus, até o ponto em restou como essência de Deus apenas a 
negação desses atributos. Deus já não mais podia ser definido a não ser por sua 
natureza totalmente indefinível. Este caminho leva de um algo encontrado ao 
nada, e em cujo final, o ateísmo e o misticismo podem dar-se as mãos; mas não é 
esse o caminho que tomamos; em vez disso, tomamos a via que leva do nado ao 
algo. Nossa meta não é nenhum conceito negativo, mas, pelo contrário, um 
positivo no mais alto grau. (ROSENZWEIG, 2006, p. 63) 

Assim inicia Rosenzweig o primeiro livro da primeira parte de A Estrela da 

Redenção, chamado Deus e Seu Ser ou A Metafísica. A busca por Deus não será uma 

busca de um conceito entre outros, racionalmente construído, pois Rosenzweig diz que se 

assim o fizesse, estaria simplesmente repetindo os caminhos já trilhados, que, buscando 

este conceito em um todo universal, desaguaram na teologia negativa. A procura será por 

Deus em sua “positividade”, algo do qual não há conceito prévio, o que justifica a 

afirmação do ponto de partida no nada do saber de Deus, tendo à frente, como meta, o algo 

da realidade de Deus. Portanto, a positividade de Deus não requer um conceito, mas, em 

primeiro lugar, a crença em sua realidade.  
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A natureza metalógica de seu pensamento não opera por essencializações, uma vez 

que reconhece que a lógica da razão idealista, que afirma a identidade de razão e 

existência, tende a congelar o que é vivo e espontâneo, positivo, nos conceitos que ela 

propõe dentro do movimento dialético interno da razão, que produz, ao final, definições 

formais.  

O pensamento metalógico de Rosenzweig pretende não antecipar nada. Deus, para 

nós, é inicialmente nada, o nada de Deus, de que nada sabemos. Sendo assim, não se pode 

chegar ao algo de Deus, pois isto seria antecipar algo que se está buscando. Portanto, para 

se sair do nada de Deus e chegar-se ao seu não-nada, segue-se por dois caminhos: a 

afirmação e a negação. A afirmação do não-nada e a negação do nada. Na epistemologia 

metalógica, o aspecto da afirmação significa postular o infinito ser. Já a negação significa a 

possibilidade de suas infinitas determinações, a pura diferença, ou seja, sua liberdade. 

Assim, a possibilidade de infinitas determinações (negação) relacionada ao infinito ser 

(afirmação) constituem seu poder infinito. Enquanto esta liberdade é constantemente 

limitada devido ao caráter irredutível do ser a que ela se aplica surge o componente que 

Rosenzweig chamada de “destino”, que se refere àquilo que é do campo do necessário na 

natureza de Deus. De acordo com o princípio estabelecido por Rosenzweig, de que na 

primeira parte de A Estrela da Redenção seria levado a cabo o desenvolvimento da 

filosofia negativa de Schelling, estamos constatando a maneira de se lidar racionalmente 

com a natureza de Deus, segundo esta perspectiva. Sendo a filosofia negativa a ciência da 

razão, é forçoso encontrar-se com os aspectos logicamente necessários da natureza de 

Deus. 

A afirmação do não-nada é o caminho do Sim, a negação do nada é o caminho do 

Não (Cf. ROSENZWEIG, 2006, p. 64). “No princípio está o Sim. E como ao Sim não lhe é 

lícito recair sobre o nada, deve recair sobre o Não-nada” (Ibidem, p. 66) - assim o expressa 

Rosenzweig em seus próprios termos. Deve-se ter em conta que este Nada não é um nada 

universal, absoluto, que seja negável. Não se trata disso, e Rosenzweig deixa isso claro ao 

fazer a distinção entre o Nada como princípio, o “fundamento obscuro”, como foi 

postulado por Eckhart, Böhme e Schelling, e este nada que é apenas “o lugar virtual para o 

princípio de nosso saber” (Ibidem). Aqui se pode notar o cuidado do autor em não postular 

novamente um princípio único e universal para o real. Tampouco o nada é um nada 

universal e nem um nada ontologicamente fundado que pode operar como origem ou 
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fundamento do ser de Deus. Rosenzweig distingue seu conceito inclusive daquele de 

Schelling, para não cair uma vez mais em um fundamento único para os elementos. 

A afirmação, o Sim, do Não-nada é a maneira de iniciar o caminho a partir da 

constatação pré-reflexiva da existência, sem afirmar nem deduzir o Ser. Sabe-se, através da 

intuição, que “há”, e isso é tudo. Somente se pode afirmar “há” e nada mais. Este é o 

começo do conhecimento de Deus, assim como será com o do homem e com o do mundo. 

A tensão original entre liberdade e necessidade, poder e destino, constitui a natureza 

original do Deus mítico, sua vitalidade. A descrição de Deus com o adjetivo “mítico” 

significa dizer que este ou estes deuses estão fechados sobre si mesmos, são deuses sem 

mundo, separados e indiferentes ao mundo e ao homem. Com esta descrição, Rosenzweig 

procura demostrar a redução do Todo a um princípio único, o divino, e a falha que deriva 

daí, que é a de um monismo baseado na essência divina, que não pode dar conta da 

natureza viva do mundo e tampouco do homem. Sempre, na esfera do mito, tanto os 

Mistérios quanto os filósofos incluíam “… homem e mundo na esfera do divino; isto é, 

que, exatamente igual ao Mito, ao final somente lhes restava o Divino. A independência do 

humano e do mundano estava abolida […]” (ROSENZWEIG, 2006, p. 78). 

Stéphane Mosès define assim o estado do Deus mítico: “O Deus do mito está 

solitário por que conhece tão somente a si mesmo” (MOSÈS, 1992, p. 64). O panteísmo é 

o estado do Deus isolado, fechado sobre si mesmo, que reduz tudo a si mesmo. Como não 

há separação, não há distinção, não há relação. “Portanto, dizer que o Deus do mito é 

metafísico significa que ele não chega a sair de si mesmo” (Ibidem, p. 64), diz Mosès. Ou 

seja, não há possibilidade de que ele estabeleça alguma relação, seja com o homem, seja 

com o mundo. Deus se mantém em seu isolamento mítico, mantém sua natureza própria, 

sua physis, “e, por conseguinte, permanece sendo o que é: o Metafísico” (ROSENZWEIG, 

2006, p. 80). 

III.11 O mundo metalógico 

“Que é que sabemos do mundo? Parece que nos rodeia. Vivemos nele, mas ele 

também está em nós” (ROSENZWEIG, 2006, p. 81). Rosenzweig afirma que o mundo se 

faz conhecer de forma ainda mais patente do que Deus. O mundo é auto-compreensível, “é 

o compreensível por antonomásia”. O mundo é a sua própria evidência. Mesmo diante 

disso, a filosofia lhe recusou esta compreensibilidade e tentou reduzi-lo ou ao Eu ou a 

Deus. Assim como houve una teologia negativa que afirmava que de Deus nada se poderia 
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saber, da mesma maneira, do mundo se deve afirmar o mesmo, deve-se constituir uma 

cosmologia negativa. No entanto, essa ideia não obteve aceitação porque parece que do 

mundo se pode saber tudo, cientificamente. Entretanto: 

 O fato de que se haja recorrido a este nome com o mesmo prazer com 
que se lançou mão da teologia negativa está mais relacionado a simpatias e 
antipatias culturais genéricas do que com razões objetivas. (ROSENZWEIG, 
2006, p.81) 

A questão é que do mundo se sabe tão pouco quanto de Deus, ou seja, nada. “Do 

mundo não sabemos nada” (idem, p. 82). Este é, uma vez mais, o ponto de partida do 

caminho em direção ao saber, não o resultado final. A partir do nada do saber sobre o 

mundo (assim como partindo do nada do saber sobre Deus como, também, desde o nada do 

saber do homem) se fará o caminho do saber algo, fazendo-se o salto em direção à sua 

positividade. O nada do saber do mundo indica que a lógica será transcendida e se passará 

a operar com a metalógica. Esta transcendência da lógica indica que o domínio da razão 

não comporta tudo o que é real. 

Partindo deste nada do saber do mundo, da mesma maneira que se fez com Deus, 

sem antecipar o que se vai encontrar, emergem a afirmação do Sim de seu Não-nada. Há o 

mundo e ele é um não-nada. Porém, enquanto a afirmação primitiva (ibidem) de Deus 

afirma sua infinitude sem nenhuma determinabilidade, a afirmação primitiva do mundo 

afirma sua inteligibilidade, suas possíveis determinações, não ontológicas (não afirma o ser 

do mundo), mas lógicas (Cf. TIMM de SOUZA, 1999, p. 72). Dito de outra maneira, o 

lógos é imanente ao mundo, não é seu criador nem a fonte ideal de onde o mundo se 

projeta como forma sensível. O mundo entrega-se a si mesmo, espontaneamente, ao 

mesmo tempo como sensível e como inteligível. Não é, portanto, o pensamento que assim 

o constitui, como seria o caso no modo idealista. Ao mundo prévio ao pensamento, a 

síntese de inteligibilidade e sensibilidade lhe é imanente. O lógos, em lugar de “criador” do 

mundo, é reconhecido como o “espírito do mundo”48: 

                                                
48 Esta expressão aparece na discussão de Rosenzweig sobre a expressão lógica segundo a notação 
desta em uso no tempo de Rosenzweig. Como a lógica se referia ao que algo era em si, usava-se as 
letras numa equação de declaração sobre o ser de algo dos dois lados da sentença. Assim, o que se 
referiria ao lógos no mundo era indicado como A e apontava para a infinitude do lógos como 
negação do nada, expressado na equação =A, que indica o processo de afirmação do não-nada em 
sua aplicação ao mundo, signos derivados da palavra originária, Sim, que é a afirmação do não-
nada e que aponta para o “assim”, que é a ordem do mundo. 



153 

Se quisermos dispor de uma denominação formal para este lógos 
absolutamente universal e, apesar disso, circunscrito ao mundo, atado a ele, 
teríamos que situá-lo como resultado de uma afirmação, do lado direito da 
equação. Por sua universalidade, que não deixa nenhum espaço vazio junto a ela, 
somente poderíamos chamá-lo de A. A indicação da aplicabilidade, que vimos 
ser-lhe essencial, remete-nos à necessidade de que sua aplicação realmente 
ocorra. Esta força de atração que atua passivamente partindo dele, expressar-se-
ia anteponde-lhe o sinal de igual. Temos, pois, =A. Este é o símbolo do espírito 
do mundo, porque este seria o nome que teríamos que dar ao lógos derramado no 
mundo (tanto o que chamamos de ‘natural’ quanto o assim chamado ‘espiritual’) 
e amalgamado com ele por toda parte e sempre. Assim procedendo, teríamos 
certamente que evitar a matriz hegeliana que faz com que a palavra se desvaneça 
no âmbito da Divindade. Preferiríamos ouvir nela, as ressonâncias que essa 
palavra, semelhantemente a seus parentes ‘espírito da terra’ e ‘alma do mundo’ 
deixa sentir ao seu redor, indo mais atrás, no início da filosofia romântica da 
natureza (no jovem Schelling ou, também, em Novalis). (ROSENZWEIG, 2006, 
p. 85) 

Como inteligibilidade do mundo, está presente “por toda parte e sempre”. O mundo é 

espontaneidade e profusão de vida:  

Mas o que espanta no mundo é que ele não é espírito. Há nele ainda algo 
distinto, algo sempre novo que luta e que prevalece. Seu seio jamais se sacia de 
conceber e seu parir é inesgotável. Ou, dito de melhor forma, uma vez que há 
neste tanto o masculino quanto o feminino, o mundo é, como ‘natureza’, tanto 
mãe das infinitas formas quanto a incansável força do ‘espírito’ gerador que a 
habita. A pedra e a planta, o estado e a arte, todas as formações se renovam 
incessantemente. (Ibidem, p. 85).  

Assim, o mundo se apresenta como ordem e abundância. A afirmação do não-nada 

do mundo oferece o lógos, sua inteligibilidade, enquanto que a negação do nada o conduz à 

abundância de manifestações, de infinitas determinações singulares, finitas em sua forma, 

como fenômenos particulares. Em contraposição à ideia de que o particular é o que já está 

“dado”, Rosenzweig propõe que o mundo é um contínuo fazer-se, aparecer, o devir das 

singularidades. Numa frase muito peculiar, Rosenzweig assim o expressa:  

O particular não possui impulso, está sem movimento. Jorra para fora e, 
assim, existe. Não é o ‘dado’ (esta denominação equivocada pois reflete o erro 
de toda a filosofia pré-metalógica do mundo; não é por nada que seus sistemas 
uma e outra vez chegam a um impasse neste problema. Não é o dado. ‘Dados’, 
de uma vez por todas, na simples validade infinita de seu ‘sim’, estão as formas 
lógicas. O particular é uma surpresa. Não um dado, mas um dom sempre novo. 
(ROSENZWEIG, 2006, p. 87) 

O homem, enquanto indivíduo, pertence ao mundo, é parte dele e participa do mundo 

das coisas. O indivíduo humano, como parte do todo, não é autônomo, não é uma realidade 

em si mesmo, mas tão somente uma parte do mundo. O indivíduo, quando engendra outro 

indivíduo, faz-se parte do gênero, representa a espécie. E assim, o mundo segue 
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engendrando a si mesmo também com os humanos. A soma dos indivíduos constitui o 

todo, e não o contrário, como no idealismo. 

A visão metalógica, desde os antigos gregos como Platão e Aristóteles, é a de que o 

mundo tem uma realidade independente, sem relação com algo externo a si. Assim, não há 

relação ativa entre o fenômeno e a ideia: as coisas é que são ativas. O sensível olha em 

direção às ideias, as formas sensíveis sentem nostalgia delas e as imitam, entretanto, 

nenhuma relação se estabelece entre elas, especialmente uma relação de criação. Não há 

relação entre Deus e o mundo. Tampouco a ideia aristotélica da causa primeira pôde 

resolver o dilema. A causa primeira é um conceito puramente metafísico que, por isso, 

engendra somente a si mesmo. Na tentativa de considerá-lo como imanente ao mundo, 

rompe-se qualquer relação com algo exterior. O mundo plástico, configurado, se mostra 

independente de qualquer outra natureza ou ser, está fechado em si mesmo, voltado sobre 

si mesmo, indiferente a tudo mais em sua solidão. O mundo, assim enclausurado, “tem um 

fora? ”, pergunta-se Rosenzweig (2006, p. 102). A resposta a esta pergunta é afirmativa, 

entretanto, o mundo não sabe nada sobre e não quer nada deste “fora”.  

A forma como Rosenzweig expressa este autoenclausuramento do mundo indica o 

estado do mundo como elemento centrado em si mesmo, indicando que o conhecimento do 

mundo na forma lógica nada expressa daquilo que ele é porque não o vê em suas relações: 

Em seu interior infinitamente rico, uma grande cascata, coloridamente 
iluminada, que continuamente se purifica por sua eterna renovação, que se 
mantém calma nas profundezas silenciosas que a reúnem, este mundo, para fora, 
é pobre e inerte. Ele tem um fora? A resposta a esta pergunta deveria ser 
afirmativa. Mas, ele deve agregar a isso que nada sabe deste fora e, o que é pior, 
que nada quer saber dele. Não o pode negar, mas não necessita dele 
(ROSENZWEIG, 2005, p. 69).  

Enquanto Deus não se mostrar em seu resplendor e enquanto o homem continuar 

sem falar, o mundo pode seguir sendo o que é: o metalógico. 

III.12 O homem metaético. 

Uma vez mais a negação será o ponto de partida, agora para o saber sobre o homem. 

Rosenzweig propõe assim que se parta de uma psicologia negativa, como paralelo à 

teologia negativa e à cosmologia negativa. 

O homem não é demonstrável, da mesma maneira que não são demonstráveis nem 

Deus nem o mundo. O saber não consegue evitar encarar o fato da existência do homem. 

Rosenzweig diz aqui que o saber deve, partindo da indemonstrabilidade do homem, do 
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nada do saber sobre ele, caminhar “em direção à facticidade do fato” (ROSENZWEIG, 

2005, p. 72). Assim, a afirmação do não-nada do homem produzirá um resultado distinto 

do obtido por Deus e pelo mundo. Para Deus, a afirmação de seu não-nada resultou em sua 

infinitude e liberdade; para o mundo, resultou em sua universalidade e necessidade; para o 

homem, o resultado será o nascimento de seu “eu”, singular e mortal. A particularidade do 

homem não é capturada pelo conhecimento, pelo saber. Tanto é que o homem, apesar das 

tentativas de descrevê-lo por uma essência universalmente válida, ainda precede o saber e 

emite seu brado de vitória: Ainda existo!: 

O ser de Deus é ser no incondicionado. O ser do mundo é ser no 
universal. O ser do homem é ser no particular. O saber não está abaixo dele, 
como o está a respeito de Deus, nem ao seu redor e nele, como o está no que se 
refere ao mundo, estando, sim, sobre ele. O homem não está para além da 
validade universal e da necessidade do saber, estando, em vez disso, aquém 
destas. Não está quando o saber termina, mas antes que comece. E é somente 
porque está antes do saber que ele continua estando depois e, por mais que o 
saber se vanglorie de o haver colocdo por completo nos vasos de sua validade e 
necessidade universal, o homem lhe grita na cara ‘Ainda existo!’. E é 
precisamente de sua essência o não se deixar enfiar em uma garrafa; que sempre 
continue existindo; que, em sua particularidade, não se deixe amedrontar pela 
sentença do universal (ROSENZWEIG, 2005, pp. 72-73). 

Sua “essência” é exatamente de não se deixar aprisionar em uma “garrafa” conceitual 

e universal que creria havê-lo colhido por completo. Aquilo que lhe é próprio, sua 

particularidade, não é, como é o caso no mundo, um acontecimento. A particularidade do 

homem consiste na sua autocompreensibilidade, uma singularidade de si para consigo 

próprio. 

A afirmação primitiva, o sim original do homem, afirma seu ser próprio em sua 

particularidade, em sua finitude. Não é um singular que, como o mundo, poderia gerar uma 

série de singulares idênticos; é, em vez disso, um singular insularizado que, de seu ponto 

de vista particular, está só em um espaço vazio e sem limites, sem saber nada de outros 

singulares. Porém, o ser próprio do homem é distinto da individualidade, que é apenas o 

seu pertencimento ao mundo entre muitos outros indivíduos. Sua singularidade não é um 

caso particular de algo universal, sua singularidade é seu próprio ser, sempre.  

A negação primordial do nada no homem significa sua liberdade, as infinitas 

possibilidades de determinação. O homem é vontade livre, mas, uma vez que seu ser é 

particularidade, limitação, sua liberdade não é infinito poder, mas infinita vontade, vontade 

incondicionada. O primeiro objeto desta vontade é a de ser um “eu”, a vontade da própria 
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essência. Esta vontade, querendo sua própria essência, se faz caráter. O caráter é o 

momento em que se reconhece a irredutibilidade da singularidade humana.  

A afirmação obstinada do carácter, segundo Rosenzweig, é a constituição do seu 

“eu”, sua ipseidade, a autossuficiência fundada em sua interioridade (Cf. MOSÈS, 1992, 

p.70).  Esta é a base do “eu”, a identidade única de cada um. No entanto, deve-se apontar a 

distinção entre o “eu” e a personalidade. Esta última é a individualidade em ação no 

mundo, no social, entre outras personalidades. A individualidade se refere ao homem como 

parte do mundo natural, a personalidade se refere à sua participação no mundo social. O 

“eu”, entretanto, não é parte nem do mundo natural nem do social. Ele é o homem em sua 

solidão interna: “Não é um dos filhos do homem: é Adão, o homem mesmo” 

(ROSENZWEIG, 2005, p.77). 

A distinção entre a individualidade e o Eu também se mostra no que se refere a seus 

destinos. A individualidade nasce com o nascimento biológico e morre quando o indivíduo 

procria, gerando outros indivíduos. Este momento é o de sua morte, pois fez-se gênero que 

gera outro indivíduo, embora sua morte biológica somente chegue mais tarde no tempo. O 

Eu, por sua vez, nasce com a emergência do Eros, porque Eros é a máscara de Tánatos. 

Dito de outra forma, o momento do nascimento do Eu, o momento da emergência de Eros, 

é o momento em que o Eu se reconhece mortal, perecível. A consciência da morte revela o 

Eu.  

Quanto à ética, é preciso destacar que o Eu é independente da personalidade, que é o 

indivíduo em sua ação, em sua pertença, ao social. Se o indivíduo está sujeito à ordem de 

valores éticos cada vez mais universais, o Eu, por sua vez, não somente é livre em sua 

interioridade como não é objeto da ética. O Eu é o sujeito da ética. O Eu é uma realidade 

metaética, e, por esta mesma razão, o mundo moral lhe pertence (Cf. ROSENZWEIG, 

2005, pp. 81-82) e não o contrário. 

O herói trágico é o símbolo do Eu solitário pois o silêncio é seu signo. O herói 

trágico se completa em seu silêncio, em sua morte. O herói trágico é pura vontade, e como 

não há diálogo possível entre duas puras vontades, o herói trágico está condenado ao 

silêncio. Sua vida se completa em sua morte, que tampouco explica sua vida, apenas 

enclausurando-o definitivamente em sua solidão. O Eu, encerrado em si, cego e surdo a 

todo o externo, é ainda mudo e nada sabe senão daquilo que está em seu interior. Ele é 

metaético. 
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III.13 A realidade antecede a racionalidade 

Todo o caminho da filosofia, em sua busca por uma essência universal, atemporal, 

única para toda a realidade, apenas fez com que ela se distanciasse da existência viva. Diz 

Rosenzweig, em O Novo Pensamento, que esta é precisamente a enfermidade da filosofia. 

Entretanto, isto não significa que estes elementos não sejam reais. Isto apenas indica que o 

caminho do pensamento em direção a eles é que foi equivocado. É preciso ter em vista que 

este primeiro passo da filosofia ganha sentido quando ela é entendida aproximando-a de 

Schelling, isto é, como filosofia negativa, que é consciente de si mesma e que sua operação 

se restringe ao lógico, mas que não é capaz lidar com o existente.  

Else Rahel-Freund, em seu livro, que é uma das primeiras análises sistemáticas da 

obra de Rosenzweig, diz: “A tese da filosofia positiva de Schelling que afirma que o 

pensamento não pode conter o ser e que este último, portanto, somente pode ser 

experienciado na fé, é o pilar central da filosofia de Franz Rosenzweig” (RAHEL-

FREUND, 1979, p. 81). 

Os três elementos encontrados são realidades essenciais às quais se pode aceder ou 

conhecer pela experiência, cada um em sua singularidade. Pode-se conhecer ou 

experimentar a divindade somente em Deus, e em Deus só se vai encontrar a divindade, 

mas não a humanidade nem tampouco a mundanidade. Cada uma destas qualidades só será 

conhecida na experiência de cada um dos elementos em si mesmos. No homem, só se 

encontrará a humanidade e no mundo apenas a mundanidade. O erro da filosofia idealista, 

em seus mais de dois milênios de história, foi o de tentar fazer de qualquer um destes 

elementos a essência universal e reduzir tudo mais a ele, eleito como universal.  

O fato de que estes elementos são reais é a verdade da velha filosofia, que é a 

filosofia do paganismo. Rosenzweig, em relação à primeira parte de A Estrela da 

Redenção, diz que ela nos mostra que, sobre os elementos Deus, mundo e homem, 

sabemos “tudo e nada” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 118). É através do “saber intuitivo da 

experiência” (Ibidem, p. 118) que sabemos o que cada um deles “é”, considerados 

separadamente. Contudo, através da forma de operar da “velha filosofia”, não se conseguiu 

saber que “outra coisa” (sua essência) são estes elementos. Sua resistência à redução o 

comprova. Que não se perca de vista o tremendo argumento da morte do indivíduo 

singular, irredutível. A morte é algo que ocorre a um indivíduo e que não se pode 

universalizar. O temor da morte e o reconhecimento dela como um algo e não um nada foi 
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o início da derrocada do edifício da totalidade idealista, como se pode ler na introdução da 

primeira parte de A Estrela da Redenção. Mas ainda permanece a possibilidade do resgate 

do pensamento. Rosenzweig já havia apontado para o fato de que o fracasso da filosofia 

reducionista significava não o fim da filosofia, mas o fim de uma forma de se fazer 

filosofia e o começo de uma nova, da filosofia da experiência (Ibidem, p. 117). A filosofia 

sistemática vigente tem que reconhecer-se como filosofia negativa, como um componente 

necessário do sistema, mas não o único e não o definitivo, a fim de encontrar seu lugar no 

sistema completo (a filosofia acabada de Schelling, como já apontado na Urzelle) (Ibidem, 

p. 40ss). 

O que Rosenzweig está tentando mostrar é a necessidade de recuperar-se a 

facticidade destes três elementos da realidade através da remoção de toda a camada 

interpretativa idealista com seu reducionismo monista. Quando o autor caracteriza a 

primeira parte de A Estrela da Redenção como uma filosofia do paganismo, não vai aí 

nenhuma conotação pejorativa. A filosofia do paganismo é uma filosofia da imanência, 

que é como Rosenzweig compreende o pensamento de Hegel e de Goethe, que teriam 

rematado apenas esta parte do pensamento. O que ele pretende dizer é que os elementos, 

como “conteúdos elementares da experiência” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 120), são 

encontrados pela experiência como elementos isolados, encerrados em si mesmos. A 

verdade destes elementos jamais será negada; ela é a verdade em sua forma “elementar, 

irrevelada” (Ibidem). Eles permanecem no presente, são sua origem, seu passado. Sem 

eles, não há experiência possível. É a filosofia do paganismo que descreve o Deus mítico 

que está só, o homem trágico que é mudo, o mundo plástico que necessita da intervenção 

de algo externo para desenvolver suas possibilidades.  

III.14 Os nadas em sua função no novo pensamento 

Um aspecto importante, derivado dessa discussão sobre a morte, sobre a afirmação 

do sujeito singular, é retomado por Rosenzweig no final de A Estrela da Redenção, quando 

ele diz que a vida, que é a porção que o homem recebe, permanece sempre dentro dos 

limites da criaturidade. A condição de criatura, que será por nós abordada em um capítulo 

posterior, é consequência da relação entre Deus e o mundo, do qual procede o homem, que 

é o ter sido “criado”, isto é, posto na existência, na qual o homem se descobre e na qual 

toma consciência de sua singularidade e mortalidade (finitude). 



159 

Esta consciência de criaturidade mostra que, o homem, como existente que é, não 

pode dar conta, pela razão, de sua própria existência, de sua origem, de sua “essência”, ou 

seja, não consegue dar conta daquilo que é, e, por isso, se descobre saído do “nada”. Os 

nadas do saber, que Rosenzweig mostrou que seriam o ponto de partida do conhecimento 

de Deus, do mundo e do homem, no caso destes dois últimos está radicado exatamente na 

condição de seres que, ontologicamente, são derivados, são dependentes, não têm 

autonomia. Esta dependência fica explícita no momento em que descobrem que não podem 

prestar contas de sua própria existência factual. Sua existência é um fato, mas a razão, a 

fonte, a origem, o sentido dela, é-lhe inapreensível se olhar apenas para si mesmo. Por que 

o homem parte de uma nada do saber? Porque esta é a condição de um ser que existe, mas 

cuja existência não é fruto de seu próprio ato; o homem descobre que, diferentemente do 

que se poderia deduzir do pensamento de um Spinoza, não é causa sui. O homem, finito e 

mortal, foi posto na existência por um Outro –seja ele quem ou que for–, por isso, o 

homem se sabe “criatura” e não “emanação”. 

Rosenzweig, como ressalta Glatzer, desde a juventude, é leitor de Nietzsche49. Deve-

se considerar, assim, que o grande mote de Nietzsche, “Deus está morto”, impõe desafios a 

qualquer pensador, como ocorreu com Rosenzweig, que lide tanto com a teologia quanto 

com a metafísica. Diante desse desafio imposto por Nietzsche, fica mais nítido o projeto de 

Rosenzweig de estabelecer um novo pensamento que alie filosofia e teologia, recuperando 

a filosofia depois de destruí-la na sua forma tradicional, e restabelecendo a dignidade da 

teologia, que ganha da filosofia a forma de lidar com o sujeito que antecede a filosofia, 

mas que oferece a esta a forma de superar o perspectivismo que poderia tornar a filosofia 

inviável. 

A crítica à metafísica, levada a cabo por Rosenzweig, é tributária da crítica 

nietzschiana à filosofia. A “morte de Deus”, vista também como morte dos sistemas 

metafísicos, é claramente a perspectiva adotada por Rosenzweig, especialmente do Deus 

oriundo da tradição da metafísica. O Deus “metafísico” de Rosenzweig não é mais este que 

é um conceito racional, uma ideia, mas um “metafísico” que significa que está para além 

da physis, cuja natureza não pode ser declarada em um conceito nem amarrado em um 

                                                
49 Veja-se as anotações de Rosenzweig em seu diário, de fevereiro de 1906, sobre sua leitura do 
Zaratustra: “[Nietzsche] é um alpinista de grandes alturas, portanto, um solitário” (GLATZER, 
1998, p.5) 
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sistema de totalidade. Deus será Deus, como veremos, apenas porque se dará na 

experiência ao homem, não no sentido místico, mas da Revelação. 

Com isso, vemos que há duas instâncias do “nada” que vão adotando um caráter 

altamente produtivo no pensamento de Rosenzweig: o “nada” do saber, que como vimos é 

o ponto de partida do conhecimento, uma vez que se abandona o equívoco da pergunta 

pelo “que é”. E o “nada” no sentido da insuficiência ontológica do homem e do mundo, 

descobertos como “criaturas”, como diz Rosenzweig. 

O “nada” do saber, desde a primeira parte de A Estrela da Redenção, está 

desempenhando o papel epistemológico necessário ao novo pensamento de Rosenzweig. 

No capítulo dois da primeira parte da Estrela, sobre a Metalógica, ou do conhecimento 

sobre o mundo, Rosenweig apresenta, como vimos, uma descrição lógica do mundo 

fundada sobre a noção da sua constante renovação, que se dá pelo surgimento infindável de 

novas singularidades, dos incontáveis fenômenos dos quais a filosofia não consegue dar 

conta. A tentativa de enquadrá-los numa visão de totalidade, se tivesse obtido êxito, 

significaria o fim da vitalidade da natureza (entendida aqui não mais no sentido da physis 

dos gregos, mas como o “caminho” ou “maneira de ser” do mundo, derivado do 

pensamento judaico tradicional) ao colocar cada evento e cada singularidade como apenas 

um modo ou modificação do Ser Infinito do mundo. No entanto, a vitalidade da natureza 

do mundo é ainda mais inapreensível do que o próprio mundo. Se a vitalidade fosse do 

pensamento, ela não seria a do mundo “vivo”: um vivo sem vitalidade! Como diz 

Rosenzweig, os particulares, os singulares, não têm um elemento propulsor inerente a si 

mesmos, que os comanda a surgirem. Eles simplesmente jorram. Como visto 

anteriormente, “apenas irrompem e assim existem” (ROSENZWEIG, 2006, p. 87). A 

contingência é a condição do mundo e dos fenômenos singulares. Esta noção filosófica da 

contingência como condição do mundo está muito bem articulada com a sua condição de 

criatura, noção teológica que sinaliza que a existência do mundo é contingente pois é fruto 

do ato livre, não condicionado, não necessário (portanto, em oposição a Spinoza), do ser 

que lhe conferiu a existência. 

O “nada” do saber da origem das coisas tem seu sentido no sistema filosófico de 

Rosenzweig pois declara que o fenômeno, que era a ponto crucial do idealismo, desde 

Parmênides até Hegel (Cf. ROSENZWEIG, 20065, p. 55), não deriva de um todo, mas, no 

novo pensamento, de seu nada particular. A multiplicidade de nadas indica a presença da 

multiplicidade de determinações. O lógos, como “alma do mundo”, tem para Rosenzweig o 
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sentido de ordem do mundo, que o próprio mundo produz (ROSENZWEIG, 2005, pp. 55-

56). O lógos é o espírito do mundo porque está nele “lançado”. Tal como a ética deriva do 

homem, e não o contrário, assim o lógos deriva do mundo. O mundo é pensável pois, ao 

ser pensado, exibe uma ordem de coisas que é acessível à razão, mas que não lhe é 

idêntica. A ordem da razão não é necessariamente a ordem do mundo, pois o mundo “não 

sabemos o que é”. À medida em que os particulares vão jorrando no mundo, eles o vão 

“configurando”, dando-lhe “forma”. Entretanto, o nascimento de cada particular é tão novo 

quanto o nascimento do mundo no “primeiro dia”. O nascimento do mundo, como de cada 

particular no mundo, epistemologicamente, tem o mesmo valor ou status dos atos de 

liberdade de Deus. Sua procedência? O nada em cada ato, o nada em cada particular. A 

forma do mundo vai sendo dada pelo E. Diz Rosenzweig que o nascimento de cada 

particular é imprevisto e imprevisível, como um milagre. E como já tinha sinalizado na 

Urzelle, o resultado é um indivíduo indizível, inefável (ROSENZWEIG, 2000b, p. 54). 

A função epistemológica do nada se mostra em sua força na condução do 

pensamento tradicional ao seu “absurdo” para depois de destruí-lo, poder renová-lo. Da 

mesma forma, o nada do saber faz com que todo o conhecimento deva sempre partir da 

intuição direta dada na experiência, o que implica que a crença é a primeira forma de 

acesso ao saber, anterior ao pensamento. Estes fatores serão fundamentais no momento em 

que a experiência for aquela que mostra as relações entre os elementos primordiais do real. 

Por fim, aqui é possível precisar o aspecto em que o pensamento de Rosenzweig 

toma distância de Schelling, pois este derivaria o pensamento (a filosofia idealista) do 

caos, das “trevas” (Cf. GIBBS, 1992, p. 46). Por esta razão, Rosenzweig vai marcar 

distância desta ideia afirmando que não se trata de nenhum “fundo escuro” –como 

também, diz ele, se encontra em Eckhart ou Boehme–, e desta forma, preserva, por sua 

dialética existencial, os limites do pensamento (Cf. ROSENZWEIG, 2005, p. 34). 

III.15 Mergulho e travessia do nada 

A apresentação dos três elementos em sua unicidade, em seu enclausuramento em si 

mesmos, a tendência de cada um em fazer-se o Todo, revelou-os como congelados, 

fechados em si mesmos, em sua interioridade.  

Por toda a primeira parte de A Estrela da Redenção, essas construções de Deus, do 

mundo e do eu elementares permanecem ainda “hipotéticas”, de acordo com o declarado 

no capítulo dois da parte um (Cf. ROSENZWEIG, 2005, p. 50). Rosenzweig sugere que 
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somente se alcança a “certeza” a respeito destas construções quando se demonstra que elas 

são as condições necessárias para a realidade que experimentamos, mas que será 

necessário descobri-las em suas relações. Desta forma, na segunda parte de A Estrela da 

Redenção, Rosenzweig argumentará que a realidade que experimentamos nasce das 

relações entre Deus, o mundo e o Eu. Isto quer dizer que a realidade que experimentamos 

não se entende como estando radicada em uma unidade metafísica original, mas nas 

relações entre os elementos particulares. Além disso, Rosenzweig mostrará que, ao entrar 

em suas relações de reciprocidade, as quais fundamentam nossa experiência, estes 

elementos primordiais se põem rumo à configuração do “todo” da realidade. Se os 

elementos, isolados como estão até aqui, são em si um mistério, agora é o momento de 

“viver o milagre” de sua revelação, acompanhando-os através das rotas que descrevem 

suas relações, como será tratado por Rosenzweig na segunda parte de A Estrela da 

Redenção. Continuaremos, assim, seguindo Rosenzweig em seu método judaico de pensar.  

Com o que pudemos constatar até aqui, a parte I da Estrela da Redenção mostrou 

uma atitude fundamental de Rosenzweig, que foi a de não disfarçar a situação de ruptura 

com todas as certezas no campo do saber filosófico produzidas até então e tampouco de 

fugir do desafio imposto pelo niilismo. Em vez de evitar o problema, Rosenzweig o 

enfrenta e assume os seus resultados até aquele momento. O fim das certezas é para 

Rosenzweig não uma chegada, mas um ponto de partida. O fim das certezas traz diante do 

pensador o espectro do nada. Porém, como se pôde constatar acima, Rosenzweig 

primeiramente enfrenta o nada absoluto refutando-o a partir da descoberta de que há um 

algo que é irrefutável e irredutível a qualquer conceito ou a qualquer outro elemento e este 

algo é a morte individual. Esta morte que fez ruir o todo do idealismo filosófico é a mesma 

que refuta o nada absoluto. Tudo o que a morte revela é que o conhecimento está 

fragmentado, mas que diante do homem a realidade pode, agora, aparecer na força plena de 

sua facticidade pré-reflexiva. O nada total desaparece e surgem os nadas relativos a cada 

um dos elementos do real, mas um nada que é o nada do saber.  O “saber intuitivo da 

experiência”, como o autor aponta em O Novo Pensamento (ROSENZWEIG, 2000b, p. 

118) é que confere a certeza, já não mais reflexiva, mas experiencial. O nada absoluto é 

vencido e no lugar dele entram os nadas do saber de cada um dos elementos, cuja realidade 

é dada plenamente na experiência de sua facticidade.  

Os três elementos singulares que compõem o real, e que Rosenzweig encontra ao 

partir do nada de cada um, têm, pela sua particularidade, a capacidade de não reduzir esta 
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diferença a nenhum tipo de identidade (Cf. POLLOCK, 2009, p. 182). A experiência nos 

dá a certeza pré-reflexiva de que existimos, que o mundo tem realidade, que Deus é. E é 

este o ponto de partida para a construção do novo pensar. Veja-se o termo que Rosenzweig 

adota. Não apenas uma nova filosofia, mas um novo pensamento, o que denota que há o 

movimento implícito que provem do mergulho na contingência e na temporalidade. 

Sendo assim, em vez de fugir do nada, Rosenzweig o assume, reconhece-o e o toma 

como ponto de partida para alcançar um novo tipo de saber sobre a realidade. Em vez de 

evitar o nada, Rosenzweig mergulha nele. Ao mergulhar no nada, e vê-lo em suas 

entranhas, descobre que o nada que está aí é apenas o nada de saber de cada um dos 

elementos, como que vendo-os por baixo, em suas raízes que não se apoiam em nenhuma 

substância a eles oposta. Eles apenas indicam que o saber se dará na superfície, isto é, no 

tempo, na experiência, na linguagem. 

É porque Rosenzweig descobre que a tradição de pensamento a que ele pertence, o 

judaísmo, já sabe que o mundo e o homem não tem autonomia ontológica, é porque 

entende que a sua tradição afirma que de Deus nada se sabe além daquilo que dele se pode 

falar, que tudo o mais está para além da linguagem, numa transcendência absoluta, é que se 

pode assumir como estatuto ontológico do mundo e do homem essa instabilidade e 

inessencialidade e se pode assumir o conhecimento como partindo do não-saber que vai 

sendo superado pela experiência e pelo acúmulo desse entendimento com o tempo. 

Rosenzweig, na Introdução da primeira parte de A Estrela da Redenção, aponta para 

a novidade que Nietzsche trouxe para a filosofia. Referindo-se ao momento em que 

Nietzsche surge no cenário filosófico, Rosenzweig diz: “Pois somente aqui é que houve 

algo novo” (ROSENZWEIG, 2005, p. 15). Rosenzweig via a filosofia, a nova filosofia que 

ele mesmo estava se propondo a construir, como um “empreendimento construtivo e ao 

mesmo tempo destrutivo” (GORDON, 2003, p. 137). O nada somente pode ser assumido 

em sua condição de algo uma vez que a velha filosofia tenha sido explodida de dentro. A 

morte de Deus, anunciada por Nietzsche serviu para expurgar a linguagem metafísica de 

uma vez por todas da investigação filosófica. Sendo assim, Rosenzweig herda este produto 

do pensamento nietzschiano e, agregando a ele sua tradição judaica, não-metafísica em sua 

origem, o novo pensamento vai mostrando seus fundamentos. A “reductio ad absurdum” 

(ROSENZWEIG, 2000b, p.114) que Rosenzweig afirma que fará para demolir a velha 

filosofia e com isto, poder resgatá-la e produzir daí a nova, passa por esta atitude de 

reconhecer os nadas do conhecimento que afloram quando o todo (e o seu nada absoluto 
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correspondente) metafísico desmorona. Rosenzweig diz que ninguém, de agora em diante, 

poderia filosofar evitando Nietzsche. Este último havia reunido em si mesmo o filósofo e a 

filosofia e, assim, assenhorou-se desta. 

Se Nietzsche abriu os olhos de Rosenzweig para o estatuto fundamental da 

singularidade do pensador, Rosenzweig fez deste o ponto de partida para construir um 

sistema de filosofia que não teme o nada, mas que o assume como condição fundamental 

do mundo e do homem como criação e criaturas, que não são causa de si mesmos, que, por 

serem criaturas, estão sempre às bordas do nada, do não existir. Uma existência que é 

contingente, que simplesmente poderia não estar aí. Mas, está! E por isso, se Deus está 

inscrito na fala dos homens, pois falamos de Deus, do homem e do mundo, este será o 

âmbito em que o conhecimento será construído, sem certezas, sem essências últimas e 

eternas produzidas no campo da razão, mas com um caminho que pode ser visto e 

percorrido. O caminho que liga estes elementos são relações entre entes existentes. Não é 

por menos que a próxima parte da Estrela da Redenção se chama A Rota ou O mundo 

Sempre Renovado. 

Entretanto, conforme propõe Agatha Bielik-Robson, Nietzsche também teria 

chamado a atenção de Rosenzweig para o estado de desencantamento em que o mundo se 

encontrava. Seu abandono metafísico, sua absoluta privação de substância e de significado, 

sua incapacidade de dar conta de seu significado e de seu objetivo, colocaria o mundo 

muito próximo do nada (BIELIK-ROBSON, 2007, p. 41). Mas, esta condição de quase 

nada em que o mundo é agora descoberto, por outro lado, desmascara qualquer falsa 

plenitude que se pudesse atribuir ao mundo, qualquer falsa noção de que o mundo seria 

sagrado em si mesmo. Um mundo privado, ou melhor, expurgado, de qualquer significado 

auto-atribuído e de qualquer sentido falso de sacralidade abre o caminho para que o 

encontro com o divino possa realmente se dar. Somente após o mergulho e a travessia do 

nada é que o divino poderá ser encontrado na outra margem (se nos é permitida mais esta 

metáfora). Um mundo desencantado é um mundo de morte e a consciência desta morte é o 

ponto de partida para a aquisição futura de sentido. Esta queda no mais profundo do nada 

de um mundo desencantado é que opera um despertar do conhecimento. O 

desencantamento do mundo seria uma etapa necessária para a purificação e 

amadurecimento da intuição religiosa e, portanto, o encontro com o divino somente será 

possível após o atravessamento do niilismo (Cf. Ibidem, pp. 41-49). Se o mundo mítico, 

fechado em si mesmo, parecia não precisar de nada externo a si próprio, agora, com a 
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presença da morte como condição exposta pelo desencantamento, o mundo passa a 

necessitar deste algo externo a si. 

Tendo mergulhado no nada, Rosenzweig pôde assim fazer a sua travessia e, 

tomando-o como ponto de partida para dissolver o velho pensamento, agora emergir e 

descobrir o real com os pés no chão (com esta metáfora, referimo-nos aqui ao texto do 

Livrinho, no qual Rosenzweig fala da busca da cura para a razão enferma e paralisada 

diante da pergunta pelas essências eternas e sua cura acontece quando o filósofo volta a 

poder enxergar a realidade que o entendimento comum e sadio jamais perdeu de vista [Cf. 

ROSENZWEIG, 1969]). 

Até este ponto, a obra de Franz Rosenzweig, A Estrela da Redenção, se construiu 

como um mergulho no nada e uma travessia do mistério. Agora, com o pensamento 

purificado, será possível emergir do mistério para a experiência do milagre. 
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CAPÍTULO IV 

 

DO MILAGRE À VIDA 

 
 

Para onde se abrem estes portões? Não o sabes? À vida. 
Franz Rosenzweig 

 

 

Rosenzweig, no final da primeira parte de A Estrela da Redenção, no capítulo 

chamado Transição, faz a seguinte indicação: “Estamos na transição – a transição do 

mistério para o milagre” (ROSENZWEIG, 2005, p. 100). Rosenzweig, na primeira parte da 

Estrela da Redenção, explicitou os limites do pensamento e da filosofia; ao mesmo tempo, 

sinalizou as possibilidades que se abrem para o pensamento uma vez que este assuma os 

nadas do saber de cada um dos elementos fundamentais do real como seu ponto de partida. 

Os elementos se dão na experiência direta e pré-racional. O real pode ser compreendido 

sem depender de construções metafísicas de essências ou substâncias e tampouco depender 

de pressupostos. O real pode ser visualizado a partir das relações, das interações entre os 

seus elementos fundamentais: Deus, homem, mundo. 

No entanto, para se obter a clara percepção destas relações, será necessário lançar 

mão do pensamento teológico, de suas categorias, de sua linguagem, como a forma 

adequada para se adquirir este saber e complementar a filosofia naquilo que ela não pode 

produzir. 

O ponto de partida deste saber será a percepção do real e da existência a partir da 

perspectiva do milagre. Através dele, o autor retoma uma categoria fundamental da 

teologia cristã e também da tradição judaica e que incorpora ao seu próprio pensamento, 

categoria esta que também se reconhece como integrante de seu método judaico. 

Assim sendo, da mesma forma como fez com a filosofia, Rosenzweig adotará um 

significado distinto para este termo. Ephraim Meir aponta que A Estrela da Redenção  

apresenta um novo conceito do que é um milagre: o milagre é um sinal. 
Rosenzweig explicou (...) que um milagre não é uma mudança na natureza. Não 
é uma intervenção divina, sobrenatural. (...) O profeta pertence ao milagre, o 
qual se torna milagre através da expectativa que o precede. (...) O milagre não é 
uma intervenção mágica, mas uma prova da revelação. (MEIR, 2006, pp. 66-67).  
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Na Introdução da segunda parte da Estrela, que leva o título “Sobre a possibilidade 

de experimentar o milagre”, Rosenzweig desenvolve este novo conceito de milagre. 

Partindo da constatação do que se entendia tradicionalmente por milagre, sintetizado em 

uma expressão retirada do Fausto, de Goethe, que diz que o milagre é o “filho predileto da 

fé” (GOETHE, 2004, p. 91), Rosenzweig argumenta que a tradição teológica abandonou a 

noção de milagre à medida em que o iluminismo se estabeleceu e as formas de teologia 

liberal ganharam a preeminência no âmbito da Academia e, por fim, o ceticismo expurgou 

o milagre do pensamento teológico. Note-se que a epígrafe que inaugura a segunda parte 

de A Estrela da Redenção é a expressão In theologos! Como ressalta Benjamin Pollock, na 

introdução da segunda parte da Estrela da Redenção, Rosenzweig chega à 
conclusão de que é, de fato, possível se experienciar milagres, mas somente se se 
abandonar a concepção errônea de milagres preferida pela teologia pós-
Iluminismo (In theologos) e recobrar o sentido original de milagre (POLLOCK, 
2009, p. 126).  

Que grande coincidência, exclama Rosenzweig, isso acontecer ao mesmo tempo em 

que a filosofia “fundada por Tales e Parmênides” também encontra o seu fim 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 104).  

Esta coincidência entre o fim da filosofia, na medida em que se completou com a sua 

autocompreensão no sistema de totalidade e que ruiu com o advento do indivíduo singular, 

e a teologia tendo se tornado supérflua por ter abandonado a noção fundamental do 

milagre, é o ponto de partida, segundo Rosenzweig, para a, digamos, refundação que, junto 

com o fim da oposição entre ambas, terá no milagre da Revelação o seu alicerce. 

O conceito de milagre já pode ser adivinhado na discussão sobre a noção de Criação, 

que será o tema do capítulo I da segunda parte da Estrela da Redenção. Nesta ocasião, o 

milagre é apresentado como a categoria de pensamento que expressa o processo de 

emergência dos elementos à existência. Tomando-se em consideração que, segundo o 

conceito de Criação implica, nem o homem nem o mundo se sustentam na existência por si 

próprios, isto é, nenhum deles possui autonomia ontológica, sua condição é de absoluta 

precariedade, estando por isso muito próximos de não serem, de não existirem. Esta noção 

de Criação, que se pode perceber no pensamento de Rosenzweig, claramente é derivada da 

tradição de pensamento judaico, que o autor assimila e incorpora, em novos termos, ao seu 

novo pensamento. O fato de que exista algo em vez de nada é o grande milagre. 

Nesta parte de A Estrela da Redenção, estamos vendo que o conceito de milagre 

assume novo significado, que está intimamente ligado ao conceito de Revelação. 
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Especialmente para o homem, a Revelação será a responsável por fazer dele uma alma. 

Meir aponta que Rosenzweig, ao pensar sobre a revelação como milagre, corrigiria uma 

noção que teria obtido de Hermann Cohen, de que, pela revelação, o homem recebe o dom 

da razão. Rosenzweig, porém, iria mais longe ao pensar que “Deus não dá a revelação 

como ele dá tudo, vida, pão e morte. Deus não dá a revelação como ela dá tudo mais: ele 

dá a si mesmo na revelação” (MEIR, 2006, pp. 55-56). Somente este movimento de Deus 

de sair de si mesmo e ir em direção ao homem pode fazer com que este último saia 

também do seu autoenclausuramento e, com isso, como resultado deste ato de amor, 

emerja para a consciência de sua existência como ser singular, como alma. Esta 

experiência do homem singular se desdobrará no amor pelo outro, pelo próximo, que é o 

passo necessário para que a Redenção possa ser alcançada no futuro. Precisamente por 

isso, como diz Ephraim Meir, em Rosenzweig “A Revelação é o milagre par excellence” 

(Ibidem, p. 67). Este é o conceito de revelação como a experiência do milagre que 

perpassará todo a segunda parte de A Estrela da Redenção.  

Nova Filosofia e Nova Teologia 

Todo o processo, descrito por Rosenzweig na primeira parte de A Estrela da 

Redenção, que se passou com a filosofia, que se fragmentou por tentar sustentar uma visão 

do todo, ou da totalidade, como algo único e pensável, também se passou com a teologia. 

Esta esforçou-se por se distanciar do conceito de milagre, que tradicionalmente constituía o 

fundamento da fé, como discute Rosenzweig na Introdução da segunda parte (Cf. 

ROSENZWEIG, 2006, p. 103).  

A teologia, para se livrar do problema de haver se sustentado sobre o fundamento do 

milagre (especialmente o do fato histórico da revelação no Sinai), teve que se desfazer 

completamente do passado. Rosenzweig argumenta que a teologia foi se distanciando do 

conceito de milagre a partir da assimilação das críticas da filosofia, desde a Escolástica, 

passando pela Aufklärung até chegar à crítica histórica. E, por fim, submeteu-se, por um 

lado, à visão da teologia mística e subjetiva e, por outro, à ciência e aos conceitos 

históricos de progresso, separando-se assim da filosofia e distanciando-se definitivamente 

de seu conteúdo, tornando-se vazia de significado. A tentativa de Rosenzweig é de dizer 

que, tanto a filosofia como a teologia, necessitam de uma renovação. É necessário uma 

nova filosofia e uma nova teologia, que trabalhem juntas, e um novo filósofo, ou um novo 

teólogo, que fique a meio caminho entre as duas. 
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A nova filosofia, em lugar da antiga, que era uma tentativa de obter uma visão da 

totalidade, mas que se rompeu, é agora perspectivista, que é a característica que lhe 

permitiu sobreviver, ou seja, a nova filosofia leva em conta a visão do filósofo como 

sujeito singular, a sua perspectiva. Entretanto, a multiplicidade infinita de perspectivas não 

lhe permite afirmar-se como conhecimento científico. A nova filosofia necessita de um 

elemento externo que lhe ofereça um ponto de orientação. Na Urzelle, Rosenzweig 

celebrou o fato de ter realizado algo de extrema importância, de ter encontrado o tão 

buscado elemento que finalmente lhe possibilitaria obter a necessária orientação para o 

pensamento e o chamou de “meu ponto arquimedeano filosófico” (ROSENZWEIG, 2000b, 

48). 

Este elemento que cria a ponte entre a subjetividade extrema e a objetividade infinita 

é exatamente o conceito teológico da Revelação: 

Onde podemos encontrar essa ponte que conecta a mais extrema 
subjetividade –poderíamos quase dizer a surda e cega ipseidade– e a mais 
luminosa claridade de uma objetividade ilimitada? Nossa resposta deve ser 
antecipativa, mas deve ficar no meio do caminho e permanecer apenas na alusão: 
a ponte do mais subjetivo para o mais objetivo é lançada pelo conceito teológico 
da Revelação. O homem que recebe a revelação e experimenta o conteúdo da fé 
em sua vida carrega ambos em si. (ROSENZWEIG, 2005, p. 116). 

A teologia, para livrar-se do problema do milagre, desfez-se do passado e tentou 

fundamentar-se tão somente na vivência presente da Revelação. Com a perda do passado, a 

teologia se livrou da autoridade, seja aquela da Igreja visível, seja aquela da Escritura. A 

teologia histórica procurou manter-se, assim, sobre o fundamento da vivência presente. 

Contudo, com isso, ficou como que “flutuando no ar” (ROSENZWEIG, 2005, p. 117). Não 

obstante, a teologia não se sustenta somente com a vivência presente do milagre da 

revelação, uma vez que anseia pela redenção e esta exige um fundamento sólido real e 

presente para que se chegue à sua futura consumação. De tal forma que a teologia necessita 

da filosofia para fundamentar a subjetividade. O papel da filosofia será o de construir a 

ponte entre a Criação (a verdade, o passado) e a Revelação (a vivência subjetiva, o 

presente). a Criação operará como a antecipação da Revelação, no lugar do conceito de 

verdade da filosofia estará o passado da Criação, e na Criação já está inserido o presságio 

da Revelação. Assim, a Revelação adquire o caráter de “autêntico milagre” como 

cumprimento do que já estava prometido na Criação (Ibidem, p. 118). A segunda parte de 

A Estrela da Redenção se dedica a estas propostas. 
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Neste contexto, Rosenzweig disse que era necessário o elemento que unisse a 

Criação e a Revelação. Desta maneira, a linguagem surge como o órgão da Revelação. Já 

havia uma linguagem original, que era muda, antecipatória, dos elementos (o Sim, o Não, o 

E). Esta é a linguagem do pensamento e por isso mesma ela não se manifesta. Agora, a 

linguagem se faz palavra viva e fala na vivência da Revelação. A linguagem muda da 

lógica agora se faz a linguagem viva e falante da gramática. Como propõe Rosenzweig: 

 Aquilo que no pensar era mudo se torna sonoro no falar. […] aqui, nesta 
relação entre a lógica da linguagem e sua gramática, temos já, conforme todas as 
aparências, o objeto buscado, que une Criação e Revelação. (ROSENZWEIG, 
2005, p. 119)   

Os elementos que estavam encerrados em si mesmos, em sua linguagem originária, 

muda e atemporal, lógica, agora rompem seu mutismo e vertem-se para fora, através da 

linguagem que é gramática e que é fala, que os insere diretamente na vivência do tempo, 

do instante. A linguagem da lógica caminha segundo sua necessidade interna. A linguagem 

gramatical, da fala, caminha de acordo com as demandas do momento, de forma livre, 

assumindo a contingência e a temporalidade. 

Como se pode perceber nos elementos fundamentais do real, a linguagem é comum a 

todos os indivíduos, o que torna real a comunidade da fala ao mesmo tempo em que é 

única em cada homem.  

[a linguagem] É algo absolutamente do princípio. O homem se tornou 
homem quando falou. Não obstante, até o dia de hoje não existe uma linguagem 
da humanidade; ao contrário, esta somente existirá no final. A linguagem real, 
entre o princípio e o fim, é comum a todos e, apesar disso, é particular para cada 
pessoa. Ao mesmo tempo que une, ela separa. (ROSENZWEIG, 2005, p. 120).  

Esta linguagem da humanidade é algo que se pode esperar apenas no final, sendo, 

assim, uma referência à Redenção. Pode-se notar que Rosenzweig propõe que “as formas 

em si da gramática são formadas de acordo com a Criação,  Revelação e Redenção” 

(Ibidem, p. 120). A Revelação se alicerça na Criação, no que se refere ao saber, e a 

Redenção, quanto ao querer. E, desta maneira, a Revelação, através de seu organon, a 

linguagem, faz-se Revelação da Criação e da Redenção. A linguagem, em suas formas 

gramaticais, torna-se o organon da Revelação, assim como a linguagem lógica foi o 

organon metódico da Criação.  

A Revelação é experiência vivida, sempre nova e renovada na linguagem. Assim, o 

tempo, o instante, inserem-se no sistema de A Estrela da Redenção e preparam a 

apresentação das três esferas elementares agora no panorama vivo da realidade, no qual as 
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rotas, como as denomina Rosenzweig, são a figura destas relações. A proposta do autor em 

aproximar filosofia e teologia se fará concreta com o uso das categorias teológicas na 

segunda parte. Deste modo, as relações tomam os nomes clássicos que a teologia 

consagrou: a relação entre Deus e o mundo é Criação; a relação de Deus com é homem é 

Revelação; e a relação entre o homem e o mundo é Redenção. 

A questão da objetividade do conhecimento 

No já referido texto de Introdução da segunda parte de A Estrela da Redenção (Cf. 

ROSENZWEIG, 2005, pp. 103-121), nosso autor reconhece e lida com um possível 

problema para o seu novo método. Este problema, identificado por Rosenzweig e trazido à 

tona por Michael L. Morgan (Cf. MORGAN, 1991), está relacionado àquela concepção de 

identidade, de personalidade e de experiência pessoal que se desenvolveu, por exemplo, a 

partir de Descartes. O problema, segundo esse texto, está relacionado à objetividade do 

pensamento filosófico, à sua capacidade de transcendência, que passa a ficar 

comprometida. 

A objetividade do pensamento ou da investigação, segundo a noção clássica, é 

diretamente dependente da capacidade do filósofo de se engajar na sua investigação de 

forma impessoal, desapegada, o que garantiria que os preconceitos e vieses pessoais não 

interfeririam no resultado da investigação. Seus argumentos e proposições seriam 

produzidos de uma perspectiva geral, de maneira a não sofrerem influência da condição 

particular do filósofo. É o mesmo procedimento que se espera e exige do cientista. 

Pode-se dizer que essa é uma característica de todo pensamento produzido até o fim 

do século XVI ou início do XVII, pois sem uma rica elaboração da profundidade da 

interioridade do pensador reflexivo, faria pouco sentido pensar-se em uma interferência 

dessa interioridade no pensamento filosófico. Como propõe Morgan, pode-se dizer que a 

produção filosófica desde Platão e Aristóteles, passando por Hobbes, Locke e outros, 

tentou produzir um entendimento de Deus, do homem e do mundo que fosse 

absolutamente impessoal, desconectado do "eu" do filósofo, tratando-se assim de um 

pensamento produzido a partir de uma perspectiva objetiva. 

O problema muda quando emerge uma concepção do "eu" e da centralidade da 

subjetividade na produção filosófica. A perspectiva de primeira pessoa passa a ter 

importância fundamental. A partir de então, fica implícita a possibilidade de o pensamento 

filosófico não ser mais iniciado desde uma perspectiva objetiva, impessoal e, portanto, de 
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que seja efetivamente incapaz de atingir a universalidade ou a verdade. Em outras palavras, 

surge o risco de que esse pensamento, produzido a partir da experiência em primeira 

pessoa do filósofo enquanto pensador individual, jamais consiga ultrapassar ou transcender 

essa perspectiva pessoal, limitada, subjetiva. É exatamente esse o problema que Franz 

Rosenzweig reconhece e busca enfrentar. 

Na primeira parte de A Estrela da Redenção, Rosenzweig faz a crítica de toda a 

tradição do velho pensamento, mas, ao mesmo tempo, reconhece nele a qualidade de 

objetividade. A apresentação dos três elementos fundamentais da realidade - Deus, homem 

e mundo-, é produzida de acordo com o método objetivo e impessoal do velho 

pensamento. Rosenzweig reconhece isso, mas mostra que exatamente essa objetividade 

leva à principal fraqueza de toda a tradição filosófica ocidental até o seu tempo. O 

problema, então, é que, se os resultados do velho pensamento fossem verdadeiros, eles 

seriam universais. Porém, em vez disso, são reducionistas, logo, falsos. Em cada época do 

velho pensamento prevaleceu uma dessas reduções: primeiro se reduzia tudo ao Cosmos 

ou Natureza, depois a Deus, e, finalmente, ao "Eu". 

Rosenzweig reconhece que os resultados de seu novo pensamento podem ficar 

limitados a uma perspectiva totalmente pessoal, ou seja, que se tornem uma verdade 

apenas do ponto de vista pessoal do pensador. Isto produziria uma infinidade de 

perspectivas pessoais verdadeiras, cujo resultado seria, ao final, a perda completa da 

objetividade. 

Rosenzweig declara o problema nos seguintes termos: 

A pergunta dirigida a Nietzsche: "Isto é ainda ciência?" - deve ser 
proposta a todo esforço filosófico que queira ser levado em conta. Com efeito: 
"isto ainda é ciência?". É ainda ciência esse considerar cada coisa por si e cada 
uma em inumeráveis perspectivas, ora em tal perspectiva, ora em outra, e depois 
ainda em outra? Esta investigação cuja unidade, ao fim e ao cabo, depende da 
unidade do sujeito que a produz - e que problemática é tal unidade - pode ainda 
ser ciência? (ROSENZWEIG, 2005, p. 115). 

Rosenzweig não pode permitir nem que a subjetividade recaia na objetividade, sob 

pena de voltar ao velho pensamento, nem pode permitir que a objetividade se afunde na 

subjetividade, sob pena de limitar-se a um extremo subjetivismo. 

Assim expressa Rosenzweig o problema: 

[A Filosofia] tem que manter seu novo ponto de partida - o "eu" 
subjetivo, pessoal até o ponto extremo, mais que isso: incomparável, absorto em 
si mesmo na sua perspectiva do "eu". Deve mantê-lo; todavia, tem que, ao 
mesmo tempo, alcançar a objetividade da ciência. Onde encontrar a ponte que 



173 

una a subjetividade extrema, a subjetividade cega e surda, com a clareza 
luminosa da objetividade infinita? (Ibidem, p. 148) 

Sua tarefa será, então, a de encontrar ou construir uma ponte que conecte o ponto de 

vista do sujeito, da primeira pessoa, que é aquele característico do filósofo como indivíduo, 

ao ponto de vista que represente a objetividade e a universalidade que o seu próprio 

pensamento busca. 

Rosenzweig vê a solução para esse problema conectada diretamente à questão da 

crença religiosa, pois ela se fará possível na medida que não apenas a filosofia, mas agora 

também a teologia dela participe.  

Sendo assim, enquanto a filosofia representa a busca da objetividade que procura 

ultrapassar os limites da experiência subjetiva para alcançar a universalidade em suas 

proposições, a teologia será a busca de legitimar sua objetividade científica através da uma 

reconexão com a experiência religiosa do indivíduo, abandonada no curso de seu 

desenvolvimento histórico como disciplina de conhecimento. 

Assim, Rosenzweig leva em conta a posição e a situação da teologia no fim do 

século XIX e início do XX. Em sua argumentação, o filósofo avalia o caminho percorrido 

por ela até o ponto em que esta, a partir do século XVIII, procurará, nas suas palavras, 

"ver-se livre da necessidade da autoridade" (Cf. ROSENZWEIG, 2005, pp. 116-118). A 

Teologia, na busca da objetividade científica, queria se livrar da autoridade do passado, 

recusando teoreticamente figuras como o milagre, a profecia, o testemunho de sangue, e 

mesmo a Igreja como sede da autoridade. Segundo Rosenzweig, a Teologia quer agora 

viver da experiência do presente a qual fundará a esperança do futuro. A Teologia teria 

assumido uma postura iluminista de fé no progresso. 

De forma análoga à crítica sofrida pela velha filosofia, que teria chegado ao seu 

esgotamento dando lugar a uma filosofia perspectivista, a teologia, que em seus primórdios 

assumia a figura do milagre, agora a abandona juntamente com toda e qualquer referência 

à dependência de uma autoridade externa. No entanto, esta situação a que a teologia havia 

chegado no século XIX fazia-a, nas palavras de Rosenzweig, "flutuar no ar" 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 117), ou seja, se veria sem nenhuma referência que a 

fundamentasse. 

Pelo bem da buscada objetividade, a fé não deveria mais depender do passado. Em 

lugar desse passado, a experiência presente ganha toda importância e o lugar da autoridade 

do passado passa a ser ocupado pela esperança no futuro. A noção de Criação, como lugar 
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do passado e do saber, é abandonada em favor da experiência presente da Revelação e da 

esperança futura na Redenção.  

Entretanto, este novo status da teologia não vem sem consequências negativas 

importantes. A Teologia, em busca de sua autonomia em relação à autoridade e em sua 

busca por objetividade, acaba por distanciar-se de toda noção de experiência religiosa 

subjetiva, interna, e a revelação torna-se apenas evento histórico, portanto, já abandonada. 

Sua motivação é agora dirigida ao futuro, à esperança de redenção, estabelecendo aquela já 

citada aproximação ao conceito iluminista de progresso.  

A partir da constatação da situação dessas duas disciplinas de conhecimento, 

Rosenzweig vai então voltar-se ao tema da possível ponte entre ambas, necessária para se 

poder garantir a cada uma a sua própria viabilidade. 

Por que a filosofia precisaria da teologia? Por que o novo pensador deverá ser 

também um religioso-teólogo. Rosenzweig afirma que a mesma pessoa, que experimenta a 

revelação e vive o conteúdo da fé, é o novo teólogo e filósofo. Como discute Michael L. 

Morgan, na experiência dessa pessoa, desse novo filósofo, filosofia e teologia são uma só 

coisa (Cf. MORGAN, 1991). A filosofia necessita da teologia para suporte ao seu status 

científico. Diz Rosenzweig: “Elas (filosofia e teologia) se completam uma à outra. Juntas, 

geram um novo tipo de filósofo ou teólogo, situado entre a teologia e a filosofia” 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 116). 

Porém ainda seria possível perguntar: “O que, do ponto de vista do filósofo, faria 

com que o giro em direção à teologia fosse necessário?” (MORGAN, 1991, p. 526). Uma 

análise dessa questão pode ser feita através de uma comparação com o ensaio de 

Montaigne, A apologia de Raymond Sebond (Cf. MONTAIGNE, 1972, pp. 208-283), no 

qual o filósofo francês argumenta de forma a mostrar-se convencido do resultado dos 

tropos céticos, os quais o levam a não dar crédito a nenhuma fonte de autoridade cognitiva, 

seja a razão, os sentidos, costumes, tradições, fazendo-o reconhecer os limites da razão 

humana e, dessa forma, render-se à necessidade de Deus e da Igreja. A filosofia e a 

teologia não teriam sido capazes de evitar a ameaça cética, tendo se mostrado limitadas e 

tornando necessário obter a certeza a partir de outra fonte. 

Se Rosenzweig tomar esse mesmo caminho então ficará admitido que tanto a 

teologia quanto a filosofia apenas terão a certeza se essa lhes for concedida. Sendo a 

filosofia e a teologia frutos da experiência particular de cada indivíduo, pode-se inferir que 
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o mesmo se dará com a moral. Sendo assim, teriam razão tanto Nietzsche quanto Foucault, 

para os quais a moral é somente uma questão de poder (Cf. MORGAN, 1991).  

Entretanto, pode-se também exigir um fundamento para a objetividade admitindo 

que este venha de fora de nós e mesmo deste mundo. Entretanto, mesmo aí haverá a 

dependência da experiência desse indivíduo, que aceita e recebe graciosamente essa 

certeza de fora dele e do mundo, cabendo, então, como única possibilidade, observar-se a 

experiência do indivíduo de capacitar sua faculdade de julgar a partir dessa certeza 

recebida. O indivíduo não sabe como essa capacitação aconteceu, mas ela aconteceu e o 

indivíduo a aceita. 

Desta forma, a ponte buscada por Rosenzweig virá exatamente do âmbito da 

teologia. Diz ele em seu texto: "Esta ponte entre o mais subjetivo e o mais objetivo é 

oferecida pelo conceito teológico da Revelação. O homem, como recipiente da Revelação, 

deve conter ambos dentro de si mesmo." (ROSENZWEIG, 2006, p. 116) 

A ponte é o "conceito de Revelação", não o evento. Rosenzweig propõe, assim, que a 

filosofia servirá a esta nova teologia, que é a pura presentidade da experiência da 

revelação, através da afirmação da criação como pré-condição para a revelação. 

Demonstrar o mundo como criação significa apresentá-lo como contingente, 

fundamentado no milagroso e permeável ao milagre. A noção de milagre que Rosenzweig 

apoia é aquela que se funda no signo que indica que algo vai acontecer no futuro. Quando 

esse algo ocorre, dá-se o milagre. A intervenção mágica, pontual, que interrompe o curso 

da natureza não é milagre. O milagre consiste em que algo possa ser preditível. A predição 

é a marca do milagre.  

Apenas em um mundo entendido como criação é que a revelação se fará possível. 

Em um mundo fechado na lógica da causalidade necessária como aquele apresentado por 

Espinosa (Cf. ESPINOSA, 1983), não há lugar para a contingência e nem para a revelação. 

A experiência pessoal do indivíduo como núcleo central de sua fé seria inviável e, 

portanto, também a experiência pessoal da revelação não seria possível. 

Para Rosenzweig, porém, a Revelação é possível porque ela é a realização, o 

cumprimento, daquilo que está prenunciado na Criação (Cf. ROSENZWEIG, 2006, pp. 

118-119). Se o mundo é contingente, a sua característica fundamental é de ser criação. Por 

isso mesmo, a revelação é a consciência dessa condição do mundo. E é dessa forma que a 

teologia oferece o conceito de revelação, que agora precisará do mundo como criação para 

que possa ter sua viabilidade garantida.  
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Segundo nosso autor, a nova teologia, que se desvencilhou da antiga autoridade do 

passado, agora se fia não mais na Revelação como “conteúdo”, como passado, mas como 

vivência presente, ou seja, não como conteúdo revelado, mas como conteúdo vivido. E 

exatamente essa vivência, para se dar e ter fundamento, depende do conceito filosófico de 

Criação. Sendo assim, na Criação está prenunciada a Revelação. Diz Rosenzweig: "O que 

era para a filosofia a exigência no interesse da objetividade, para a teologia se mostrará 

como exigência no interesse da subjetividade" (ROSENZWEIG, 2005, p. 116). 

Rosenzweig produz assim uma mudança no conceito de objetividade. No velho 

pensamento, a objetividade é associada com a certeza, universalidade e necessidade e está 

relacionada com a perspectiva propriamente impessoal, desconectada e universal. Um tipo 

de objetividade que não se pode demandar do novo pensamento, uma objetividade fincada 

na Criação, que é o passado sempre presente, objeto da filosofia. A Revelação é a 

experiência e vivência do presente, sempre renovado, objeto da teologia.  

A velha teologia desvencilhou-se do milagre a fim de obter sua objetividade 

cientifica, como vimos. No entanto, agora caberá à filosofia mostrar que no conceito de 

criação está assegurada a antecipação da revelação. E caberá à teologia mostrar como a 

revelação confirma essa objetividade da criação. Retomando a noção de milagre de 

Rosenzweig, este é a ocorrência daquilo que foi prenunciado, aquilo que era signo se torna 

experiência. A Criação é toda signo, como a filosofia havia percebido. Sendo assim, a 

filosofia, que se dedica à busca da verdade encontra-a no conceito de Criação. Para o 

teólogo, a filosofia se torna como que “o Antigo Testamento da teologia ( ROSENZWEIG, 

2005, p. 118). Ela lhe supre a necessária auctoritas.  

Se no livro primeiro da Estrela, a investigação lógica da condição do mundo era uma 

forma muda de expressão, agora, no livro segundo, a Revelação se tornará patente pois a 

linguagem, de lógica, se torna gramatical e se verte em palavra. Como diz Rosenzweig 

(Ibidem, p.120): “O homem se fez homem quando falou”. 

Esta imbricação entre Criação e Revelação se completará no Reino moral futuro da 

Redenção, que é vinculada não ao conceito de progresso, mas ao sentimento de esperança.  

Assim, como Rosenzweig havia defendido no texto de introdução ao livro segundo, a 

Revelação adquire caráter de autêntico milagre porque foi antecipada pela filosofia. A 

Revelação é seu ponto de Arquimedes, como indica desde a carta intitulada Célula 

Originária da Estrela da Redenção (Cf. ROSENZWEIG, 2000b), escrita meses antes de 

iniciar a redação de sua grande obra. A Revelação é o grande escândalo do eterno que 
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invade o temporal, mas que, agora com o novo pensamento, torna-se o conceito 

fundamental que vai servir de “orientação” (Ibidem, p. 49), como diz na mesma carta. 

Rosenzweig veria a crise de significado no mundo moderno como uma crise de orientação 

e A Estrela da Redenção tentaria oferecer um lugar para que o homem moderno possa se 

orientar e isso depende de se recuperar o passado da Criação e percebê-lo como 

fundamento da Revelação, como relação entre o signo e o milagre (Cf. BATNITZKY, 

2000). 

A revelação torna-se conceito fundamental para a nova forma do pensamento, que 

reúne filosofia e teologia, conceito que também se refere à experiência do indivíduo em 

relação ao milagre do mundo mergulhado no mistério, do milagre do Eu que desperta para 

o Tu eterno e para os outros que compõem a sua comunidade. 

IV.1    As rotas: relações e experiência na temporalidade 

Como pudemos observar no capítulo anterior da presente tese, o livro primeiro de A 

Estrela da Redenção aborda a impossibilidade de a filosofia, em sua vertente idealista, dar 

conta do real a partir de sua busca pela substância, através de seu caminho de perguntar 

pela essência do real. Esta impossibilidade, uma vez constatada pelo pensador, que começa 

a se dar conta da necessidade de retomar a forma sã do pensamento, que foi encontrada em 

sua forma mais imediata no senso comum, permitiu que o real fosse reencontrado em sua 

imediatidade, na experiência direta daquilo que está diante do homem e que ultrapassa sua 

capacidade racional de definição. O real pode ser experimentado, experienciado, 

diretamente naqueles elementos básicos, fundamentais, em que ele se apresenta: Deus, o 

mundo e o homem. Entretanto, se a linguagem lógica é apenas capaz de escrever os 

elementos, encontrando em cada um deles apenas o próprio elemento, sem ser capaz de 

reduzir qualquer um deles a qualquer dos outros, isto é, vendo que é inviável o caminho 

monista de reduzir todo o real a uma substância única, o filósofo Rosenzweig, então, pode 

passar a pensar e abordar o real de uma outra forma, com um outro método. E este método 

será aquele que leva em conta que o real se mostrou irrepresentável nas formas do sistema 

de signos matemáticos e lógicos, portanto, eternos, e por isso congelados em sua 

inalterabilidade, e que, sendo assim, passará a abordar o real tomando-o em sua 

temporalidade e em sua contingência. Não mais o pensamento voltado para aquilo que é 

eterno, porém fixado, mas para o que é temporal. Não mais a sistema de signos da lógica, 

mas o sistema de signos linguísticos, gramatical. Não mais a linguagem das essências 
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imutáveis, mas, agora, a linguagem que toma o real em meio à temporalidade, que é o que 

Rosenzweig, assumindo como parte de seu pensamento aquilo que teria sido um projeto 

schellinguiano, chama de filosofia narrativa, uma filosofia no tempo. Diz Rosenzweig, em 

O Novo Pensamento: 

De modo que o método do segundo livro será outro, precisamente […]: 
um método narrativo. Schelling, no prólogo de seu genial fragmento ‘As idades 
do mundo’50 previu uma filosofia narrativa. A segunda parte [de A Estrela da 
Redenção] tenta oferecê-la” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 121). 

Esta filosofia é a materialização de seu “método judaico”. E é desta forma que se 

pode entender o título do segundo livro, que é “A Rota”, pois trata-se de perceber que 

estamos em meio a este curso, a este caminho, no qual nos encontramos na posição de 

experimentar (ou experienciar) e participar nas relações que se dão entre os elementos do 

real. 

Sob esta categorização do método, seguido na realização da segunda parte, pode-se 

agora lê-la com uma clareza muito maior. Sua estrutura se mostrará de forma mais 

evidente. A partir do termo “narrativa” podemos observar a emergência do tempo e a sua 

inserção no pensar filosófico como oposto da filosofia “negativa”, como a designou 

Schelling, que é atemporal e que foi a forma exposta e utilizada na parte primeira. O 

conhecer acontecerá no tempo, ou, como o explica Olga Belmonte García, sobre a forma 

narrativa com a qual esta parte de A Estrela da Redenção é desenvolvida:  

Em A Estrela da Redenção, Rosenzweig apresenta, de forma narrativa, a 
realidade tal qual aparece na experiência. Não atenta ao que propriamente 
acontece, mas ao acontecer mesmo. Tanto o narrado como o narrador (que não 
são no tempo, mas, em vez disso, são tempo) estão incluídos na narração, onde o 
importante é a “palavra-tempo”, o verbo. (BELMONTE GARCÍA, 2006, pp. 
609-629) 

O olhar dirigido ao “acontecer mesmo”, e o fato de que o narrador e o narrado são 

parte da narração, significa que o tempo não é apenas importante, mas que, sem ele, não é 

possível compreender a realidade. É necessário coordenar tempo e sujeito, o sujeito não 

está no tempo, pois, ao contrário disso, o tempo é parte da experiência do sujeito. O novo 

pensamento, como o define Reiner Wiehl, “proclama justamente um ‘novo’ pensamento do 

                                                
50 Rosenzweig leu a versão de 1815 de As idades do mundo. V. capítulo III. 
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tempo, da linguagem e da experiência; trata-se, no fim de tudo, de uma nova maneira de 

pensar a temporalidade do tempo” (WIEHL, 2006, p. 554). 

A diferença entre as duas partes de A Estrela da Redenção, primeira e segunda, 

Rosenzweig a destaca exatamente através da dependência dos livros em relação ao tempo. 

No primeiro livro, a ordem dos capítulos é indiferente pois estes estão dedicados à busca 

do entendimento de “essências”, sendo estas essências indiferentes ao tempo. No caso do 

segundo livro, este está submerso na noção de tempo e na de linguagem e, por isso, a 

ordem dos capítulos ganha importância. A ordem dos capítulos, por si mesma, sinaliza 

para o novo pensamento em ação.  

A segunda parte de A Estrela da Redenção não somente se localiza no centro físico 

da obra, mas, mais importante, trata-se de seu núcleo. A segunda parte nos põe diretamente 

no coração da experiência vivida. Rosenzweig fará a passagem da filosofia negativa para a 

filosofia positiva. Ocorre uma completa inversão da primeira para a segunda parte, da 

mesma forma como Schelling adverte que na filosofia positiva seu modo de progredir é 

totalmente distinto daquele da filosofia negativa e que a forma de desenvolvimento do 

pensamento é completamente invertida (Cf. SCHELLING, 2007). Diz Schelling que aquilo 

que na filosofia negativa, puramente racional, era o prius de todas as coisas e que as fazia 

cognoscíveis, na filosofia positiva isto se faz um posterius, ou seja, algo que será obtido, 

portanto, que não pode ser anterior nem pressuposto.  

  Não se trata de uma continuação, como na descrição de um sistema de conceitos 

que se vai desenvolvendo ou desdobrando. Nesta segunda parte, o leitor é lançado em meio 

a uma nova ordem. Como se tudo começasse de novo. Na primeira parte, os elementos 

foram abordados em seu auto-isolamento, de maneira hipotética, de fora para dentro, em 

um espaço abstrato no qual suas substâncias são deduzidas a partir de uma intuição 

originária do real, que em O Novo Pensamento Rosenzweig denomina de “o conteúdo 

elementar da experiência” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 120). Já a segunda parte se 

aproxima dos elementos, como aponta Stéphane Mosès, de dentro para fora e os descreve 

em seu processo de fazer-se na existência, a partir da “realidade concreta da linguagem, do 

tempo e da pluralidade de pessoas” (MOSÈS, 1992, p. 77). A inversão de perspectiva que 

se vai produzir na segunda parte se refere ao movimento através do qual os elementos 

rompem seu enclausuramento e se exteriorizam em um movimento em direção àquilo que 

eles mesmos não são, o outro. 
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A partir do ponto de vista do conjunto do sistema, a existência se localiza no centro 

do ser da mesma forma que o capítulo Revelação se localiza no centro do livro. Assim, o 

pensamento de Rosenzweig pode ser considerado como bidimensional, ou seja, pode ser 

lido como uma filosofia da existência ou como uma ontologia, dependendo se nos 

posicionamos no interior da existência ou em seu exterior. A partir de agora, aqueles 

elementos que se apresentaram fechados em si mesmos na primeira parte, serão conhecidos 

em suas relações, de uns em direção aos outros. Dessa forma, o movimento de saída de si 

mesmo de Deus em direção ao mundo é a Criação; o movimento de Deus em direção ao 

homem é a Revelação; e o movimento do homem em direção ao mundo é a Redenção. 

Note-se, porém, que em nenhum desses movimentos há uma assimilação dos outros dois 

ao primeiro, pois isso seria a redução a um deles, o que significaria o restabelecimento do 

sistema monista, de uma essência única. 

Benjamin Pollock sustenta que esta saída de cada um dos elementos em direção aos 

outros, que são as rotas ou as relações apontadas por Rosenzweig, previnem que os 

elementos, que no final da primeira parte foram assegurados contra o seu nada particular, 

mas deixados em sua singularidade isolada, pudessem recair no seu auto-isolamento e até 

mesmo não se sustentar em seu ser na diferença. Sustentar sua diferença requer que cada 

um dos elementos estabeleça as relações com os demais, as quais, formando como que 

uma rede de relações, onde as rotas são os vínculos entre eles, vão sustentar os elementos 

em seu ser e assim configurar o real em sua estrutura, a qual experimentamos 

existencialmente. Em sua discussão sobre a forma como Rosenzweig define a condição 

para que os elementos assegurem sua realidade, Benjamin Pollock diz: “Somente através 

das relações a ‘mera factualidade’ dos seres elementais será transformada em uma 

factualidade que seja ao mesmo tempo real e segura” (POLLOCK, 2009, p. 182). Esta 

configuração do real com os três elementos em relações mútuas, assegurados por estas 

relações contra a recaída em seu nada individual, é que lhes possibilitará aspirar à 

eternidade futura, através da Redenção. Note-se, porém, que Rosenzweig apresenta cada 

uma destas relações como uma forma de revelação. A relação entre Deus e o homem dá o 

sentido estrito de revelação, mas, como as relações implicam a saída de cada elemento em 

direção aos outros, estas saídas também são experiências revelatórias. 

Sigamos apreciando como essas relações vão sendo apresentadas por Rosenzweig 

nesta parte de A Estrela da Redenção.   
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IV.1.1 Criação 

O fato de Rosenzweig dar ênfase ao conceito de Criação e retomá-lo como categoria 

fundamental do pensamento judaico chama a atenção porque ele seria um dos poucos 

pensadores judeus modernos a retomarem este conceito, ou, como autores contemporâneos 

o consideram, este “dogma”. Norbert Samuelson considera que este fato faz com que fique 

explícito o quão judaico é o pensamento de Rosenzweig, na medida em que retoma noções 

tradicionais, mas o faz com a perspectiva de pensá-las em novos termos (Cf. 

SAMUELSON, 1994), ainda que dentro da perspectiva judaica. Se colocarmos esta 

consideração de Samuelson dentro da discussão do que é que está base do pensamento de 

Rosenzweig, veremos que a presença do “método judaico” fica ainda mais nítida.  

Samuelson considera ainda que a dificuldade relativa da leitura do texto de 

Rosenzweig, não apenas o da Criação, mas de sua obra de forma geral, tem duas raízes: a 

primeira é que Rosenzweig escreve para um público formado na tradição de filosofia de 

figuras como Hegel e Schelling, o que impõe um tipo de texto de um caráter literário 

carregado de alusões a outros tantos autores e obras, que não ficam explícitos à primeira 

vista. O treino a que os leitores contemporâneos seriam submetidos os leva a lerem 

segundo a ótica científica, que valoriza uma leitura não literária e de pouca profundidade, 

produzida segundo o slogan de “clareza e distinção” nos argumentos. Em segundo lugar, 

que Rosenzweig faz alusões literárias derivadas de dois elementos civilizacionais bastante 

distintos e que já não fazem parte da educação secular do presente: um deles é a o 

judaísmo rabínico, compartilhado pelos poucos que têm treinamento específico nesta 

tradição (nas escolas judaicas, chamadas yeshivot, ou nos seminários rabínicos), e a outro é 

aquele da Alemanha dos séculos XVIII e XIX, que poucos leitores conhecem e 

compartilham, segundo autor, até mesmo na Alemanha atual (Cf. SAMUELSON, 1994, 

pp. 25-26). 

Feitas estas considerações, pode-se estar melhor preparado para lidar com a 

estranheza que o texto de Rosenzweig, em A Estrela da Redenção causa ao leitor 

contemporâneo, a começar pelo próprio tema do primeiro livro, que é o conceito teológico 

de Criação.  

Adentrando então ao capítulo Criação, da segunda parte de A Estrela da Redenção, 

vemos que Rosenzweig enfoca o tema da Criação com a perspectiva da ação, do 

movimento de Deus. Enquanto o Deus mítico, apontado na primeira parte de A Estrela da 
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Redenção, permanece encerrado em si mesmo, nada de novo acontece. Enquanto este Deus 

não sai de si mesmo, não há um “fora”, não há criação. No primeiro livro de A Estrela da 

Redenção, o Deus elementar não foi objeto de demonstração, sendo, em verdade, objeto de 

fé e, em termos filosóficos, descrito como uma realidade hipotética. O sim de Deus afirma 

seu ser em sua infinitude e seu não abre a possibilidade de infinitas determinações. Não há 

movimento necessário, não se pode forçar o elemento a um giro dialético. O 

descobrimento da realidade não se dará pelo auto-movimento da razão, porque estamos em 

um reino pré-reflexivo. Assim, segundo o método de sua filosofia narrativa, as relações 

que compõem a totalidade do real serão descritas e o que surgirá é um processo no qual 

cada elemento faz um movimento contrário, uma inversão do estado no qual se encontrava 

no primeiro livro.  

Desta maneira, para que haja o movimento para fora, o não originário se inverterá em 

um sim que afirmará o diferenciado, determinará o indeterminado (Cf. TIMM de SOUZA, 

1999). O deus mítico, oculto, se inverterá no Deus que se revela, que cria. O poder de 

Deus, que no Deus mítico era o resultado das categorias de negação, nos infinitos possíveis 

atos arbitrários, é invertido no Deus criador, na afirmação do ser, na positividade. Na 

Revelação, o poder do Deus mítico se manifesta na atividade criadora. O Deus da 

Revelação se revelou por que se fez Criador (Cf. MOSÈS, 1992).  

Novamente, Samuelson chama a atenção para o fato de que a perspectiva de 

Rosenzweig de Criação como relação entre Deus e mundo não é aquela que se acredita ser 

a visão da tradição de pensamento judaico. Este acreditaria, assim como os cristãos, que o 

universo teria sido criado a partir de absolutamente nada no primeiro momento do tempo, e 

de uma forma que escapa a qualquer entendimento humano. No entanto, Rosenzweig 

também se afastaria da outra vertente, a dos judeus não ortodoxos, que acreditariam que, 

dado ser o judaísmo uma ortopráxis (isto é, que afirma com clareza aquilo que os judeus 

devem fazer, mas não aquilo em que devem crer), esta questão da criação deveria ser 

deixada para filósofos e cientistas averiguarem, pois: “Estes judeus não vêem nada de 

judaico nestas questões e as deixam para filósofos e cientistas e, portanto, perguntam-se 

porque algum teólogo judeu as iria discutir” –o que explicaria a ausência de discussão da 

criação por teólogos judeus na modernidade (SAMUELSON, 1994, p. 26). 

O tema da Criação suscita o clássico tema da relação de Deus com o mundo. É a 

Criação uma relação necessária ou é ela fruto de um ato voluntário livre? A forma como o 

problema é proposto na teologia clássica, bem como pela filosofia, conduz a um dilema, 
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pois as duas respostas são mutuamente excludentes e as duas acarretam problemas 

insolúveis. Se é um ato livre, não há relação necessária entre Deus e o mundo, sendo assim 

exclui-se a possibilidade da Revelação. Por outro lado, se é ato necessário, fica 

comprometida a perfeição de Deus (ele teria criado devido a alguma carência interna sua) e 

e a autonomia do mundo. O problema será resolvido pelo novo pensamento de 

Rosenzweig.  A Criação é um ato fruto de capricho (liberdade) ao mesmo tempo que de 

necessidade de Deus.  A solução de Rosenzweig somente pode ser apresentada através de 

sua linguagem do pensamento-fala, de tal maneira que o tempo é inserido no processo 

pois, “O novo pensamento permite torna possível pensar juntos os termos contraditórios 

porque os pensa sucessivamente” (MOSÈS, 1992, p. 83). Essa solução de Rosenzweig 

desenvolve aquela já proposta por Schelling em As Idades do mundo, onde afirma que “no 

Deus real e vivente há uma unidade de necessidade e liberdade” (SCHELLING, 1993, p. 

86) e que o ato criador de Deus partiu de sua livre vontade. 

Sob a perspectiva da Revelação, dizer que o mundo foi criado de uma vez e para 

sempre significa fixar o mundo no passado metalógico. Entretanto, dizer que é criatura 

significa que no passado aconteceu somente o ato criador, mas que o mundo segue em um 

constante devir, que está sendo continuamente criado, renovado. Sua criação não chegou 

ao fim. O fim da Criação virá somente com a Redenção final. A noção do mundo como 

criatura tem os dois aspectos. Da perspectiva de Deus, o mundo é Criação, ou seja, seu sair 

de si mesmo e criar, enquanto que visto a partir do mundo, este é o seu despertar para sua 

condição de criatura, em constante devir, inacabado. “Seu estar sendo criado seria, desde 

sua própria perspectiva, seu revelar-se como criatura”, diz Rosenzweig com respeito ao 

mundo (ROSENZWEIG, 2005, p. 131). Dito de outra forma, enquanto para Deus a criação 

é ato de revelar-se, sair de si, para o mundo é consciência de sua condição de estar em 

contínua criação. 

O mundo, que era uma essência perdurável, universal, em sua condição elementar, 

agora se inverte em um mundo que se revela como criatura, ou seja, em uma “essência 

inessencial” (Ibidem, p. 131) que é continuamente renovada e está completamente inserida 

na corrente do real que contém todos os particulares.  Surge, assim, em A Estrela da 

Redenção, o conceito de existência: “Esta essência, que abarca todo o particular, mas é ela 

mesma universal e se reconhece a si mesma como totalidade em cada instante, é a 

existência” (Ibidem, p. 132). Com o conceito de existência, Rosenzweig coloca uma vez 

mais a distinção com o conceito de ser. O ser é incondicionado, universal. O existir 
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acontece no tempo, é sempre renovado, está pleno de particulares. Assim, diz Rosenzweig, 

o ser é o que falta à existência, que anela por ele, pois seu ser próprio permaneceu atrás, no 

antemundo configurado. Dessa maneira, como criação, o mundo tem seu fundamento 

como ser inicial, mas apenas como início. Seu fazer-se completo está fora do mundo em 

algo ainda a ser alcançado. 

Sob o conceito da providência, Rosenzweig argumenta que coincide em sua visão 

com a de Maimônides, vendo a ação de Deus no particular como, em verdade, sua ação 

sobre o conjunto dos particulares, ao universal que lhes corresponde, não se tratando de 

uma intervenção ao nível do particular existente; a Providência “aplica-se diretamente 

apenas ao universal” (ROSENZWEIG, 2005, p. 132). Isto é necessário para não subtrair ao 

particular a sua liberdade nem ao mundo sua condição criatural de permanente renovação 

no tempo. 

Na Introdução da segunda parte de A Estrela da Redenção, Rosenzweig já havia 

antecipado a distinção entre a lógica (e aqui se agrega também a matemática) como 

linguagem muda do pensamento do antemundo, o mundo plástico, e a gramática como 

órganon da Revelação, do mundo em constante renovação, inserido no tempo, no instante. 

Para poder expor a Criação será necessário agora apresentar as leis de funcionamento da 

gramática: "No lugar de uma ciência de signos mudos" – (a matemática) – "deve estar 

agora uma ciência de sons vivos; no lugar de una ciência matemática, a doutrina das 

formas linguísticas, a gramática". Estas leis não se constituem em uma ordem interna das 

palavras, mas, em vez disso, em uma que lhes vem de fora, de sua função, “do papel da 

linguagem frente à realidade” (ROSENZWEIG, 2005, p. 137).  

Façamos um apanhado geral da narrativa gramatical da constituição destas leis 

desenvolvida por Rosenzweig. Desde o sim primordial, inaudível, que é o sim da atividade 

divina na Criação, é necessária uma forma gramatical que faça a linguagem silenciosa 

falar. O sim libera infinitas afirmações e se particulariza no “assim”. O “assim” se refere a 

um substantivo. O assim, que ainda se encontra em aberto, exige sua determinação através 

de um como, que é o adjetivo. O adjetivo, como qualidade, é uma referência ao universal, 

ao gênero. O adjetivo, o qualificativo, é a primeira experiência que o observador tem da 

coisa. É necessário indicar o portador da qualidade e esta é a função do pronome, que 

simplesmente expressa que aqui há algo. O algo ganha um ponto singular no infinito 

espaço com a adição do artigo definido. Com o artigo definido, ao lado do substantivo, 

chega-se à coisa singular. 
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Os singulares no espaço fazem-se de coisa em objeto. Os pronomes lhes atribuem 

sua individualidade. Agora, o espaço está pleno de coisas singulares e as coisas estão em 

movimento. Desta forma, as relações entre os infinitos objetos se darão através do verbo, 

que os configura no tempo. O verbo, de maneira geral, expressa o processo das coisas em 

sua forma do infinitivo. O verbo, quando assume em si a qualidade, toma a forma 

gramatical do particípio. O movimento entre as coisas, e as coisas mesmas, depois da 

passagem pelo pronome, põem-se em terceira pessoa, ou seja, adquirem sua “coisidade”, 

sua objetividade. 

O verbo aspira para si, no tempo, a mesma objetividade que a coisa obteve com a 

terceira pessoa. A fixação do singular no espaço se fez através do artigo e do pronome. 

Entretanto, o tempo, para objetivar-se, necessita de uma fixação no próprio tempo. 

Diferentemente do espaço, o tempo tem três qualidades distintas. Um dos tempos, então, se 

oferece como o especificamente objetivo. Assim como o substantivo encontra sua fixação 

através do artigo definido, o verbo necessita de uma fixação que o ponha na "calma". Para 

isso, não é suficiente estabelecer a fixação em geral com o tempo, como o faz a forma do 

indicativo. O "repouso e eterna calma" da objetividade lhe serão concedidos pelo "tempo 

passado". "A forma do passado completa a objetividade do acontecer, da mesma forma 

como a condição de coisa determinada pelo artigo completa a [objetividade] do ser" 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 143). 

Através deste método, que faz da linguagem o órgão da existência, Rosenzweig está 

desenvolvendo o suporte da filosofia narrativa, prometida por Schelling, como havia 

proposto apresentar na parte II. Apoiado na narrativa gramatical, Rosenzweig mostra que o 

mundo que "simplesmente existe", o qual agora ganha sua condição de criaturidade, ganha 

existência e sua existência pode ser percebida como já-existir, estar-já-aí, e não somente 

como um ser universal que justifica os singulares. Neste conceito de estar-aí “confluem a 

existência do mundo e o poder de Deus”, ou seja, na Criação, se apresentam os dois polos 

necessários à sua realidade, a criaturidade do mundo, isto é, seu haver sido criado e sua 

habilidade de ser continuamente renovado, e Deus que, em seu poder, o criou. 

Através do conceito de Criação, Rosenzweig é capaz de lidar com o problema de que 

o mundo é metalógico, que se encontra, por isso, sustentado por um lógos que não tem 

fundamento em si mesmo, que necessita de um fundamento externo a ele e a uma 

atemporalidade que não dá conta do tempo vivo e dinâmico. Assim, o ter sido causado 

(criado) põe o mundo no passado e lhe permite ser objeto do conhecimento científico, ao 
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mesmo tempo em que o aspecto de criaturidade lhe permite a dinâmica de surgimento 

constante de novas singularidades, que constitui seu permanente estado de não 

consumação, de renovação permanente, de pluralidade. A própria Criação é, em si, a 

presença de uma singularidade única, o nascimento de algo novo (Cf. ROSENSTOCK, 

2010). 

IV.1.2 Da lógica à arte 

Rosenzweig propõe uma vez mais a comparação com o idealismo na qual, além de 

criticar a fundamentação da ideia de geração como explicação da origem do mundo, 

igualmente mostra que o processo dialético do idealismo é circular e que, ao final, tudo se 

resume, tudo retorna ao eu. Assim,  

Deus e o homem se desvaneceram no conceito limite de um sujeito do 
conhecimento. O mundo e homem se desvaneceram, por sua parte, no conceito 
limite do objeto absoluto deste sujeito. E o mundo, em direção a cujo 
conhecimento o idealismo havia partido, convertera-se em mera ponte entre estes 
conceitos limite. (ROSENZWEIG, 2005, p. 156). 

Contudo, pensa Rosenzweig, o idealismo em si mesmo, desde Kant, havia produzido 

algo como um presságio de que faltaria a conexão com o vivo, com o real. E este aspecto 

foi sinalizado no conceito da coisa-em-si, que permanece fora do sistema de explicações, 

ao que se soma o caos dos particulares. A lógica e a matemática se descolaram do vivo e 

não podiam encarregar-se dele. O idealismo, ao chegar à sua plenitude com a lógica, 

"perdeu o contato com a existência viva que se havia comprometido a fundamentar e 

compreender" (ROSENZWEIG, 2005, p. 158). Ao perder a confiança na linguagem e 

fundar a lógica, o idealismo necessitava de algo mais em substituição à linguagem perdida, 

que pudesse expressar o vivo e, ao mesmo tempo, algo que fosse humano mas que agisse 

como se fosse divino, isto é, algo que coubesse na razão, no sistema panlogista e que não 

dependesse de pensamento. Assim, diz Rosenzweig, a filosofia idealista depositou sua 

confiança na arte e a “divinizou”, crendo ser esta a forma visível da realidade do todo 

(ROSENZWEIG, 2005, pp. 158-159). No entanto, uma vez mais o mesmo procedimento 

se fez valer. Em vez de engrandecer e glorificar o belo vivo, o idealismo exaltou a "arte 

bela". Embora se possa reconhecer na arte uma forma de linguagem do vivo, ou seja, uma 

parte da linguagem total, ela é, sem dúvidas, apenas una parte. A arte é a linguagem do 

mundo "antes do milagre da revelação" (Ibidem, p.159). A arte é a linguagem do passado, 
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a linguagem do já falado, mas não a linguagem da fala. A arte é a verdadeira linguagem do 

antemundo mudo. 

IV.1.3 Leitura do Gênesis 

Em sua análise do texto do Gênesis 1, Rosenzweig apresenta de forma abreviada 

tudo o que foi tratado a respeito da criação, tema do livro I da parte II de A Estrela da 

Redenção. A relação de criação, que reúne Deus e o mundo, inicia no tempo passado da 

linguagem e expressa a imensa quantidade de singulares que afloram nos seis dias da 

criação. A narrativa se mantém em terceira pessoa, em uma descrição objetiva. Isso se 

altera quando aparece o presságio de que o eu, o “si-mesmo”, vai surgir no momento em 

que Deus passa a falar a partir de seu eu, de seu si-mesmo, que é quando este se refere à 

criação do homem e diz “façamos”. Neste exato momento, em que o Deus impessoal se faz 

um si-mesmo, é o momento no qual surge o homem, ainda mudo, entretanto, igualmente 

um si-mesmo, mas um si-mesmo já marcado com a excepcionalidade, com a superioridade, 

que é posta em destaque no adjetivo comparativo: “muito bom”. Neste “muito” 

relacionado ao “bom” do homem, está sinalizada exatamente a morte, que permitirá que 

este viva o milagre da revelação.  

IV.2 Revelação e a permanente renovação da alma 

O livro da Revelação mostra-se, assim, como núcleo da segunda parte de A Estrela 

da Redenção, que é ao mesmo tempo o seu centro (Cf. ROSENZWEIG, 2005, pp. 169-

220). A Revelação apresenta pelo menos dois aspectos que é necessário destacar. O livro 

II, que leva o nome de Revelação, trata de mostrar a relação específica que se estabelece 

através do movimento que vai de Deus em direção ao homem, que foi sinalizado já no final 

do livro I. Por meio da Revelação, o deus mítico, oculto, faz-se agora patente ao homem e 

este desperta para sua realidade como singularidade e como um si-mesmo existente, vivo. 

Entretanto, ao mesmo tempo, o conceito amplo de revelação indica um momento no 

sistema de A Estrela da Redenção no qual os elementos se manifestam, aparecem, como 

existentes, através do movimento de cada um deles em direção aos outros dois, 

estabelecendo assim as relações mútuas. Disse o próprio Rosenzweig que “o conceito 

autêntico de Revelação” é exatamente este movimento de “saírem de si mesmos, de 

pertencerem-se mutuamente e de encontrarem uns aos outros dos três elementos factuais 

do todo (Deus, mundo, homem)”  (ROSENZWEIG, 2005, p. 125). Neste conceito de 



188 

Revelação que Rosenzweig propõe, o pressuposto é que os elementos tenham se construído 

factualmente de forma independente uns dos outros e que, portanto, não se tenham 

derivado de uma fonte comum e que, enquanto cada elemento é o seu próprio eu factual, a 

“autêntica” revelação sugere que estes elementos não permaneçam em si mesmos mas que 

pertencem uns aos outros, sendo que cada um contem algum aspecto dos outros em si e 

que cada um reconhece que este aspecto de si está em posse do outro. De certa forma, isso 

significa que a realização plena do si-mesmo de cada elemento depende de que ele busque 

a relação com os outros. Cada um deve sair de si, ir em direção e agir sobre o outro para 

completar o seu próprio si-mesmo (Cf. POLLOCK, 2009, pp. 185-186). 

A Criação se referiu ao passado, mas a Revelação é a síntese dos acontecimentos no 

instante, no tempo presente, que como tal é único e sempre novo e renovado. Na 

Revelação, não se faz a dedução da existência através de processos lógicos, o que já foi 

demonstrado como impossibilidade. A Revelação é o processo pelo qual os elementos vão 

sair de seu isolamento em si mesmos e emergir ao plano da realidade vivida. Criação, 

Revelação e também a Redenção não são conteúdos explicados sob um sistema lógico de 

totalidade, sendo, em vez disso, experiências vividas e expressadas na linguagem do 

pensamento-fala. 

Neste capítulo, assim como nos demais da segunda parte, Rosenzweig se vale da 

linguagem como o órgão da filosofia narrativa, reunindo as características necessárias para 

sua realização: a experiência existencial –que é o foco da filosofia positiva– e a 

temporalidade, representada nas formas do diálogo. 

IV.2.1 Revelação e amor 

A saída de si mesmo, o rompimento do autoenclausuramento, o movimento em 

direção ao outro, é o princípio, a base da revelação. A expressão desta saída de si, que 

implica em una negação de si mesmo, é condensada por Rosenzweig na experiência do 

amor. Em conjunto com a saída de si a partir de uma negação, para ir em direção à 

afirmação de uma relação com o outro, o amor é a experiência sempre nova do instante, do 

presente, da vivência sempre renovada do novo, do vivo. A renovação permanente do 

instante vivo produzida pelo amor é “a eterna vitória sobre a morte” (ROSENZWEIG, 

2005, p. 178). Entregando-se ao amor na plenitude de todos os instantes, a criação 

alcançará a eternidade (cf. Ibidem, p. 178). Se a morte, além de ser a condição da 

consciência de finitude, é a primeira meditação levada a cabo no livro da Criação, amor é 



189 

por sua vez a primeira meditação no livro da Revelação. O amor é o nome do movimento 

de transcendência de um elemento em direção ao outro. “Forte como a morte é o amor” 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 169), que é uma citação do livro bíblico de Cânticos dos 

Cânticos 8,6, tem em Rosenzweig este significado. A criação, enquanto tal, permanece 

incompleta e estagnada no passado e não se completa até que o homem comece a 

transformá-la e, por isso, a revelação surge somente com a presença do homem. 

As relações estabelecidas nesta parte de A Estrela da Redenção não se dão entre 

essências imutáveis, pois, em lugar disso, são os pares de elementos em relação que se 

transformam mutuamente. Deste modo, as relações não se estabelecem e tampouco se 

submetem a um terceiro elemento, mas resolvem-se na própria relação. Não há uma força 

de fora deles mesmos que os obrigue a entrar em relação, já que o movimento se dá 

gratuitamente, é autônomo. As relações entre pares de elementos são assimétricas e se dão 

em um movimento muito claro: um elemento dá, o outro recebe. As relações são 

assimétricas e é exatamente isso o que lhes atribui significado. Deus não cria o mundo 

como o mundo cria Deus, nem Deus está no homem como o homem está em Deus. Não 

obstante, há um certo nível de reciprocidade na relação. A experiência da criação, para o 

mundo, significa o despertar para a consciência de sua finitude perante o Absoluto. Para o 

homem, receber a experiência da revelação passivamente lhe permite abrir-se à existência 

através da experiência da fala.   

Assim, neste processo de transcender-se em direção ao outro, o deus mítico se 

transforma no Deus revelado, que faz o caminho em direção ao outro através de seus atos 

de amor sempre renovados. O amor de Deus pelo homem é seu ato de negação de si, 

necessário ao estabelecimento do vínculo da revelação. Mas, que é revelado na revelação? 

Qual seu conteúdo? Rosenzweig responde dizendo simplesmente que, depois da revelação 

por causa da criação, uma outra revelação é necessária para que sempre seja nova e nesta 

experiência não se revela nada, não se põe nada. Trata-se de uma experiência que faz do 

recipiente da revelação uma testemunha de uma exteriorização que acontece no instante 

mesmo, trazendo-a ao presente vivo (Cf. ROSENZWEIG, 2005, pp. 175-176). De fato, 

Rosenzweig confirmará esta ideia posteriormente em uma carta de 1925 dirigida a seu 

amigo Martin Buber, na qual diz que “O conteúdo primário da revelação é a própria 

revelação” (ROSENZWEIG, 2002, p. 118). Em outras palavras, a revelação em si é a 

experiência e este é o aspecto que realmente importa porque é ele que traz cada indivíduo à 

consciência de sua própria existência, algo que ninguém poderia fazer por si próprio ou a si 
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mesmo, sem a presença deste algo que o transcende e que a ele fala diretamente, 

singularmente.  

O amor que se experimenta na revelação não é uma qualidade, um atributo divino, 

mas um evento, um acontecimento e, por isso, sempre é a experiência fulgurante no 

instante mesmo. Ao homem, sua inversão se dará ao fazer com que seu eu, encerrado e 

voltado para si em sua solidão, dependente de uma exterioridade e passivo, torne-se 

receptivo a este amor de Deus. Este é o movimento de sua exteriorização. Produz-se nele 

uma mudança que se traduz no despertar para a consciência de seu próprio ser. Este estar 

desperto ao ser pela experiência da revelação constitui o que é a “alma”. Esta dependência 

do homem para com o externo para instaurar seu próprio ser, Rosenzweig a denomina 

“humildade”, sendo esta a inversão de seu estado original, de sua solidão trágica em seu 

estado metaético. No entanto, é preciso lembrar que o ser metaético forma a base 

necessária ao surgimento da alma. Assim, o que era obstinação no homem trágico, a 

perseverança em seu ser, na alma se faz fidelidade ao amante (Deus), o que lhe permite 

experimentar sempre o amor de Deus, estar sempre consciente de seu ser. 

Norbert Samuelson assim se refere ao movimento da revelação: 

Deus, que, como elemento, está oculto para todo o resto, torna-se 
manifesto na criação e se torna amante na revelação. Simultaneamente, o mundo 
–o objeto do ato divino de criação– é transformado de algo ‘encantado’ em algo 
criado, e o humano –o objeto do ato divino de revelação– é transformado de algo 
isolado em algo manifesto. Anteriormente à criação, o mundo é encantado no 
sentido mais simples de que qualquer coisa que é simplesmente é. Sem nenhuma 
razão ou causa; apenas por mero acaso, o que é o mesmo que dizer, em uma 
linguagem mais poética, que sua existência é mágica, ‘encantada’. Antes da 
revelação, o homem se vê só, isolado de tudo exceto seu ato de vontade. O 
homem quer, mas seu querer é indiferente pois, diferentemente de Deus, o 
homem assim isolado não pode afetar nada além de sua própria vontade. 
Enquanto o humano está fechado para qualquer coisa exceto seus próprios atos 
de vontade, ele nada pode fazer. Para se tornar efetivo no mundo –para redimi-
lo–, a vontade deve se tornar aberta a uma vontade, a uma voz, que não a sua 
própria. Isto é o que a palavra de Deus faz. Ela abre a vontade humana para a 
vontade de outro cuja vontade não é a sua própria. Por esta abertura, o humano 
supera seu ocultamento e se torna, nas palavras de Rosenzweig, ‘manifesto’, pois 
este ato de divina auto-revelação, auto-exposição, também revela e expõe o 
outro, o humano, com quem Deus, assim, se relaciona. Rosenzweig caracteriza 
esta mútua nudez como ‘amor’ (SAMUELSON, 2004, pp. 72-73). 

Como se pode perceber, por se tratar de uma relação, os dois polos são 

transformados. Se, por um lado, o homem ganha seu ser, sua “alma”, se desperta para sua 

existência, Deus, por seu lado, ao negar-se a si mesmo e dar-se na revelação, como que 

ganha a afirmação de seu ser através de sua afirmação pelo homem.  
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A fé da alma dá testemunho, em sua fidelidade, do amor de Deus e 
proporciona a este seu ser permanente. Se dais testemunho de mim, então eu sou 
Deus, se não dais, não. (...) O amante que se abandona no amor é recriado na 
fidelidade do amado, e daí em diante, para sempre é. (ROSENZWEIG, 2005, p. 
118).  

A afirmação de Deus pelo homem é o que Rosenzweig chama de “fé”. A fé, a 

afirmação de Deus, como o explica Stéphane Mosès, “não consiste em crer que Deus 

existe, mas em fazê-lo existir” (MOSÈS, 1992, p. 105). Por meio desta afirmação do ser do 

outro, a alma recebe seu ser enquanto confere à exterioridade o seu lugar no tempo. 

Samuelson assim se refere a esta relação, apontada por Rosenzweig: 

Deus ama tudo o que cria, pois tudo o que ele cria o faz ser quem ele é 
por não ser ele mesmo. Entretanto, ele não ama o mundo, pois isto é uma mera 
abstração. O que ele realmente faz é amar cada uma e todas as coisas ou pessoas 
nele, uma por vez, o tempo todo. Quando nos tornamos abertos a este amor, que 
está sempre disponível, nós também nos tornamos, como Deus (ou, à imagem de 
Deus) uma alma vivente (SAMUELSON, 2004, p. 74).    

IV.2.2  Revelação como diálogo Deus-homem 

A revelação coloca dois dos três elementos em um processo de abrir-se, negar-se e 

colocar-se em relação com o outro. Deus nega a si mesmo ao exigir que o homem o afirme 

pela fé, o que se demonstra pelo mandamento de “amar a Deus de todo coração, alma e 

forças”. A fala, compreendida como a abertura ao outro e ao próprio eu é o que define que 

o homem está despertado à existência e que o coloca em um direto contraste com a mudez 

do herói trágico. Desta forma, na revelação, a fala é comum a ambos, a Deus e ao homem, 

e portanto a linguagem é definida na forma do diálogo. Enquanto a fala de Deus é 

representada nas citações bíblicas, a fala dos homens aparece nas formas coletivas do rito 

religioso. As muitas citações bíblicas e as alusões aos ritos religiosos judaico-cristãos têm 

a função de sinalizar para este diálogo Deus-homem.   

O diálogo entre a alma e Deus, presente no capítulo “Revelação”, é uma figura 

paradigmática que predominará no terceiro livro, que ao mesmo tempo representa a relação 

entre judaísmo e cristianismo, ou seja, entre o oculto e o manifesto, o interno e o externo 

(Cf. MOSÈS, 1992). A posição central que o capítulo sobre a revelação ocupa em A 

Estrela da Redenção é igualmente um indicativo de sua centralidade no sistema de 

pensamento de Rosenzweig, e isso quer dizer que a experiência pessoal é anterior a tudo 

mais e nela se apoia o sistema. A experiência comunal da religião, descrita em uma forma 

sociológica, será o tema permanente do livro terceiro, mas, no livro da Revelação, o 
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modelo é a experiência religiosa subjetiva, pessoal. Isto já aponta para o fato de que, no 

conjunto do sistema de A Estrela da Redenção, a experiência pessoal, subjetiva, tem 

precedência sobre a comunal na ordem da existência. Não obstante, a experiência 

individual é um passo necessário no processo da revelação como um todo. No terceiro 

livro, ficará evidente que a experiência individual (tema do segundo livro, Revelação) é 

central no cristianismo enquanto que para o judaísmo ela é tão somente um enriquecimento 

da experiência coletiva, que é a marca de sua dimensão religiosa. 

IV.2.3 Do monólogo ao diálogo Eu-Tu 

Talvez esta seja uma dos trechos mais belos, que se apresenta com um tom até 

mesmo lírico, de A Estrela da Redenção e do livro Revelação, composto pelas seções 

“Gramática do Eros (A linguagem do amor)”, “Forma Dialógica”, “Monólogo”, “A 

Questão” e “O Chamado” (Cf. ROSENZWEIG, 2005, pp. 187-190). Rosenzweig faz uma 

leitura a partir de textos bíblicos que lhe permitirão entender e narrar a saída da alma de 

seu autoenclausuramento, seu autodescobrimento, através do encontro com a alteridade e a 

descoberta da própria alteridade, que ganha seu ser na sua afirmação pela alma.  

A alma, em seu solilóquio, em seu monólogo produzido a partir de sua solidão, não é 

capaz de despertar, de sair de si mesma, é incapaz de se fazer um verdadeiro eu até que 

tome conhecimento de um tu, algo que acontece quando ela ouve a pergunta por sua 

localização no mundo: “Onde estás?”51. Entretanto, este lugar não se encontra em algum 

ponto fora de si, não lhe é externo, mas localiza-se em seu próprio ser. Toda forma de 

objetificação, que Rosenzweig aponta na forma da pergunta dirigida ao homem como um 

indefinido “tu”, pode agora ser evitada e superada. O autor indica que o que surgirá agora é 

aquilo que não é conceito, aquilo que é o particular, que é evocado pelo nome próprio. 

Quando a alma é chamada por seu nome próprio, então é capaz de responder “com uma 

determinação suprema, insuperável; o homem, todo aberto, todo estendido, todo pronto, 

todo –alma, agora responde : ‘Aqui estou’”52. A alma se descobre a si mesma. Chamá-la 

por seu nome próprio significa o momento em que o homem passa da condição de um 

indivíduo, que é um elemento no mundo, a uma alma irredutível em sua unicidade. 

                                                
51 A citação se refere ao capítulo 3 do livro do Gênesis. 
52 A citação se refere ao livro do Gênesis 22,1. 
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No momento em que a alma se abre, descobre a si mesma como singular, sem 

conteúdo nem essência, pura disposição, e se torna receptiva e obediente. É-lhe dado o 

mandamento supremo: “Ama-me” (ROSENZWEIG, 2005, p. 191). Rosenzweig reconhece 

que o amor não pode ser ordenado, que acontece de forma livre, que é algo que se apossa 

da alma, nenhum terceiro o pode comandar, mas Deus o pode, pois é o amante.   

A força do mandamento está em que seu tempo é o presente e sua forma é o 

imperativo. Não há passado, não há futuro no mandamento. O mandamento se obedece no 

hoje. O mandamento não é lei. A lei é uma forma externa de regular procedimentos. O 

mandamento se refere a um ato de obediência imediata, livre, por amor. Ao mesmo tempo 

em que a alma se faz obediente, Deus também se desoculta: “Nestas palavras, ‘Eu o 

eterno’53, este ‘eu’ é o grande não do Deus oculto, pelo qual nega sua própria natureza 

oculta e com o que inicia e acompanha a revelação através de cada mandamento singular” 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 192).  

O eu de Deus é uma palavra permanente que atravessa toda a Revelação, todo o 

tempo. Assim, a afirmação da alma de seu amor a Deus faz com que Deus também ganhe 

seu ser, como Deus revelado:   

Da mesma forma, Deus adquire somente aqui, no testemunho da alma 
crente, a realidade perceptível e visível, neste lado de seu ser oculto que ele uma 
vez possuiu no paganismo, para lá do ocultamento. Quando a alma confessa 
diante da face de Deus e com isso confessa e assim atesta o ser de Deus, somente 
então o Deus revelado adquire seu ser: ‘se me confessais, sou’ (ROSENZWEIG, 
2005, p. 196).  

A experiência existencial da relação entre Deus e o homem não somente desperta o 

homem, mas também revela Deus a si mesmo. O Deus antes enclausurado é agora um 

Deus em relação, que se fez também um eu.   

Com a obtenção de seu ser por meio da revelação, a alma ganha seu passado, o qual 

está implícito na criação, que é o passado que agora se faz pertencente ao presente pela 

revelação. Assim, ter agora seu próprio passado revelado faz a alma conferir ao passado do 

mundo sua realidade própria. E, neste passado do mundo, real, se encontra a revelação 

histórica, que não é o conteúdo da revelação presente, mas “seu fundamento e garantia” 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 198). A experiência pessoal da revelação dá à alma a certeza da 

revelação histórica. A história como tal, por sua vez, ganha sua realidade no mundo do 

                                                
53 A citação se refere ao livro do Êxodo 20,2 
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fático. A humanidade ganha sua historicidade a partir de um ponto fixo que lhe confere 

orientação54 no tempo (Cf. MOSÈS, 1992). 

A oração é o diálogo permanente, pois agora inevitável, da alma com o Deus 

revelado, ou seja, a linguagem falada se faz o órgão da consciência da existência presente e 

do passado da alma. Contudo, o que a alma possui é parte do mundo, não o mundo todo. 

Desta forma, o orar se faz permanente e se volta ao outro e ao futuro, na súplica pela vinda 

do Reino, o que, em outras palavras, significa a resposta final à súplica, que é a Redenção. 

IV.2.4 Os modos da linguagem 

A experiência da Revelação é descrita através do próprio meio pelo qual é vivida, 

qual seja, a linguagem. A criação se compreende através da modalidade da narrativa, 

enquanto que a revelação é decifrada por meio do diálogo, da prática da fala, pois se trata 

de um sair de si mesmo do sujeito, em seguida ao descobrimento de que existe uma 

completa alteridade. Na linguagem, cada uma destas “modalidades, como sistema de 

signos, como fala, como discurso da comunidade, com o conjunto de seu léxico e de sua 

gramática da linguagem (...) desvela um diferente aspecto da existência” (MOSÈS, 1992, 

p. 120).  

Tomando como ponto de partida a criação, o seja, o sistema de signos, a linguagem 

expressa a experiência do impessoal: suas formas específicas são o pronome pessoal em 

terceira pessoa, o tempo passado do verbo, o acusativo como um caso da objetividade e, de 

uma maneira geral, as categorias linguísticas da narrativa. E no centro do sistema da 

linguagem está a fala como o lugar da emergência da subjetividade. A fala se constitui a 

partir da expressão ou manifestação do eu. A fala é o ato através do qual se constitui a 

subjetividade humana. Suas categorias são, portanto, o eu e o tu (uma vez que um somente 

se constitui na relação com o outro); o tempo verbal presente, de onde o sujeito se põe a si 

mesmo através do ato mesmo da fala; o imperativo, através do qual a linguagem se 

manifesta explicitamente como uma relação que parte do eu e vai em direção ao tu. 

Na perspectiva da redenção, a linguagem passa a se organizar a partir das categorias 

impessoais, ou melhor, transpessoais, isto é, em torno do nós e das formas verbais no 

futuro. A manifestação do eu em direção ao tu, sua saída de si mesmo como expressão do 
                                                

54 Ver, no Capítulo 2 da presente tese, o diálogo com Eugen Rosenstock, que é quem apresenta a 
Rosenzweig o conceito de “revelação como orientação”. 
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amor ao próximo, põe-no com o olhar para o futuro utópico da vinda do Reino, que é a 

redenção final da humanidade e do mundo. Esta linguagem é constituída pelo nós. Ela é o 

canto comunitário do coro e seu tempo verbal é o futuro. 

IV.2.5 O risco do místico 

Rosenzweig não deixa de considerar uma situação que se poderia apontar, quando se 

trata deste campo da experiência humana, na relação com Deus: a Revelação. Pensa 

Rosenzweig que o homem que experimentou a Revelação ainda está em risco. Sob o 

influxo do amor de Deus, o homem poderia cair na tentação produzida pelo desejo de 

permanecer naquela solidão, desfrutando do amor de Deus sem desejar perceber nada nem 

ninguém mais. Neste sentido, ele apresenta um alerta e uma crítica à mística referindo-se 

ao autoenclausuramento do homem, que haveria começado a se fazer uma existência 

falante, mas que fala somente a Deus, negando o mundo e fazendo-se surdo aos outros 

homens. Este é o perigo que corre o místico, de encerrar-se ainda mais que o homem 

trágico, o qual ao menos é visto pelos outros homens. O místico, embora ouça a Deus, que 

lhe fala, ainda não é o homem total. Nas palavras de Rosenzweig:  

O homem que se define somente como o amado por Deus se fecha para o 
mundo inteiro e se encerra em si mesmo. (...) A mística se torna a capa que faz 
com o místico invisível. Sua alma se abre a Deus, mas como se comente abre a 
Deus, ela é invisível para o resto do mundo e permanece separada dele. (...) para 
ver nada mais que a única trilha que se dirige de Deus para ele e dele para Deus, 
ele tem que negar o mundo; mas, como o mundo não se deixa negar, ele tem que, 
verdadeiramente, renegá-lo. (ROSENZWEIG, 2005, p. 223). 

Como Rosenzweig já havia argumentado nos capítulos precedentes, nenhuma 

realidade que se fecha sobre si mesma é uma realidade completa. A solidão do místico é 

ainda um traço do herói trágico que é surdo, mudo e cego. No caso do místico, sua 

experiência da autorrevelação, da descoberta de si próprio, ainda não é suficiente para 

retirá-lo definitivamente de dentro de si mesmo para vertê-lo ao externo. É necessária a 

abertura para o outro, para o tu humano. É necessário um novo homem. Um homem que 

possua a facticidade do herói trágico, mas que não se confine em seu autoenclausuramento. 

Este homem, Rosenzweig o chama de o santo. 

IV.3  Redenção: a convergência entre Criação e Revelação 

A Redenção é uma consequência da Revelação, uma necessidade manifestada pela 

Revelação no sentido de que o homem, após a experiência desta, ainda não está completo. 
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No livro Redenção, Rosenzweig propõe que o estado completo de liberdade e de existência 

do homem depende do caminho que vai desde a vivência do amor de Deus até a vivência 

do amor ao próximo e que deve ser percorrido pelo homem, pois nisto reside a condição 

para completar sua abertura, sua saída de si mesmo, de seu eu, em direção à vida existente 

e consciente. 

IV.3.1 O novo homem 

Rosenzweig afirma que a época moderna trouxe a figura do novo herói, o herói da 

moderna tragédia. Este novo herói apresenta dois aspectos. Por um lado, ele revela a 

essência do homem em sua facticidade irredutível. Por outro lado, ele participa do mundo 

como uma de suas partes, como um fragmento do elemento mundo. Ele é o herói trágico 

que foi inserido no mundo da fala, ou seja, ele representa um ponto de vista particular. 

Cada personalidade na tragédia moderna representa um aspecto particular do homem. A 

principal característica da tragédia moderna é a tentativa de ultrapassar as particularidades 

e tomar posse do mundo em sua totalidade. Seu herói "é todo vontade" (ROSENZWEIG, 

2005, p. 225). Embora nas tragédias modernas tenha se apresentado o herói como filósofo, 

o que era impensável na antiga tragédia, o filósofo somente se põe perante o absoluto.   

O santo é a forma como Rosenzweig pensa o homem que não apenas está diante do 

absoluto, como o filósofo que o pensa e o contempla, mas é aquele homem que está no 

absoluto, que o vive. É ele, e não o místico, a figura que representa esta abertura ao outro 

de forma completa, aquele cujo olhar se dirige ao mais elevado e que pode dirigir seu amor 

ao mundo.  

O santo é o homem perfeito, aquele que vive absolutamente no absoluto 
e, por isso, é aquele que está aberto às coisas mais elevadas e se encontra 
resoluto nas ações supremas, por contraste ao herói encerrado nas trevas 
sempiternamente iguais de seu eu (ROSENZWEIG, 2005, p. 227).   

O santo é o novo homem, que não é o herói trágico surdo-mudo nem o místico 

encerrado em sua vida espiritual. É o homem autêntico, o homem que redescobre a 

realidade elementar do herói trágico: o homem total. 

O homem total é aquele que desperta na revelação e que, ao mesmo tempo, é capaz 

de dizer não à substância de sua identidade, que é a lei, sua determinação. No entanto, o 

despertamento à existência é exatamente o movimento de por em questão esta 

determinação. Este movimento dirigido ao exterior de seu eu, produzido pela revelação, 
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esta dependência daquilo que não é o seu eu, é o que Rosenzweig chama de amor ao 

próximo. 

IV.3.2 O amor ao próximo 

“O amor ao próximo é o primeiro momento da Redenção” (MOSÈS, 1992, p. 131). 

Entretanto, este amor seria arbitrário, ou produto de um simples capricho, caso se desse na 

ausência de um fundamento que lhe oferece um carácter mínimo de necessidade. Este é o 

papel do mandamento, que faz com que o amor ao próximo ganhe exterioridade e 

objetividade. O amor ao próximo procede do primeiro mandamento, o de amar a Deus. O 

despertamento à consciência da própria imperfeição começa com a revelação e o 

mandamento de amor a Deus, mas isso é somente o primeiro passo. Neste momento, o 

homem se constitui no seu ser como essencialmente dependente do externo a si. O amor a 

Deus é exteriorizado por completo somente no amor ao próximo. O amor ao próximo é o 

mandamento de amar a Deus dirigido para fora de si, de dentro para fora do homem. Por 

essa razão, entende Rosenzweig que o amor ao próximo não é uma ação moral, 

espontânea.  

O amor, como ato fundamentado na lei moral, é por isso mesmo somente o plano 

formal, pois para que haja liberdade, autonomia, a lei somente pode prescrever atos gerais. 

Para manter a autonomia, a lei moral se faz geral e perde seu conteúdo. "No âmbito moral, 

tudo é incerto; tudo pode, ao final, ser moral, mas nada é com certeza moral" 

(ROSENZWEIG, 2005, p. 230). Neste exato ponto, Rosenzweig apresenta aquilo que faz a 

diferença do mandamento de amar ao próximo, específico, concreto, baseado em um amor 

que já se mostrou real, o amor a Deus, que despertou o eu à consciência de sua existência. 

A intuição fundamental da Estrela é que uma relação somente se pode estabelecer 

entre dois seres que estão e que se reconhecem distintos e separados. Esta separação 

garante a realidade dos seres. O homem que fala, despertado à consciência de sua 

imperfeição e de sua existência pela revelação, recebe agora o mandamento de amar a 

Deus, o que o põe frente a um Absoluto. O mandamento de amar ao próximo o faz romper 

com os últimos resquícios de seu solipsismo. Ao mesmo tempo que mantém a realidade de 

sua facticidade, sua irredutibilidade, o homem é forçado a sair de sua interioridade e ir em 

direção ao próximo, o outro, externo a si. Assim, o que era apenas formal na lei moral é 

contraposto pela absoluta claridade do mandamento. A liberdade do sujeito na lei moral 

fundamenta apenas uma liberdade formal. O mandamento de amor se baseia em uma 
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heteronomia que não significa uma alienação. Antes de ser livre, o homem terá sido 

despertado à existência e por esta razão pode receber o mandamento. 

O amor ao próximo é sempre novo, produz-se no instante, não deseja nenhum fim, 

nenhum futuro, não é teleológico. A expectativa de um futuro eterno baseada na 

possibilidade da antecipação deste futuro para o instante presente, que aparece na imagem 

teológica produzida por Rosenzweig da antecipação da vinda do Messias ou da tomada do 

Reino pela força, faz com que cada instante possa ser o eterno. A expectativa da redenção 

abre a possibilidade de um presente sempre renovado, mas sempre semeado com a semente 

da eternidade. A eternidade depende desta ideia de uma possível antecipação da vinda do 

Reino. O instante se faz eterno enquanto espera o futuro, o Reino, ou seja, tem um passado 

que o sustenta, que lhe dá perpetuidade (a Criação), e tem um presente que se lhe revela 

como sempre novo (a Revelação cujo suporte é a Criação).  

IV.3.3 O mundo inacabado 

O amor, na perspectiva da redenção, é dirigido ao mundo. Contudo, não ao mundo 

em geral, mas àquela parte do mundo que está mais próxima no momento da ação: o 

próximo. "O próximo é o outro" (ROSENZWEIG, 2005, p. 234). Através do próximo, o 

mundo, o absolutamente outro, nos aparece. O próximo é uma forma de recipiente, algo 

que é preenchido por cada homem específico, singular, que surge no momento, no instante. 

No entanto, através deste próximo, o amor se dirige, no final, ao mundo. Esta relação do 

amor com o outro e com o mundo opera, no pensamento de Rosenzweig, a função de 

tornar explícito aquilo que o seu novo pensamento descobre como sendo o mais relevante 

na experiência, o existente e o vivo. A diferença entre ambos é que a vida oferece 

resistência. A que? À morte. E isto a diferencia da simples existência, de um estar aí, 

objetivo, em frente a mim, um objeto para o meu conhecimento. Entretanto, o vivo busca a 

sua persistência, sua preservação. O mundo que produz o homem torna-se também objeto 

do amor do homem e nisso ele pode ser reconhecido como algo que não está pronto, algo 

que ainda está se fazendo em seu devir. Na esperança que, por este amor do homem, possa 

ganhar sua permanência, na redenção futura, pois nesta se obterá não a preservação pontual 

de alguns elementos vivos, mas a infinita duração para o mundo, ao ganhar seu ser.    

Há uma distinção fundamental entre o mundo e Deus e o homem. O mundo principia 

como um estar-aí e se mostra como uma multiplicidade de coisas, como nos são dadas na 

experiência. Se Deus e o homem, em seu estado elementar, voltam-se para dentro de si, o 
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mundo, por sua vez, é puro verter-se para fora, totalmente concebível e auto-evidente. 

Contudo, o seu produzir permanente mostra que ele não está acabado, finalizado. O ser do 

mundo está fragmentado. Esta fragmentação precede a exteriorização de seu ser que jazia 

latente no mundo metalógico. O ser de Deus e do homem se apresentam imediatamente no 

desvelar desta realidade latente. Entretanto, o ser do mundo somente se apresentará no 

futuro. O ser de Deus e do homem se apresentam ao princípio do processo, enquanto que o 

ser do mundo aparecerá por último, como consequência da redenção.   

O que permanece em aberto é que a presença daquele “outro”, que o eu descobriu ao 

verter-se para fora de si, traz a imprevisibilidade ao processo de caminhada em direção `a 

redenção. O outro é a contingência. Se o crescimento e a vinda do reino já têm na vida 

orgânica o seu signo, o signo da luta do vivo por permanecer, que se apresentam como 

uma necessidade interna do mundo que impulsiona a caminhada em direção à redenção, 

esta contingência que cada “outro” impõe não permite que se estabeleça ou afirme em 

qualquer hipótese quando se dará a grande redenção. Ela é sempre esperança, nunca 

certeza.  

O novo pensamento de Rosenzweig constrói-se assim na consciência de que o 

mundo em sua condição criatural está engolfado pelo nada, pois em si ele não tem essência 

e, portanto, nem estabilidade, como reconhece e afirma a ciência moderna. Esta é a 

condição mesma de um elemento que não produz a si mesmo e cuja permanência depende 

de algo externo a si mesmo. Neste caso, o mundo depende de que o homem alcance esta 

permanência, esta duração infinita, que se alcança no mundo e, por isso, carrega o mundo 

consigo para esta permanência. Entretanto, como o novo pensamento está mergulhado nas 

categorias judaicas de pensamento, tudo isso depende da ação do homem contingente e 

permanece, sempre, no plano da esperança, nunca da certeza, seja esta racional ou não.   

IV.3.4 As ideias de progresso, história, tempo 

Utilizando o Islã como modelo, Rosenzweig pode agora fazer também a crítica à 

"concepção, especificamente moderna, de progresso da história" (ROSENZWEIG, 2005, p. 

243), para assim poder distinguir entre esta noção moderna e racional de progresso e a 

categoria de redenção, proposta no seu novo pensamento. Rosenzweig se refere ao modelo 
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do Islã, que se baseia sempre em um novo criar do presente e do indivíduo, operado por 

Alá.55  

Rosenzweig estabelece uma análise comparativa, tendo como modelo o Islã, para 

pensar a natureza da história no sentido científico, sem um pano de fundo de uma filosofia 

da história. Ele analisa esta perspectiva através do que considera um aspecto característico 

do Islã: a forma de manutenção do ensinamento tradicional da revelação de Mohamad. O 

consenso dentro do Islã seria mantido no tempo através do recurso ao Imã que surge em 

cada época, o qual dirimiria todas as dúvidas, mas que não teria nenhuma relação com o 

Imã antecedente nem tampouco com o seguinte. Esta continuidade do Islã se daria, 

portanto, de maneira distinta ao que ocorre com o cristianismo através de sua noção da 

infalibilidade da igreja como guardiã da doutrina tradicional, como também seria distinta 

do conceito rabínico da doutrina oral que se produz por derivação lógica da revelação 

original que, assim, sempre se faz presente.  

Rosenzweig, através desta sua ótica e desta análise do Islã, faz o contraste com a 

visão moderna do mundo, científica, desencantada, de um mundo entendido como de uma 

ordem do mecânico, no qual o que chamamos história é tão somente uma série linear de 

fatos pontuais, desconectados entre si. Um mundo em que as coisas simplesmente estão-aí. 

No entanto, o mundo não é somente esta multiplicidade de coisas que estão-já-aí, pois o 

mundo tem vitalidade, a vida, que faz da multiplicidade uma constante. Mais precisamente, 

a vida é esta constante. A vida, que produz a profusão de coisas no mundo, de 

individualidades, é o que lhes confere a sua realidade. Entretanto, mesmo unindo-se o 

estar-já-aí do mundo e a vida que responde pela multiplicidade, estas ainda não fazem o 

mundo completo. Como vimos antes, a vida se entende exatamente como o resistir à morte 

e persistir na sua existência. Porém, estar vivo é sempre estar à beira de recair na não-

existência. Por isso, a vida se perpetua pelo seu ilimitado produzir. A noção de infinitude 

deriva desta incessante produção de novas individualidades pela vida. Contudo, não se 

poderia identificar aí a presença de uma noção de futuro. Tudo o que se pode reconhecer é 

o presente como repetição incessante de instantes similares, que correspondem ao 

surgimento desses singulares, que são fruto da fecundação constante da vida. E isso 

corresponde à noção natural de tempo, no qual esta repetição constante do surgir nada traz 
                                                

55 Há que se tomar em consideração que Rosenzweig no apresenta uma exposição profunda do 
islamismo, mas que somente o utiliza como modelo para expor suas próprias razões sistemáticas. 
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de novo, pois trata-se basicamente de uma constante permuta do singular anterior pelo 

seguinte. A expectativa de algo novo, do absolutamente diferente, somente ocorrerá com a 

presença da esperança do homem pelo futuro (Cf. MOSÈS, 1992, pp. 134-138).    

O tempo é concebido por Rosenzweig em dois aspectos: o primeiro é o tempo 

natural, relacionado com a vida e o seu espargir-se pelo mundo, em seu intento de persistir 

em seu ser; o segundo é o tempo vivido pelo homem, que o reconhece em suas três 

categorias: o passado congelado da criação, o tempo eternizado parcialmente na 

experiência individual da revelação, e o futuro como posse do tempo. O futuro é vivido 

pelo ser humano na forma da antecipação, da expectativa de completar mundo, ou seja, na 

tentativa de apressar a vinda do Reino, de superar o tempo, que se traduz em sua aspiração 

pela redenção. É nestas três categorias que o homem tem a experiência da eternidade. 

Assim, o tempo não é vivido como uma sequência homogênea de eventos desconectados, 

ou ainda, uma sequência reunida sob uma lógica necessária da história, mas é um tempo 

que é vivido sob a aspiração da antecipação do futuro:   

Na ideia de progresso parece certo, à primeira vista, que pelo menos a a 
conexão, o crescimento, a necessidade, estão vivas, exatamente como na ideia do 
reino de Deus. Mas rapidamente ela trai sua essência interior através do conceito 
de infinitude; se o ‘eterno’ progresso é também mencionado, a alusão é sempre 
somente ao progresso ‘infinito’, um progresso que incessantemente progride 
mais e no qual cada momento tem a certeza de que sua vez chegará, estando 
seguro, assim, deste futuro advento da mesma forma como um momento passado 
tem a certeza de já ter estado lá. Assim, nada mais contrário a esta autêntica ideia 
de progresso do que a “meta ideal” pode e deve ser realizada talvez já a partir do 
momento que está chegando, e até mesmo neste momento. (...) Sem esta 
antecipação e pressão interna para realizá-lo, sem este ‘desejo de fazer o Messias 
chegar antes do tempo’, sem a tentativa de ‘fazer violência ao reino dos céus’56, 
o futuro não é um futuro, mas somente um passado estirado em comprimento 
infinito, um passado projetado à frente. Pois, sem esta antecipação, o momento 
não é eterno, mas apenas algo que perpetuamente se arrasta pela longa estrada do 
tempo (ROSENZWEIG, 2005, p. 244).     

Assim, é através da revelação que o homem obtém orientação no tempo, bem como a 

redenção para o mundo. Esta é a obra suprema do homem, que a realiza por meio do poder 

abundante do amor. A eternidade é obtida, assim, como superação do tempo, mas vivida 

permanentemente na forma da antecipação. Como diz Mosès, “A revelação é vivida como 

a imortalização do instante presente, a antecipação vivida como tomada do futuro”, como a 

                                                
56 A citação se refere ao livro de Mateus 11:12 
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experiência do tempo futuro, de um “mundo humanizado” (MOSÈS, 1992, p. 138). Diz 

Rosenzweig: 

[O crescimento do reino] é necessário. Ele está sempre no futuro –mas é 
futuro sempre. Ele é tanto no presente como é no futuro. Ainda não existe de 
uma vez por todas. A eternidade não é um tempo muito longo, mas um amanhã 
que já poderia ser hoje. Eternidade é um futuro que, sem deixar de ser futuro, é, 
entretanto, presente (ROSENZWEIG, 2005, p. 241).  

Na terceira parte de A Estrela da Redenção, Rosenzweig apresenta o cristianismo 

como estando relacionado à forma objetiva do futuro e o judaísmo com a forma da 

experiência subjetiva do futuro. O cristianismo, segundo a estrutura da terceira parte da 

Estrela, trabalha pela Redenção à medida em que acompanha as nações no curso da 

historia aproximando-as cada vez mais da redenção. O judaísmo, em contraste, mas de 

forma complementar, vive agora a antecipação do futuro no sentido de esperar encontrar 

em cada momento a eternidade, a completação da redenção. 

IV.3.5 A Relação homem-mundo 

O mundo, com sua multiplicidade de indivíduos, com a vida orgânica que se espalha 

e se dissemina em todas as direções, a objetividade daquilo que já-está-aí, não está vivo em 

cada lugar, mas em toda parte leva em si a possibilidade da vida. A alma, o si-mesmo, o 

sujeito, com sua interioridade, com sua consciência de imperfeição, de sua efemeridade, é 

quem confere o ser ao mundo ao atuar sobre este. A tarefa do ato de amor do homem é de 

fazer desta possibilidade uma atualidade, de fazer o mundo cada vez mais vivo. Este 

encontro existencial apresenta uma visão distinta daquela do monismo idealista, na qual o 

espírito se faz vivo mediante um desdobrar-se necessário, desde sua interioridade, 

crescendo em direção à autoconsciência, fazendo-se primeiramente espírito humano até 

que se faça espírito absoluto. O despertamento do mundo, para que se torne alma, na visão 

de Rosenzweig, não é automático nem necessário, mas, em vez disso, depende da ação do 

homem. A distinção e a separação entre homem e mundo lhes permite agirem um sobre o 

outro porque estão um diante do outro e, mais importante ainda, “porque ambos se 

originam em Deus” (GUTTMANN, 2003, p. 415). 

Entre os dois elementos se estabelece esta relação pois os dois são criaturas. O 

mundo é necessário para que o homem surja e possa alcançar a consciência; o mundo 

ganha alma com a obra do homem. Entretanto, ambos são criados e somente se tornarão 

permanentes, não efêmeros, com a redenção, ou seja, quando tudo encontre seu fim em 
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Deus, não na forma de um retorno ao início, mas de um acabamento, de um término que 

somente se pode realizar no único que permanece, o Criador.  O homem, em relação a 

Deus, é passivo, posto que recipiente de seu amor, e em relação ao mundo é ativo. E o 

mundo, passivo, é recipiente do amor do homem. Nestas relações, todos se transformam, 

sendo que, no homem e no mundo, esta transformação é a redenção. O mundo ainda não se 

constitui em uma totalidade com o homem e Deus pois caminha em direção a um todo que 

somente se estabelecerá no futuro, na redenção final. 

Remetendo à discussão feita no capítulo II sobre o período em que Rosenzweig 

esteve às voltas com sua negação do mundo, derivada do marcionismo que marcava o 

pensamento do filósofo até a sua teshuvá, vê-se, claramente, como a Redenção é a relação 

que demonstra a reconciliação entre o homem –o eu– e o mundo. Enquanto no seu 

pensamento influenciado pelo marcionismo, Rosenzweig imaginava que a preservação de 

seu eu se daria somente mediante a negação do mundo, por estar este em uma condição 

irreconciliável com a eternidade, com o bem, com Deus. Na visão da Redenção, a condição 

de creaturidade reúne ambos em um mesmo estatuto ontológico e a relação entre ambos, 

como Redenção, indica que a preservação de ambos no ser depende da ação do homem no 

mundo que, agindo pelo amor ao próximo, na relação do eu com o outro e na ação coletiva 

do nós, da expectativa, da antecipação, da vinda do Reino, inserem a eternidade no mundo. 

homem e mundo se reconciliam e esperam, juntos, a unificação final com Deus.  

IV.3.6 A linguagem do tempo futuro 

Como cada tempo, no sistema da Estrela da Redenção, tem sua própria linguagem, 

Rosenzweig mostra que a redenção se expressa através das múltiplas vozes. O canto é a 

voz comum, conjunta, dos múltiplos objetos do mundo (a objetividade da criação), 

reunidos na voz das subjetividades (que a revelação despertou e fez dela fala). À medida 

em que o canto do coro se espalha pelo mundo, os membros do coro começam a dizer 

“nós”. O coro é o canto polifônico da comunidade. Na polifonia, as vozes individuais 

seguem sendo individuais, mas são harmonizadas no canto comum final. O sentido do 

“nós” é que se avança para além de uma palavra que indica um plural. O “nós” não é um 

simples plural, que reuniria os simples singulares que poderiam ser substituídos uns pelos 

outros, mas a palavra que reúne a mim e ao próximo (Cf. ROSENZWEIG, 2005, pp. 252-

254). Por isso, o nós sempre remete a um “nós todos”, que iniciou-se com o duo Eu-

próximo e que agora agrega o canto comunal no qual todos “nós” estamos reunidos. Ainda 
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que cada voz cante as palavras e a melodia de sua própria alma, a comunidade do “nós” os 

reúne em um único canto, “de mesmo ritmo e unidos em uma harmonia” (ROSENZWEIG, 

2005, p. 254). 

Assim, um sentido para a Redenção é o de ser ela o canto do mundo que se fez 

consciente de si mesmo, de sua existência, que se fez falante mediante o descobrimento de 

Deus, fundando a subjetividade humana. A polifonia é o sinal de que o mundo foi tocado 

pela Redenção. 

Os Salmos são o texto que Rosenzweig usa como referência do canto polifônico. A 

análise gramatical dos Salmos segue o plano dos dos capítulos iniciais. No primeiro, 

analisou-se o livro de Gênesis; no segundo, o do Cântico dos Cânticos; e, agora, os 

Salmos, e cada um deles representa a linguagem de uma das relações fundamentais da 

existência. 

O cântico polifônico representa a experiência da Redenção pois trata-se de fazer que 

todas as coisas se tornem falantes e isto corresponde precisamente a levar a Redenção ao 

mundo. A Redenção vivida no canto comunal é o sinal da vinda do Reino, porque é a 

experiência da comunidade e não a do indivíduo, mas que ainda não é a Redenção total. 

No canto comunal vive-se uma antecipação da Redenção final e verdadeira. A penetração 

da Revelação no mundo se faz perceptível pelo uso do “nós”, que indica as partes do 

mundo que se fizeram falantes. No entanto, ao mesmo tempo que reúne, a palavra nós, que 

ainda é palavra, separa o que nela não está incluído, o que não pertence ao nós. Esta 

separação coloca o nós diante do vós e isso significa o julgamento. O julgamento não 

significa a aplicação de qualquer separação ou retirada de conteúdos individuais, mas, em 

vez disso, refere-se à retirada do nada como conteúdo do nós: o julgamento “não remove 

nenhum conteúdo do nós que não seja o Nada, de forma que o ‘nós’ assimile como 

conteúdo tudo o que é não-nada, toda a realidade, tudo o que é fato real” (ROSENZWEIG, 

2005, p. 255). Assim, a Redenção total, que ainda é vivida apenas na antecipação, será, na 

verdade, o grande silêncio do nós e do vós diante do Redentor, pois ele somente proferirá a 

palavra final e, depois desta, não haverá mais palavra alguma.  

IV.3.7 A temporalidade na segunda parte da Estrela da Redenção 

Lembremo-nos de que a ordem dos livros na segunda parte é: Criação, Revelação, 

Redenção. À Criação corresponde o tempo passado; à Revelação, o presente; à Redenção, 

o futuro. Aqui, uma vez mais se pode divisar o desenvolvimento da obra conduzido por 
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Rosenzweig, que, para concretizar o seu novo pensamento, apossa-se da proposta de 

Schelling de produzir uma filosofia narrativa, ou seja, una filosofia que leve em séria 

consideração o tempo. Recordemos o primeiro parágrafo de As Idades do mundo, onde 

Schelling diz: “O passado é sabido, o presente é constatado, o futuro é pressentido. O 

sabido é narrado, o constatado é exposto, o pressentido é profetizado” (SCHELLING, 

2009, p. 33). Rosenzweig assume assim a perspectiva de que a filosofia narrativa que, 

como ele aponta em O Novo Pensamento, deve atuar como o historiador que, ao narrar os 

fatos, não busca mostrar que o que aconteceu “foi [algo ou de um modo] muito diferente 

[…] em vez disso, ele quer mostrar como tal e tal coisa realmente aconteceram” 

(ROSENZWEIG, 2000b, p. 122), propondo, assim, que se mantenha a distinção com o 

procedimento da velha filosofia, de perguntar por algo para além da coisa mesma ou, no 

caso presente, dos fatos históricos. A narrativa filosófica submerge no tempo. Não se trata 

de que as coisas, os fatos, estejam se passando no tempo, mas, sim, que o tempo mesmo 

está acontecendo. A filosofia narrativa acontece no acontecer de próprio tempo. 

Enquanto a primeira parte da Estrela é indiferente ao tempo, a segunda mergulha na 

temporalidade. O passado da Criação é o conhecido, ela é o sempre presente; o presente da 

Revelação se constata em sua manifestação sempre renovada; o futuro da Redenção se 

profetiza na expectativa da vinda do Reino. A segunda parte busca entregar esta filosofia 

mergulhada no tempo, narrando o acontecer mesmo do tempo. Nesta narrativa, as relações 

entre Deus, homem e mundo vão se tornando manifestas. A relação de Deus com o mundo, 

o passado, é a Criação. Mas, a Criação mesma é onde surge o homem, o que a faz signo da 

emergência da Revelação e, desde a revelação a Adão, ela se renova sempre em cada 

indivíduo que desperta para um tu, o tu que desperta o eu. O despertamento do eu faz com 

que este olhe em direção ao outro homem e, neste olhar, o anseio pela Redenção se 

manifesta na forma da voz coletiva, o nós, o futuro é profetizado, a vinda do Reino, a 

unificação final, que é o sentido da futura Redenção vivida ritualmente no presente. 

Rosenzweig afirma que o novo pensamento sabe que “não pode conhecer 

independentemente do tempo” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 123). A filosofia, portanto, tem 

que começar no passado. Schelling começou aí. Rosenzweig o seguiu e, analogamente ao 

pensamento judaico, iniciou com a Criação. Sem a constatação dos elementais em sua 

facticidade, que estão na base da experiência do presente, nem o passado, nem o presente, 

nem o futuro seriam acessíveis à filosofia.  
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Rosenzweig insiste que o conhecimento de Deus, do homem e do mundo é o 

conhecimento de suas relações, daquilo que acontece a eles nestas relações. Daí o 

reconhecimento da Criação, da Revelação e da Redenção como as relações dadas em sua 

facticidade. Há que se destacar que as relações somente são possíveis porque estes 

elementos estão separados uns dos outros. Há aqui um distanciamento de Rosenzweig em 

relação às teorias da imanência. Sem esta separação fundamental, não haveria espaço no 

ser para o surgimento do mundo e do homem como criaturas, o que igualmente remete à 

cabala luriânica. É condição sine qua non para as relações entre os elementais que eles 

sejam absolutamente separados uns dos outros. Cada um deles é totalmente transcendente 

ao outro. A transcendência não é uma característica exclusiva de Deus, como acreditava a 

teologia. Os elementos não se abrem à compreensão de si, mas apenas à experiência de 

suas relações. Quando tentamos compreendê-los, eles se ocultam: Deus no mito, o homem 

em seu si-mesmo, o mundo em seu enigma plástico. No entanto, nas suas relações, eles se 

revelam: Criação, Revelação, Redenção. 

A sequência dos livros na obra está relacionada aos tempos (sim, tempos no plural, 

pois não há um tempo externo à experiência, o tempo acontece na experiência). Assim, 

está propriamente narrado apenas o livro do passado, no qual, dos elementos somente se 

fala em terceira pessoa. Em uma narração, cabe-nos somente ouvir o que é narrado. O livro 

do presente se constituirá através do diálogo; o livro do futuro se construirá sobre a 

linguagem do coral, no qual cada indivíduo pode captar o futuro pois o canto é a 

antecipação deste.  

Diferentemente do pensamento que é atemporal, a fala é algo que acontece no tempo. 

A primeira parte da Estrela procura mostrar que o método do pensar exclusivo imobiliza o 

conhecimento numa atemporalidade e, por ser incapaz de lidar com o ente vivo, ele o 

exclui. É necessário sair da imobilidade do pensamento atemporal, fazer explodir a 

totalidade pensada para, assim, poder-se mergulhar na realidade dos elementais, os três 

elementos fundamentais da realidade que se dão pela experiência: Deus, mundo e homem. 

Os livros de A Estrela da Redenção, segundo Rosenzweig, foram construídos usando o 

método do novo pensamento, que se trata de lançar-se na temporalidade. Diz Rosenzweig 

em O Novo Pensamento: “Assim, o método do novo pensamento surge da sua 

temporalidade” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 125).  

Ainda em O Novo Pensamento, Rosenzweig explica que, de todos os livros da 

Estrela, os da segunda parte e, dentre eles, o segundo livro, o da Revelação, é o que 
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apresenta o uso do diálogo como eixo central do novo pensamento (Cf. ROSENZWEIG, 

2000b). A renovação do pensamento, proposta desde o início da obra, apresenta-se em 

pleno vigor neste livro, no qual surge a figura do “pensador falante” (ROSENZWEIG, 

1989, p. 65)57, que substitui o pensador pensante, porque o primeiro “leva a sério o tempo” 

(ROSENZWEIG, 2000b, p. 127) e sabe que necessita do outro, pois o diálogo, em 

contraste ao pensar, trata-se de falar a alguém, e alguém que não é apenas ouvidos mas que 

também tem uma boca, uma vez que não é uma alguém universal, mas um alguém muito 

bem definido.  

IV.3.8 “A contingência é o outro”58 

Exatamente neste ponto, pode-se perceber claramente a conexão que Rosenzweig 

estabelece entre temporalidade, singularidade do indivíduo, linguagem e, por fim, mais um 

dos aspectos importantes que constituem seu “método judaico”, que é a contingência. 

A linguagem dialógica que Rosenzweig propõe como sendo a que configura toda a 

segunda parte de A Estrela da Redenção, se dá no tempo e entre dois indivíduos singulares, 

que se veem como um eu diante de um tu, que é um eu como eu. O fato de se dar no tempo 

significa que o conteúdo dado neste uso da linguagem aparece somente durante o diálogo e 

ao final deste, jamais antes. 

Este aspecto indica claramente o que significa pensar na contingência: significa 

pensar diante de um outro que fala a partir de sua singularidade e liberdade individual. O 

que este outro vai falar não se sabe de antemão. Rosenzweig diz isso claramente em O 

Novo Pensamento:  

Falar é vinculado ao tempo, é nutrido pelo tempo; ele nem pode nem quer 
abandonar este seu ambiente do qual se nutre; ele não sabe de antemão onde vai 
chegar e deixa que as indicações sejam dadas pelos outros. Ele vive, em geral, da 
vida do outro, seja a audiência da narração ou do respondente do diálogo ou do 
coparticipante do coro, enquanto pensar é solitário, mesmo se aconteça entre 
muitos ‘cofilosofantes’: mesmo, então, o outro meramente levanta objeções que 

                                                
57  Adotamos aqui a tradução proposta por Isidoro Reguera e Francisco Jarauta na sua versão 
espanhola de O Novo Pensamento. Como destacam os tradutores, o termo em alemão para 
“pensador falante é “Sprachdenker”, que será contrastado por Rosenzweig com seu oposto, que é 
“denkender Denker”, o “pensador pensante”. Parece-nos que esta versão explicita melhor o sentido 
proposto por Rosenzweig que aquela proposta por Franks e Morgan, em sua versão para o inglês, 
na qual propõem “language thinker” (cf. ROSENZWEIG, 2000b, p. 126).  
58 Adoto aqui, como título desta seção, uma expressão verbal usada pelo Prof. Dr. Luiz Felipe 
Pondé em aulas e conversações sobre este aspecto do pensamento de Rosenzweig. 
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eu mesmo deveria levantar –que é a razão pela qual a maioria dos diálogos 
filosóficos, incluindo muitos dos diálogos de Platão, são tão tediosos. Em uma 
conversação real, algo acontece: eu não sei de antemão o que o outro vai me 
dizer pois tampouco eu sei o que eu mesmo vou dizer: talvez nem mesmo se vou 
dizer alguma coisa; pode ser que outro é quem vá começar e, de fato, muito 
frequentemente é assim que será em uma conversação genuína. 
(ROSENZWEIG, 2000b, p. 126).  

 O outro, diante de mim, que em uma conversação genuína pode falar ou não, e se 

falar, não sei o que ele dirá e a quem não sei o que vou responder e mesmo se vou 

responder: que forma mais direta de explicitar o que é a contingência (Cf. PONDÉ, 2009). 

As formas de pensar o acaso, como nos eventos naturais, não parecem apresentar o que é a 

contingência com a evidência que o outro apresenta, mormente pelo fato de o outro ter sido 

despertado à fala genuína pela experiência da revelação. A experiência da revelação, como 

Rosenzweig a apresenta, significa a contínua renovação da alma. Uma alma que sempre se 

renova pode trazer sempre a novidade derivada de sua liberdade interna, que se manifesta 

na fala. Levar a sério a temporalidade é necessário pois é nela que se dá a experiência de 

pensar junto com o outro. A relação Eu-Tu genuína se dá no diálogo, na contingência que 

se manifesta por estarem um diante do outro.  

Para Rosenzweig, esta abertura ao outro na fala constitui a origem mesma da 

linguagem. O outro é sempre aquele algo que não pode ser expressado na linguagem, mas 

é exatamente a linguagem que mantem a relação com este outro que não pode ser 

expressado na linguagem, que não pode ser dito. A alteridade, este algo que a linguagem é 

incapaz de dizer, é também a origem do tempo (Cf. FRANKE, 2005). Ressoa aqui a ideia 

que Rosenzweig obtém de Goethe59, e já presente desde a Urzelle, de que o indivíduo é 

“inefável” (ROSENWEIG, 2000b, p. 54).  

Como se pode ver no terceiro livro da segunda parte de A Estrela da Redenção, este 

diálogo é movido por uma visão de futuro que mira em algo pelo qual todo si-mesmo 

despertado para o outro pela Revelação anseia: a Redenção.  A terceira parte da Estrela da 

Redenção tomará este anseio pela antecipação da vinda do Reino, que é a Redenção, como 

o motor que move a história. Assim, se a primeira parte da Estrela pensou uma nova 

filosofia, se a segunda propôs uma nova teologia, a terceira parte apresentará uma nova 

possibilidade para a sociologia. 

                                                
59 Esta ideia teria sido exposta por Goethe em uma carta a Lavater. (Cf. BERLIN, 2002, p. 280, 
nota 1.  
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IV.4 A Figura ou o Supramundo Eterno 

A terceira parte da Estrela da Redenção tem como epígrafe a expressão in tyrannos!, 

que é uma expressão militar latina que comanda um ataque “contra os tiranos”. A tirania a 

que Rosenzweig se refere, presente na meditação que ele desenvolve sobre a oração como 

forma de alcançar o Reino, tem como um de seus aspectos importantes a abordagem do 

jogo que se desenvolve entre a liberdade humana, a providência e a transcendência divinas. 

Esta discussão é colocada por Rosenzweig a partir do conceito de tentação. 

Esta tirania estaria relacionada à ideia, “a mais absurda dentre as muitas afirmações 

absurdas”, segundo o autor no início da introdução da terceira parte da Estrela, de que o 

homem pudesse “tentar” a Deus (ROSENZWEIG, 2005, p. 283). “Tentar a Deus” seria 

uma forma de afirmar que o homem, como homem, de alguma maneira poderia interferir 

na providência divina obrigando Deus de alguma forma. Ao mesmo tempo, admitir que 

Deus pudesse ser tentado pelo homem também significaria apontar para alguma fraqueza 

na divindade, uma limitação na sua liberdade.  

O caráter dessa absoluta liberdade divina é apontado pela tradição do pensamento 

judaico e pode ser remetido ao próprio nome divino. Leo Strauss aborda esse caráter da 

liberdade absoluta de Deus, indicando que ele é demonstrado a partir do significado dado 

na tradução do nome divino, revelado no livro do Êxodo: 

Um Deus onipotente que pode, em princípio, ser perfeitamente conhecido 
pelo homem é, de certo modo, sujeito ao homem, na medida em que é 
conhecimento um certo tipo de poder. Portanto, um Deus verdadeiramente 
onipotente deve ser um Deus misterioso, o que é, como é sabido, o ensinamento 
da Bíblia. O homem não pode ver a face de Deus; e especialmente o nome 
divino, “Eu serei aquilo que serei”, significa que nunca é possível, em nenhum 
momento presente, saber que, ou melhor, o que Deus será. (STRAUSS, 1997a, p. 
119)  

Não sendo possível tentar o Criador, seria então o Deus que revela aquele a ser 

tentado? Sobre a tentação para o primeiro, pode-se pensar que, já que a oração de alguém 

seria a expressão de sua vontade particular e de sua forma de ver o mundo, isto é, de sua 

forma de ordenar o mundo, isto significaria impor uma ordem particular, singular, ao 

mundo, em detrimento tanto da ordem divina quanto das muitas outras possíveis ordens 

particulares que outros indivíduos singulares quisessem, por sua ver, impor ao mundo ao 

obrigar a Deus pelas suas orações. Ou ainda, tentar a Deus como o revelador seria impor 

uma vontade particular sobre o amor de Deus, o que limitaria seu livre amor pelos homens. 



210 

Perante o Criador, o homem foi criado sem que sua vontade participasse disso. Diante do 

Revelador, o amor de Deus se dá sem que o homem tenha mérito algum nesse evento. 

Entretanto, se é possível pensar que a oração do homem, segundo se pensa no mundo 

da fé, de alguma maneira teria alguma influência sobre Deus, isso somente seria possível 

para Deus como redentor, pois aqui se insere a liberdade humana para a ação, liberdade 

que o homem não possui na sua condição como criatura e nem como filho de Deus. Porém 

sim como homem de ação. E esta liberdade de opção e de ação se dá na liberdade da 

oração.  Aquele homem que se descobriu vivo e singular e que despertou para sua 

existência como pessoa, como alma, pela revelação, agora descobre sua verdadeira 

liberdade diante de Deus. Uma liberdade que, considerada dentro dos tempos dados a 

conhecer na narrativa de A Estrela da Redenção, não se dirige ao passado da Criação. Ela 

radica-se no presente da Revelação pois é possível apenas como experiência a partir da 

consciência revelada, mas dirige seu efeito para o futuro, pois o objetivo supremo de toda a 

oração é a vinda do Reino, antecipando-a. Aqui se coordenam os dois campos das 

criaturas: o mundo que cresce espontânea e abundantemente pela profusão da vida, que 

produz sempre mais e mais singularidades como seu movimento próprio de permanência; e 

o homem, que agora age livremente pois tem como objeto de sua ação o seu próximo, para 

que, pela oração, cresça no mundo a presença do Reino.  

Passado, presente e futuro não constituem uma ordenação linear, mas, no sistema de 

A Estrela da Redenção, formam uma unidade que se organiza como que em camadas, 

inseparáveis dos acontecimentos que as desenham (Cf. MOSÈS, 1992, pp. 150-152; e 

também BOURETZ, 2011, pp. 215-216). Tendo o passado como o fundamento e alicerce 

da presença, daquilo que já está aí, pois nele os elementos aparecem como criaturas; o 

presente como a fulguração do evento da revelação, pois é o tempo da vivência, da 

experiência vivida efetivamente; e o futuro, que é vivido, mas na forma da oração, da 

antecipação, da esperança. 

Sendo assim, na terceira parte de A Estrela da Redenção o foco de Rosenzweig se 

dirige às formas sociológicas, nas quais se desenvolve o drama da Redenção. Este 

desenvolvimento se refere à atualização daqueles potenciais inerentes à Criação e que a 

Revelação fez aparecerem no voltar-se dos elementais (Deus, homem, mundo) para fora de 

si mesmos.  

A oração, que se constitui em um dos três tipos de linguagem que A Estrela da 

Redenção apresenta, distingue-se da linguagem dialógica da Revelação e da linguagem 
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lógica da Criação. A Redenção tem como estrutura de sua linguagem a relação eu-tu. A 

partir da estrutura eu-tu, estabelecida na experiência presente da Revelação, a oração 

estabelece a forma do "nós" e representa não somente a experiência coletiva, mas também 

a expectação, a aspiração coletiva ao futuro, que constituem a linguagem e o tempo da 

Redenção. Se a linguagem da Criação é constituída pelos signos da matemática, a 

Revelação pelos da gramática, a Redenção se expressa e a ela se acede através do sistema 

de signos sociais. A linguagem representa a vivência existencial do instante presente. O 

sistema matemático faz referência à facticidade do mundo, que já está aí desde sempre, que 

precede à reflexão, e que é a base mesma da experiência presente. Os signos sociais, por 

sua vez, invertem esta representação pois vêm antes na forma social e sua função é a 

antecipação, pela via da experiência comunal, de um futuro ainda por chegar. E esta é a 

principal característica da Redenção: ser algo ainda por vir, ainda no futuro. A experiência 

comunal, do “nós”, aspira ao ideal, que é a unificação final e redentora do Todo. O olhar 

individual é sempre muito parcial quando se trata da Redenção universal, já a comunidade 

se constitui pela soma das perspectivas individuais e é mais apta a projetar no mundo a 

ideia da salvação universal.   

A realização do ideal final se dá quando os dois âmbitos da realidade, a eternidade e 

o tempo, coordenam-se adequadamente com vistas à Redenção. Estes dois âmbitos se 

radicam na própria natureza do homem. Sua integração ao mundo se faz mediante sua 

personalidade, que é seu aspecto de indivíduo natural integrado ao mundo social e cultural. 

No entanto, sua realização como ser existente, seu ser eterno, acontece em sua 

interioridade de pessoa, despertada à existência na Revelação. A realização do homem, 

portanto, depende de que seu fundamento elemental (o aspecto pagão do homem que 

subsiste em sua individualidade) se realize em sua integralidade, ao mesmo tempo que seu 

eu esteja desperto para que a eternidade esteja viva em sua interioridade. De certa forma, 

na humanidade, estes dois aspectos terão que se tornar igualmente ativos para que a 

Redenção seja alcançada. E este é o papel que vão exercer o Judaísmo e o Cristianismo, 

não tanto na condição de religiões organizadas, senão que em seu aspecto como formas 

sociais e comunais do exercício prático da realização do ideal da Redenção. 

Tendo a primeira parte da Estrela se referido ao antemundo perpétuo, do passado 

sempre presente dos elementos primordiais; e a segunda parte falado do presente sempre 

renovado de um mundo configurado a partir das relações fundamentais entre aqueles 

elementos; agora o olhar da terceira parte se volta para o domínio do supramundo eterno.  
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O judaísmo representará (e mais que representar, ele é a concretização desta ideia) o 

povo que se coloca fora da história, que em sua constituição não dependeu nem depende 

dos movimentos históricos em seu desenvolvimento dialético e que aponta assim para a 

eternidade, ao atemporal. O cristianismo, por sua vez, que não se define como um povo, 

mas como uma comunidade, à qual alguém pode se juntar por meio de uma decisão, 

propaga-se no tempo e no espaço. Seu trabalho é o de levar a mensagem da redenção a 

todos os povos (difusão no espaço) criando gradualmente as condições para o advento da 

Redenção (difusão no tempo). 

Para poder abordar este desenvolvimento no tempo, Rosenzweig toma a historia do 

Cristianismo como base, já que ela é um constituinte fundamental da civilização europeia. 

Para isso, ele vai se utilizar do modelo, adotado por Schelling e outros idealistas alemães 

(cuja origem remonta a Joaquim da Fiori), dos três estágios da história relacionados aos 

três apóstolos da Igreja (Cf. ROSENZWEIG, 2005, pp. 297-304): Pedro, apóstolo dos 

judeus, que representa a autoridade, associado ao estabelecimento da Igreja no espaço –em 

uma referência ao espalhamento da igreja pelo mundo antigo, sua chegada a Roma e 

depois sua fixação numa sede física na grande capital do mundo antigo. Paulo, apóstolo 

dos pagãos, que representa a liberdade, associado ao movimento de interiorização do 

cristianismo na subjetividade (que corresponde à ascensão do protestantismo). E João, que 

representa a reunião de todos os povos sob a mensagem universal do espírito, no fim do 

tempo, na realização da unidade final. Na fase petrina, a Igreja se estabeleceu sob o 

comando do império e se tornou igualmente um império, pela conquista das almas, porém, 

ainda construindo o corpo da igreja de Cristo. No entanto, isto não teria sido suficiente 

para expurgar o paganismo do seu seio. Durante a Idade Média, estabeleceu-se a separação 

entre razão e fé. Assim, com a chegada da Reforma, a igreja paulina passaria a ser capaz de 

converter a interioridade, a alma, do fiel, não mais apenas incluir seu corpo no da igreja. 

Entretanto, isto ainda não fora suficiente para reuni-los, corpo e alma, em uma unidade. 

Corpo e alma prosseguiam separados e o idealismo prosseguiu nesse erro. A igreja já não 

era capaz de converter o pagão que se encontrava no mundo e nem mesmo o paganismo 

que persistia em seu próprio interior, tampouco, portanto, o que se encontrava no interior 

de cada cristão. Paganismo é como Rosenzweig chama o processo de conversão pelo qual 

passam os indivíduos para ingressar no cristianismo, e isto é o sinal de que sua origem 

indelével é não-cristã, mas também indica o processo de cristianização da filosofia, que se 

iniciou no período da patrística, mas que ocorreu especialmente no período da escolástica. 
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Somente com a chegada da igreja joanina, a igreja do espírito, e com a concomitante 

emancipação do judaísmo (o da fé e não o judaísmo social), é que o seu interior pôde ser 

convertido. O judeu emancipado, ou seja, aquele que já não depende da civilização para 

viver sua realidade interna nem externa, e que representa a eternidade por seu vínculo de 

sangue, é a garantia da conversão do pagão no interior do cristão porque atua como o signo 

permanente que e faz lembrar do eterno e que, com esta sua presença, previne a recaída do 

cristão no paganismo.  

O indivíduo, e também os povos, descobrem estas dimensões, tanto da interioridade 

como da exterioridade que os liga ao mundo e, com isso, percebem que podem viver seu 

próprio destino. Cada personalidade ocupa um lugar no mundo e se conecta a ele através 

de uma intrincada cadeia de ações e reações, um complexo de circunstâncias relacionadas 

entre si, que moldam sua vida. Da mesma forma, o indivíduo, como personalidade que 

participa desta grande teia, percebe que pode agir sobre ela e, talvez, até mesmo modificá-

la. Esta configuração particular de circunstâncias, em que cada personalidade está 

colocada, Rosenzweig chama de destino. Para cada homem particular, o destino é a forma 

visível de sua inserção no tempo. Esta característica dual do indivíduo, de pessoa 

(interioridade) e personalidade (externalidade), está simetricamente presente nas 

coletividades em relação à sua história (Cf. MOSÈS, 1992, pp. 161-162). Isso, segundo 

Rosenzweig, permite entender o surgimento do nacionalismo, que se trata exatamente da 

“cristianização do conceito de povo”. Esta afirmação aparece na correspondência de 

Rosenzweig com Rosenstock60, em um momento em que ambos estão debatendo a questão 

da eleição de Israel, que Rosenstock colocara entre os conceitos anacrônicos que 

Rosenzweig assumiria ao afirmar-se judeu, uma ilusão e arcaísmo. Em sua carta de 30 de 

outubro de 1916, Rosenstock argumenta duramente: 

A sinagoga vem falando, por dois mil anos, sobre o que ela tinha, porque 
ela na realidade não tem absolutamente nada; mas ela não experimenta e não vai, 
portanto, experimentar o que ela é. (...) Assim, Israel se afirma sobre em cima de 
seu direito inalienável. Esta ingênua forma de se pensar que alguém teria 
adquirido direitos inalienáveis e perpétuos perante Deus, os quais, por sua 
natureza, permaneceriam para a posteridade como propriedade adquirida por 
herança, são as relíquias da cega antiguidade do judaísmo. As tribos pagãs 

                                                
60 Veja-se o Capítulo II da presente tese. 
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diziam de si mesmas: diogenos, eugenos 61 . Quem acredita nelas? 
(ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 1969, pp. 124-125) 

Rosenzweig responderá, como nota Pierre Bouretz (Cf. BOURETZ, 2011, pp. 167-

169), primeiramente de uma forma apaziguadora, argumentando que Rosenstock deveria 

entender que Israel é o “inimigo de dentro” e que os cristãos jamais se livrariam deles, pois 

os judeus são como o “piolho nos pelos” (ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 

1969, p. 130). Nesta primeira investida, Rosenweig já sinaliza o entendimento que 

desenvolverá com a ideia da redenção na Estrela, que judeus e cristãos estão assentados na 

mesma origem, na revelação, e que têm missões complementares no sentido de levar ao 

mundo a consciência da eternidade e da redenção.  

No entanto, em seguida, Rosenzweig não deixa de mostrar como a ideia de eleição 

está sendo mal compreendida por Rosenstock. E nesse argumento, vê-se como o método 

judaico de pensamento de Rosenzweig marca sua distinção com o método cristão. Ambos 

têm nas respectivas bases religiosas a sua visão particular do mundo e da história. O 

cristianismo, afirmará Rosenzweig, ainda na mesma carta,  

(...) o século dezenove formou um –ismo para os pagãos pela primeira 
vez, a saber, nacionalismo(...) [que significa] a completa cristianização do 
conceito de povo. Pois o nacionalismo expressa não meramente a crença dos 
povos de que vêm de Deus (o que, como você aponta com razão, os pagãos 
também acreditam), mas que eles vão para Deus. Mas, agora os povos de fato 
acreditam nisso, e consequentemente, 1789 é seguido por 1914-1917, e ainda 
outros “de...para”; a cristianização do conceito de “povo” não é ainda a 
cristianização dos povos em si. (ROSENZWEIG; ROSENSTOCK-HUESSY, 
1969, p. 131) 

Vê-se, claramente que, na frase que encerra a citação acima, Rosenzweig aponta para 

o fato de que “o moderno nacionalismo forneceu um substituto secular para os conceitos 

de messianismo e eleição” (ROSENZWEIG, ROSENSTOCK-HUESSY, 1969, p. 131, 

nota 154). Rosenstock estava questionando se o judaísmo, pós-1789, emancipado e com os 

judeus assimilados ao mundo europeu e a um contexto cristão, teria ainda algum papel na 

economia da redenção. Por esta razão, também a eleição teria perdido o sentido. 

Como salienta Stéphane Mosès, ao analisar este trecho da correspondência, 

Rosenzweig desloca os termos da questão, buscando novos significados para a ideia de 

eleição (Cf. MOSÈS, 1997, pp. 41-44). A primeira delas, como se viu no trecho citado 

                                                
61 Do Grego : Nascidos do deus, bem nascidos. 
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acima, é que a eleição ganhou, desde 1789, um significado puramente político, pois a 

França revolucionária teria sido a primeira nação moderna a tomar consciência de sua 

missão universal, de propagar para o mundo a ideia de liberdade. Hegel teria dado uma 

forma sistemática a esta ideia, propondo que cada povo particular, cada povo histórico (nos 

termos hegelianos), teria uma missão universal na medida em que cada um seria um 

momento no processo dialético da realização do Espírito absoluto. Sendo assim, invertendo 

o uso do argumento da eleição na sua clássica forma antijudia, Mosès mostra que 

argumento de Rosenzweig que 

a politização da ideia bíblica de eleição é a consequência lógica do 
processo de universalização das categorias judaicas empreendido pelo 
cristianismo: o nacionalismo, como forma moderna da crença na eleição, 
significa a ‘cristianização total do conceito de povo’ (MOSÈS, 1997, p. 42) 

Sendo assim, Rosenzweig devolve a Rosenstock a crítica, mostrando a este que a 

responsabilidade pela destruição causada pela guerra entre nações deve ser atribuída à 

mística das nações em uma Europa modelada pelo espírito do cristianismo. 

Nesta linha de argumentação, Rosenzweig vai ainda sustentar a razão de afirmar a a-

historicidade de Israel, pois este seria o único povo como tal que não teria sido produzido 

pela dialética histórica e, portanto, não afetado por ela, como o eram as nações de seu 

tempo. E, da mesma forma, afirma que o cristianismo é que está mergulhado na história. 

Daí a necessidade deste de perceber o seu papel específico na economia da redenção, que é 

distinto e complementar ao dos judeus. 

O cristianismo teria sido o responsável por estabelecer essa dualidade de corpo e 

alma, espírito e mundo, interno e externo. Assim, como o homem em seu caminho em 

direção à Redenção, prossegue nesta dualidade, em seus dois aspectos. De sua 

interioridade, sua pessoa ou alma, e seu eu irredutível e voltado à eternidade, assim como 

no aspecto de sua exterioridade, ou, sua personalidade, que é a sua individualidade inserida 

no tecido social e voltada para o tempo. Da mesma forma, a humanidade caminha com os 

seus dois aspectos, de eternidade e temporalidade. O seu aspecto de eternidade é 

representado pelo Judaísmo e o aspecto de sua temporalidade vivenciado pelo 

Cristianismo. A caminhada de ambos se faz na vida comunal. A antecipação da Redenção, 

que se experimenta como a aspiração pela eternidade, é vivida no âmbito comunal no 

tempo sagrado, estabelecido nos calendários religiosos. A repetição periódica das festas e 

datas religiosas leva a comunidade à consciência de algo intemporal através da vivência do 

ano litúrgico. O tempo, vivido em sua forma natural, é experimentado na sequência 
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interminável de eventos, já o ano litúrgico se torna intemporal exatamente por seu caráter 

cíclico que não se deixa arrastar pelo fluxo contínuo do tempo natural. O ano litúrgico 

aponta para uma superação da temporalidade do ano natural e social. Esta superação, que é 

também uma negação, é o sinal da intemporalidade, vivida no tempo presente, o que 

remete imediatamente à expectação da vinda da redenção final. 

É na articulação da vida comunal do Judaísmo e do Cristianismo, como os dois 

caminhos necessários à obra da redenção final, que Rosenzweig desenvolve o livro III. A 

consciência permanente da eternidade, representada pelo Judaísmo, permite ao 

Cristianismo manter-se fiel à sua obra no mundo através do tempo sem perder-se nas 

multiplicidades históricas, enquanto realiza a obra necessária à vinda da Redenção, que 

constitui a aspiração máxima do Judaísmo. Ambos, desta maneira, ultrapassam sua 

definição como religiões organizadas e institucionalizadas e passam a exibir na prática a 

construção das condições necessárias à vinda da Redenção, que igualmente significa 

alcançar a unificação final, sem a qual a verdade não poderá ser manifestada. 

As múltiplas personalidades singulares e as múltiplas personalidades comunais (os 

povos, em especial os que representam a eternidade e a civilização cristianizada) apontam 

para o fato de que a verdade está ainda fragmentada. A verdade não será alcançada neste 

estágio da humanidade. Tão somente com a vinda do Reino, que trará a unificação final, a 

Redenção realizada por Deus mesmo poderá significar a chegada da humanidade à 

verdade, ou seja, a verdade que é Deus mesmo, mas somente o Deus que criou, que se 

revelou e agora redime o mundo, o homem e a si mesmo. Esta é a meta final, o resultado 

sinalizado desde o primeiro livro. O começo no nada do saber agora se resolve ao final na 

verdade de Deus. 

Entretanto, é necessário ter presente que, como o destaca Alexander Altmann (Cf. 

ALTMAN, 1988), que esta meta final não significa que tudo se torna igual a Deus, nem 

que Deus se faça igual a tudo, que a Redenção final é algo que está fora e além do tempo e 

da história e que Deus não se auto-realiza nesta Redenção. Deus sempre mantém seu 

próprio ser. Segundo Altman, Rosenzweig se distinguiu dos idealistas alemães, até mesmo 

de Schelling, por recusar a identificação final de Deus com o mundo e com o homem, a 

completa humanização de Deus e a realização final do panteísmo como verdade. Para 

Rosenzweig, Deus não será jamais o “Um e o todo” dos idealistas, mas será sempre “o 

primeiro e o último” (ROSENZWEIG, 2005, p. 440).  O todo que se pode visualizar ao 

final não é um todo no sentido monista, em que tudo se reduz a uma única essência ou 
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substância, o todo agora se trata de uma configuração entre os elementos homem e mundo 

com Deus. A totalidade é a plena e eterna união entre estes elementos. Todas as oposições 

da existência atual são superadas. Todas as ações entre Deus, o homem e o mundo, em 

suas relações, são finalmente completadas. 

A Estrela da Redenção aponta para esta configuração final. Se no correr do tempo, o 

judaísmo estava no centro da estrela de seis pontas é porque ele representou o eterno 

presente na história. É a imagem do fogo eterno que jamais se apaga. Por seu lado, o 

cristianismo era os raios que saíam nas várias direções, simbolizado nos braços da estrela, 

e que indicam o seu trabalho de espalhar a mensagem do Eterno no espaço e no tempo, 

mergulhando na história. O trabalho da Redenção se dá no conjunto das ações de ambos. 

Completando-se este trabalho, isto é, chegando o Reino, a estrela passa a exibir a face de 

Deus, a sua face visível como o Deus que cria, revela e redime o mundo e o homem. 

Contudo, ao indicar que a estrela se torna a face, Rosenzweig diz que a estrela 

simbolicamente se relaciona com a face do homem, do outro homem. A verdade 

propriamente pode ser vista pela face do outro homem, mas ela própria é experiência do 

limite último, além do qual o homem não passa. Descobrindo no outro e em si mesmo este 

limite último, o homem descobre sua condição de criatura, de um ser que está-aí no 

mundo, que descobre sua irredutível unicidade, sua vocação como ser que fala e que se 

sabe pessoa e existente. Este ser único descobre que na face do outro está a face de Deus. 

Esta contemplação, que experimenta como Revelação, torna-se sua experiência contínua e 

lhe indica o caminho seguro para a Redenção. Tudo o que se podia dizer, foi dito. Nada 

mais resta agora, a não ser ir além do livro e mergulhar na vida, como diz Rosenzweig nas 

palavras finais que encerram a sua grande obra. 

IV.5 A articulação entre as três partes da Estrela 

O novo pensamento é também uma articulação entre a nova filosofia e a nova 

teologia. Rosenzweig mostra esta articulação indicando que a introdução da segunda parte 

de A Estrela da Redenção já o assinala e que a terceira parte desenvolve as formas 

históricas da Revelação, Judaísmo e Cristianismo, não em seu caráter de religiões 

institucionalizadas, nem mesmo a partir das perspectivas apologéticas e das polêmicas 

comuns a estas, mas sim em suas “formas externas e visíveis” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 

132). A perspectiva sociológica adotada por Rosenzweig lhe permite abordar “o judaísmo, 

a partir do fato do povo judeu e o cristianismo do evento fundador da comunidade” 
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(Ibidem, p. 132). O evento fundamental de ambas, a Revelação, é entendida como uma 

experiência que pode ser identificada já no Adão bíblico, ou seja, ela seria uma 

experiência, que é do âmbito da humanidade, não se restringindo apenas a um 

acontecimento, ao evento histórico do Sinai. Isso tudo demonstra que a perspectiva e a 

linguagem da teologia estão incorporadas ao novo pensamento e esta é, desta forma, 

igualmente renovada. Assim, tendo a segunda parte de A Estrela da Redenção tratado da 

Revelação em seu núcleo central e a parte três, em seus dois primeiros livros, tratado das 

formas históricas geradas a partir da Revelação, o novo pensamento chega ao tema da 

verdade. A verdade, agora, no presente, se mostra na multiplicidade dos indivíduos que 

experimentam a Revelação e que aspiram à verdade final, mas esta verdade final somente 

se apresentará em sua totalidade na Redenção, na reunificação concludente do todo em 

Deus, que, enfim, é ele mesmo a verdade. 

IV.6 À vida 

A Estrela da Redenção se encerra com as seguintes palavras: “Mas, para onde se 

abrem estes portões? Não o sabes? À vida.” (ROSENZWEIG, 2005, p. 447). Da meditação 

sobre a morte, que abre o livro, atravessando-se o antemundo do pensamento, dos nadas do 

saber, do passado, do estático, da Criação, chegando-se ao mundo do presente, da 

experiência, da linguagem, da temporalidade, da Revelação e, tendo visualizado o supra-

mundo futuro, da esperança, do canto, da expectativa da Redenção, o autor propõe ao seu 

leitor que agora ultrapasse o livro e, atravessando os seus umbrais e passando pelos portões 

abertos, entre na vida. 

As palavras finais de A Estrela da Redenção apontam para aquilo que Rosenzweig 

vai exprimir no texto O Novo Pensamento sobre o que se constitui como a grande 

contribuição de sua obra: já desde o final da primeira parte da Estrela, quando foram 

expostos os limites da “velha” filosofia, o autor afirma que “neste ponto, onde a filosofia 

certamente teria chegado ao fim com seu pensamento, a filosofia na experiência pode 

começar” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 117).  

O convite a que o leitor vá “à vida” pode ser bem compreendido mediante a trajetória 

que Rosenzweig fez em A Estrela da Redenção, que afirmou a precedência do 

inexprimível existente sobre o pensamento, que afirmou que a linguagem traz aquilo que é 

inexprimível para o campo do existente, como se na linguagem se desse o ato de criação 

ex-nihilo pois “cada palavra evoca a plenitude de significado que está ausente” (Cf. 
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FRANKE, 2005, p. 165). E que somente na experiência, dada na temporalidade, diante do 

outro, é que se vai conhecer o significado que a linguagem carrega. E, ainda, que este 

significado da linguagem, o conhecimento, não é algo que se constrói a partir do passado, 

passando pelo presente para apontar ao futuro. O pensamento filosófico, segundo 

Rosenzweig, se constrói na ordem inversa do que pensam os leitores dos livros de 

filosofia: “Aqui [no livro de filosofia], uma sentença não se segue de sua predecessora, 

mas, é muito mais provável que de sua sucessora” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 114). Sendo 

assim, toda a discussão do início do livro somente revelará seu conteúdo ao final da obra. 

Diz o autor:  

E o difícil, o conceito de nada, dos “nadas”, por exemplo, que aqui parece 
ser apenas um conceito metodológico auxiliar, primeiramente revela seu 
significativo conteúdo somente no breve parágrafo que encerra  o volume62 e seu 
conteúdo último somente no livro final da obra inteira. (Ibidem, p. 114) 

Como se pode perceber a partir da inserção da temporalidade no novo pensamento, o 

significado, o conhecimento, acontecem somente no final, depois da experiência, jamais 

antes, jamais como apenas experiência sensível de conceitos eternos ou a priori. Diante 

desta perspectiva, ganha sentido a exortação para que o leitor vá à vida, para a experiência. 

Se a filosofia experiencial pode começar, é preciso “experienciar”. Se se pode falar em 

verdade no campo do conhecimento, esta só pode estar no futuro. A expectativa de 

alcançá-la dirige a experiência presente, assim como foi indicado no livro da Redenção, 

esperada no presente e cuja vinda se tenta apressar através da vivência coletiva do amor 

pelo outro e da oração pela vinda do Reino. A verdade é sempre futura. 

Também a partir desta perspectiva do mergulho na vida, na temporalidade, na 

linguagem, na contingência concretamente presente na figura do outro diante de mim, 

pode-se melhor apreciar e entender a proposição de Rosenzweig para a maneira como se 

deveria proceder no ensino do judaísmo. Esta sua perspectiva foi exposta em uma carta 

endereçada a Martin Buber, no verão de 1923, e intitulada Os Construtores (cf. 

ROSENZWEIG, 2002, p. 72), na qual discute as leis judaicas (mitzvot) e sua observância. 

Esta observância vai ser abordada, assim observa Pondé, como “paidéia ‘ativa’ e não 

[como] um discurso sobre a religião a partir de um conceito que lhe é exterior e assimétrico 
                                                

62  Rosenzweig chama aqui de ‘volume’ aquilo que indicamos como ‘parte’ de A Estrela da 
Redenção, pois foi a nomenclatura adotada na edição da obra que se consolidou em um único 
volume. 
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epistemologicamente (cultura ou mito)” (PONDÉ, 2004, p. 28). E nem mesmo a apenas 

rituais e costumes judeus ou às formas populares de praticá-la (Cf. GLATZER, 2002).  

O parágrafo final de A Estrela da Redenção foi intitulado como “Perspectiva: a 

cotidianidade da vida” (ROSENZWEIG, 2005, p. 446). Neste trecho, a visão do futuro 

redimido, onde Deus, o Último e o Primeiro, mostra sua face ao homem, pode ser vivida 

aqui no tempo presente, no qual a face do outro é o espelho de si mesmo, e neste espelho 

cada homem pode contemplar aquilo que é possível visualizar deste futuro eterno. No 

entanto, para que o Último se torne verdadeiro para o homem, ele deve fazê-lo o Primeiro, 

aqui e agora. O que é que o homem pode e dever fazer agora? Isto estaria indicado já nas 

palavras do Profeta, que Rosenzweig cita assim: “Ele já te disse, homem, o que é bom e o 

que o Eterno, teu Deus, exige de ti: praticar a justiça e ser bom de todo o coração, e andar 

humildemente com teu Deus” (ROSENZWEIG, 2005, pp. 446-447). 

A cotidianidade de uma vida que agora ganha seu pleno sentido neste futuro, 

redimido ao menos na esperança, tem nessa simples instrução a orientação para o que deve 

ser feito. Glatzer nota que o Rosenzweig que termina de escrever A Estrela da Redenção é 

um homem, um teórico e um pensador que passar a ser “determinado pelas impressões de 

seus sentidos. A experiência real, corporal, vem primeiro; a fórmula, a teoria, o sistema, 

vêm depois” (GLATZER, 2002, p. 20). Não é para menos que Rosenzweig vai propor, em 

Os Construtores, que, nas palavras de Glatzer,  

como o conhecimento somente pode ser adquirido pelo mergulho do 
indivíduo naquele conhecimento, da mesma forma a prática –que é, tanto quanto 
o conhecimento, parte integral do judaísmo–, somente pode ser compreendida 
pela prática. Uma abordagem, de fato, pragmática (Ibidem, p. 20). 

Apreender o significado das leis é o caminho para “conhecer a Deus”, mas como no 

judaísmo só se conhece Deus a partir daquilo que ele faz, eu conhecimento se dará pela 

relação do homem com Ele, e esta relação está parametrizada pelas mitzvot. Isto indica que 

conhecimento e prática estão indelevelmente relacionados pois trata-se, aqui, como indicou 

Pondé na citação acima, não de aderir a algum conjunto de práticas impessoais, mas de 

uma relação que se dá no tempo e, assim, na vida da pessoa. Sendo Deus, no judaísmo, 

irrepresentável na linguagem, ele somente se faz objeto de uma relação que é ação, pois “o 

fazer estabelece um estar distinto no mundo, e isto se constitui na possibilidade da 

experiência de uma realidade que é invisível a quem não faz o percurso” (PONDÉ, 2009, 

p. 48). Na citação do profeta, acima, pode-se perceber que o andar com, ou ao lado, de 

Deus indica que mais do que falar de Deus, o que realmente é necessário é falar com Deus. 
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A ausência da noção de physis do texto da Bíblia hebraica é que sustenta a ausência 

da discussão metafísica de essências, ou seja, a preocupação do homem bíblico não é o que 

Deus ou ele mesmo é, mas, sim, o que deve fazer, o que significa que no horizonte está 

sempre o caráter ético como fundamental e a via pragmática como o método de viver a 

relação com Deus e com o próximo. A lei é expressão da vontade de Deus. Conhecê-lo, 

portanto, depende de se fazer o que a lei prescreve. 

A partir da discussão sobre a absoluta liberdade de Deus indicada já no nome divino, 

Leo Strauss levanta a questão de que, se o homem não tem controle algum, nenhum poder, 

nenhuma certeza sobre o Deus bíblico, como é possível haver alguma ligação entre Deus e 

o homem. Diz Strauss que  

A resposta bíblica é a aliança, um livre e misterioso ato de amor da parte 
de Deus; e a atitude correspondente da parte do homem é a confiança, ou fé, a 
qual é radicalmente diferente da certeza teorética” (STRAUSS, 1997 a, p. 119).  

Somente a partir da lei é que se pode conceber uma relação minimamente estável 

entre Deus e o homem, pois um Deus absolutamente poderoso e livre age de forma 

contingente, assim como o próximo, o outro eu diante de mim, que é também a 

contingência presente manifesta no rosto do outro que me olha e que fala comigo. Se a lei 

é ato de amor e não há nada na natureza de Deus que possa ser expressado na linguagem e 

que indicasse que a lei é fruto da necessidade, de algum imperativo que obrigasse o Eterno 

a este ato, então a lei é produto da contingência. Assim como a fala do próximo dirigida a 

mim é contingente. Somente a lei, que inicia a relação de amor na Revelação, “ama-me”, 

oferece alguma estabilização a esta relação assimétrica entre Deus e o homem. E depois, 

para o homem judeu, a lei no sentido daquilo que é exigido de cada um, as mitzvot, vai 

colocar de forma concreta aquilo que foi fruto da vontade divina. E ao fazer isto que lhe é 

exigido, este homem poderá conhecer aquilo que não é exprimível. Note-se que se está em 

um plano eminentemente pragmático e nada metafísico em termos de uma compreensão do 

viver humano.  

Ao discutir a natureza da Revelação em carta ao amigo Martin Buber, Rosenzweig 

afirma que a revelação não se trata de dar leis, a revelação é somente isso mesmo: 

revelação.  

O conteúdo primário da revelação é a própria revelação. Ele desceu [no 
Sinai] –isso já conclui a revelação; ‘Ele falou’ é o início da interpretação, e 
certamente ‘Eu sou’. Mas onde esta ‘interpretação’ parou de ser legítima? Eu 
jamais ousaria afirmar isto em uma sentença geral; aqui começa o direito da 
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experiência de dar testemunho, positivo e negativo. (ROSENZWEIG, 2002, p. 
118)  

Nem mesmo a revelação é confinada em alguma forma de conceituação, ela é 

experiência pura e autêntica. O que foi dito dela já pertence ao campo da interpretação 

desta experiência, o que a tradição produziu a partir daí tem a chancela da autoridade do 

tempo por estar apoiada na experiência da revelação mesma.  

Buber, ao comentar a obra de Rosenzweig, chama a atenção para o fato de que este, 

ao apresentar as relações entre Deus, homem e mundo, tendo como origem a Revelação, 

não está tratando de judaísmo, nem mesmo de cristianismo, no sentido de credos, crenças, 

mas está tratando de relações que não podem ser congeladas em princípios pois está 

falando sempre de vida, e vida que se dá no tempo (Cf. BUBER, 1954). Buber ressalta 

ainda a atitude de Rosenzweig, em A Estrela da Redenção, em relação à verdade: esta 

somente é verdade quando é aquela parte que cada um recebe dela –neste sentido, é a 

verdade que cada um obtém para si– e, ainda, que uma verdade que não pertença a alguém 

não é verdade. Portanto, a verdade total somente é verdade porque é de Deus. A posse da 

verdade que cada homem pode obter depende de que, por um lado, ele abandone a busca 

pela verdade total, mas, ao mesmo tempo, que reconheça que possui uma parte daquela 

verdade eterna. Diz Buber, a respeito desta perspectiva de Rosenzweig sobre a verdade: 

Por ser uma questão do eterno, não há outro meio de obter a verdade que 
não seja na hora vivida. A realização da verdade depende sempre e novamente 
do poder verificador da realidade viva. A crise da relação humana para com a 
realidade somente pode ser superada através da realização. (Ibidem, p. 92)  

Em Os Construtores, Rosenzweig afirma que nem o saber e nem mesmo o que é 

ensinar são conhecidos de antemão, mas apenas após quem ensina e quem aprende terem 

percorrido o caminho do fazer, no tempo vivido: “Mas o ensino em si não é cognoscível. É 

algo que está sempre no futuro...” (ROSENZWEIG, 2002, p. 76).  

Conhecimento, verdade, são aquisições que estão sempre no final do processo, nunca 

antes. A verdade é, desta forma, sempre esperada. Se o livro de filosofia se constrói 

sabendo que seu significado está sempre no fim, da mesma forma a vida espera sempre o 

conhecimento que chega depois, e o mundo caminha em sua história esperando a verdade 

que surgirá no fim (a Redenção pela vinda do Reino). 

Esta perspectiva não essencialista, não metafísica, pragmática, vivida na 

temporalidade e na contingência, mas que pela experiência (da revelação) obtém sua 

orientação, foi absorvida pelo filósofo da linguagem e da ciência, Hilary Putnam, que 
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escreve uma obra dedicada ao aspecto espiritual de sua vida, que ele retoma a partir de um 

determinado momento em sua vida, a partir da realização do bar-mitzvah de um de seus 

filhos. Putnam toma a filosofia de Rosenzweig (bem como de Buber e Lévinas, junto com 

Wittgenstein) como formas de orientação para vida, como expressa no título deste livro: 

Filosofia Judaica Como Um Guia Para A Vida (Cf. PUTNAM, 2008). O que Putnam 

destaca e valoriza nestas obras, começando por Rosenzweig, é o fato de que este produz 

sua filosofia de forma a que esta se refira à existência mesma, à vida, à experiência nesta 

vida. Putnam entende que a forma como Rosenzweig e os demais pensaram a religião e 

enfrentaram o conflito desta com a modernidade serve como auxílio a todos que se sentem 

ligados a alguma forma de religião e especialmente em relação ao judaísmo. São formas de 

produzir filosofia que abordam a religião e que demonstram como alguém poderia 

orientar-se na vida. Que abordam mais “modos de vida” do que conceitos “sobre” religião, 

antes guias para a vida do que sistemas e compêndios sobre teologia. 

O ir à vida, a que Rosenzweig exorta seu leitor no final de A Estrela da Redenção, se 

dá após ter conduzido o pensamento por uma travessia que visou livrá-lo das doenças 

paralisantes da velha filosofia (e mesmo da velha teologia). E, tendo o pensamento –e o 

pensador– obtido sucesso nesta grande liberação das amarras metafísicas, do congelamento 

nos conceitos, com o efeito colateral de ter tirado o homem do fluxo da vida, estão agora, 

pensador e pensamento, aptos a enfrentarem a vida naquilo que ela tem de mais próprio: o 

fato de ser a experiência no tempo, na contingência, na precariedade de estar sempre diante 

da morte, mas, ao mesmo tempo, tendo diante de si a possibilidade da experiência do amor 

e da esperança da futura redenção.  

 Finalmente, tendo, desde o primeiro capítulo, considerado o pensamento de Franz 

Rosenzweig como uma experiência de travessia do nada que chega à vida, retomo aqui a 

reflexão de Luiz Felipe Pondé:  

Por sua vocação (mórbida) pelo transcendente, a religião pode ser um 
instrumento interessante no diálogo com o niilismo, principalmente porque 
ambos habitam o espaço último da existência, seja pela busca do sentido último 
ou pela pedagogia do não sentido último (do vazio ontológico [...]). A formação 
deve ser uma pedagogia para o abismo (metáfora de relevo para descrever o 
movimento que leva o pensamento ao seu limite de exaustão). [...] por “paideia 
para o abismo” entendo exatamente uma atitude que leve os envolvidos no 
processo a um embate frontal com o tema do relativismo e niilismo (um é 
desdobramento necessário do outro), temas centrais para a reflexão pedagógica 
hoje. Penso que o pensamento religioso ocidental está preparado para este 
embate: não é por acaso que muitos autores religiosos falam longamente sobre o 
“nada”, a agonia, a circularidade da linguagem e da razão natural. Mas, para 
dialogar com o relativismo faz-se necessária uma inteligência teológica à sua 
altura. [...] Sem essa travessia do deserto de sentido do niilismo não há esforço 
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de formação real. Não há educação sem sofística em sem esforço de 
transcendência. (PONDÉ, 2009, pp. 121-122)  

Entendo ser esta perspectiva, do papel do pensamento a partir da religião para o 

enfrentamento com o relativismo e com niilismo, fundamental para se obter uma percepção 

realista e saudável da precária condição humana e de seu lugar no mundo. Franz 

Rosenzweig, em sua biografia como em sua obra, faz exatamente este percurso, esta 

travessia. Desde o princípio de sua vida adulta, o autor se debate com estes temas e sente a 

sua força debilitante. E o que se produziu daí foi fruto de uma “inteligência teológica” à 

altura destes desafios e à altura de seu próprio tempo. Por esta razão, Franz Rosenzweig 

entrou definitivamente para o panteão dos escritores que legaram uma obra que transcende 

seu tempo e alcança o status de um “clássico”, uma obra obrigatória, uma obra necessária. 

 

 

 

 

 

  



225 

CONCLUSÃO  

 Ao estabelecer o percurso que iríamos seguir na investigação da obra de Franz 

Rosenzweig, adotamos como ponto de orientação a nossa hipótese de que o pensamento de 

nosso autor se torna capaz de enfrentar o relativismo e o niilismo somente a partir do 

momento em que assimila categorias do pensamento judaico tradicional e os articula com 

suas próprias concepções filosóficas. E o caminho que percorremos, assim o entendemos, 

nos possibilitou confirmar esta hipótese. 

Pudemos observar que esta aquisição das categorias judaicas se inicia a partir de um 

momento de virada em sua biografia, que é aquele de sua teshuvá, seu retorno ao judaísmo, 

que determinou também o encaminhamento de sua carreira acadêmica, quando, mais tarde, 

vai recusar uma posição de professor universitário para se dedicar a promover o ensino e a 

pesquisa sobre o judaísmo.  

Pudemos melhor compreender o que ele quis dizer ao afirmar que escreveu sua 

filosofia pensando de uma forma judaica e com a linguagem judaica: 

Assim como recebi o novo pensamento nessas velhas palavras, assim, 
nelas eu o devolvi e o repassei. Para um cristão, como sei, as palavras do Novo 
Testamento teriam vindo a seus lábios em lugar das minhas palavras, enquanto 
que para um pagão, penso eu, não teriam vindo aos seus lábios as palavras de 
seus livros sagrados (...) mas, talvez, palavras inteiramente suas 
(ROSENZWEIG, 2000b, p. 131) 

A obtenção da categoria teológica da Revelação como elemento de orientação no 

espaço e no tempo foi o momento fundamental na constituição de seu modo de filosofar, o 

seu novo pensamento. A Revelação lhe permitiu assumir o indivíduo singular de 

Nietzsche, mas um indivíduo que é capaz de sair de si mesmo a partir da ordem de amar a 

Deus. Sair de si mesmo em direção ao Tu divino significou ir em direção ao outro, ao Tu 

que está diante de mim e que é um Eu como eu mesmo sou. Esta descoberta do Eu do 

outro como sendo o meu próximo engata o sentido que a história pode passar a ter, pois ela 

se manifesta como a ação destes indivíduos um em relação ao outro, na expectativa de que 

o amor ao próximo, como expressão do amor a Deus, junto com o caminhar ao lado de 

Deus na obediência do chamado do amor, possam apressar a vinda da Redenção. A história 

deixa de ser entendida segundo a noção de progresso, racional e necessário, passando a 

operar na chave da esperança messiânica. 

***A descoberta do outro como um Eu, singular, único como eu mesmo, revela o 

significado mais profundo da noção de contingência. Mais do que a possibilidade de 
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manifestação de fatos imprevisíveis e sem conexão lógica necessária, a contingência 

aparece na forma do outro que, este sim, é a materialização da imprevisibilidade, da 

liberdade. A contingência que se manifesta pela presença do outro diante de mim lança a 

experiência humana no fluxo da temporalidade.  

Rosenzweig nos disse que o seu novo pensamento levava o tempo a sério. E isto se 

pudemos constatar nesta forma em que seu pensamento assume plenamente a contingência 

que é o outro diante de mim. Por esta razão, a linguagem é a expressão da temporalidade e 

da relação entre estes seres contingentes. Ela já não se estabiliza a partir de noções 

racionais eternas e universais. Mais do que conceitos e substâncias, a linguagem se 

estabiliza a partir do nome, aquele algo que se refere ao ser singular que se reconhece 

como único por seu prenome e que se reconhece no tempo através de seu sobrenome. A 

linguagem, como Rosenzweig a vê, se constrói no tempo e na experiência. E como 

linguagem do nós ela ganha a sua vitalidade. Ela própria é signo da condição do Homem e 

do Mundo como criaturas. Se a linguagem não é expressão de essências, ela é aquilo que 

traz a experiência de algo desconhecido para o plano da consciência do homem singular. A 

própria estrutura da linguagem revela o limite do conhecimento, o limite da razão. Cada 

palavra e cada nome não revelam o que a coisas nomeada é em si, apenas que ela está 

presente e que se dá na experiência. O ato de nomear é um signo do ato criador.  

Ao mesmo tempo, a coisa criada é tão precária quanto o seu nome. O nome mostra 

como a coisa nomeada está muito próxima do não existir, do nada, de onde veio. Homem e 

mundo se descobrem criaturas até mesmo na linguagem. Note-se, entretanto, que este nada 

de onde homem e mundo se descobrem originados os coloca na consciência da sua relação 

com o Criador. Ambos se sustentam na existência pela relação com Deus, que é a Criação. 

E se sabem criaturas porque a relação de Revelação lhes deu a consciência e a experiência 

desta condição. O real, assim, se sustenta por esta teia de relações. E as relações de Criação 

e Revelação ordenam o futuro pela expectativa da Redenção. E o próprio tempo, a partir 

destas relações, não é mais apenas uma grandeza linear que segue em uma direção fixa e 

uma fluxo constante do passado ao futuro; o tempo se apresenta em três camadas 

interdependentes; o passado, sempre presente pela Criação, sustenta o presente sempre 

renovado pela Revelação e ambos tornam possível a antecipação do eterno futuro, pela 

esperança da Redenção. 

Esta estrutura do novo pensamento de Rosenzweig demonstra como opera o seu 

método judaico, que assume contingência, temporalidade, singularidade, criaturidade, 
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como as condições em que existem homem e mundo. Ao mesmo tempo, estes elementos 

que a teologia, ou mais precisamente a filosofia do judaísmo, lhe oferecem constituem 

parte fundamental da sua resposta ao relativismo e ao niilismo de seu tempo, sem com isso 

fazer de sua obra uma simples defesa de uma posição confessional. Rosenzweig diz que é 

por esta razão que sua obra não é “fanática”: 

Sou tido como o “judeu fanático”, entretanto, escrevi o primeiro livro 
judeu não fanático de que eu tenha notícia (quer dizer, judeu e mesmo assim não 
fanático, não fanático e ainda assim judeu). Isto é o que deve permanecer a meu 
respeito. Não o tomo em termos pessoais, considerando-o, em vez disso, como 
parte de meu destino. (GLATZER, 1998, pg. 136)   

Nossa hipótese nos permitiu discernir o sentido que Rosenzweig aplicou à sua 

expressão referente a uma “total renovação do pensamento” (ROSENZWEIG, 2000b, p. 

110). Recobrar a filosofia de sua ruína dependeria de se obter categorias de pensamento 

que ela própria não seria capaz de oferecer. E estas categorias tampouco poderiam vir da 

teologia liberal produzida no século XIX, pois estas, tanto a cristã quanto a judaica, 

mostraram-se tão céticas e relativistas quanto o era a racionalidade moderna, 

especialmente a partir do Iluminismo. Seria necessário retomar estas categorias do 

pensamento tradicional na perspectiva em que elas foram produzidas e mantidas, e isto 

implica em pensar como judeu, em assumir o “método judaico” de pensar. Somente assim, 

segundo Rosenzweig, seria possível renovar o pensamento, reerguendo tanto a filosofia 

quanto a teologia, ambas constituindo as faces complementares de um novo pensamento. 

Estas considerações nortearam nosso percurso de investigação, que principiou, no 

Capítulo I, por montar o quadro do contexto cultural, social, filosófico e teológico que 

impôs os problemas que nosso autor teve de enfrentar.  

No Capítulo II, vimos como este contexto amplo se refletiu diretamente em sua 

própria biografia e em seu trajeto como pensador pois Rosenzweig constatou a derrocada 

de um tipo de racionalidade que imperou no século XIX, que afetou tanto a filosofia 

quanto a teologia, tendo visualizado novas possibilidades para o pensamento. Em sua 

trajetória pessoal encontramos os elementos que Rosenzweig aportou ao seu pensamento e 

a suas posições existenciais, ambos sempre interconectados, especialmente quando o autor 

decide se dedicar ao ensino do judaísmo. Analisamos desde o retorno de Rosenzweig ao 

judaísmo, sua teshuvá, e o impacto que esta teve na sua trajetória intelectual e existencial, 

marcando o momento em que o filósofo passa a assumir as categorias do pensamento 
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judaico que serão integrados ao seu sistema de filosofia que, juntos, constituirão o seu 

“novo pensamento”. 

Neste ponto, já no Capítulo III, ao entrarmos na análise dos textos, pudemos verificar 

o lugar que Rosenzweig atribui ao nada no plano da racionalidade. O nada se torna um 

elemento criativo pois, não se tratando mais de um nada absoluto mas do nada do saber de 

cada elemento do real, sendo, portanto, três nadas, deles emergem à realidade estes 

elementos –Deus e Homem e Mundo– juntamente com uma nova racionalidade, que teria 

superado a paralisia imposta pela pergunta pela essência do real ou pela substância que o 

suportaria, voltando-se agora a uma abordagem do real a partir do que ele dá de si mesmo 

na experiência e na temporalidade. É esta concepção de racionalidade e de realidade que 

Rosenzweig assume para construir A Estrela da Redenção e que expõe em O Novo 

Pensamento. Ao assumir os nadas como ponto de partida, não de chegada, Rosenzweig faz 

deles elementos fundamentais para construir o seu pensamento, de forma que, partindo 

deles, o autor chega a um sistema de pensamento que se constrói sobre a clara consciência 

da inapreensibilidade racional ao mesmo tempo que da irrefutável facticidade do homem 

singular que existe e vive no mundo e que estão, ambos, aí. E estão aí porque foram tirados 

do nada e são sustentados pelas relações estabelecidas por e com Deus. 

Sendo assim, fica evidente que nossa hipótese de leitura emergiu quando assumimos 

a importância do “método judaico” de Rosenzweig para a construção de sua obra. 

Procurando observá-lo nos fundamentos de seu pensamento, pudemos trazer à tona os 

elementos e categorias da filosofia judaica que o constituem e que se integram aos 

elementos da filosofia ocidental de matriz grega, permitindo ao autor construir seu sistema 

próprio de pensamento. Sem estes elementos combinados, o novo pensamento de 

Rosenzweig estaria privado de uma de suas metades. Utilizando a metáfora que o próprio 

autor aplica, sua oração seria imperfeita ao ser alçada com apenas uma de suas mãos; 

combinando ambos os sistemas e suas categorias, levantando ambas as mãos, do cético e 

do fiel, do filósofo e do teólogo, a oração do crente e do descrente se unem e formam a 

oração única do homem que anda ao lado de seu Deus.  
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