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Nossos fantasmas 
Os historiadores Jacques Le Goff e René 
Rémond, com uma equipe de especialistas, 
escreveram uma , monumental História da 
França religiosa, cujos dois primeiros 

volumes serão publicados este mês na França (éditions 
du Seuil). Foi na Idade Média, em torno do cristianismo 
nascente, que as crenças da sociedade francesa se 
enraizaram. Era lógico, portanto, que Jacques Le Goff, 
um dos mais famosos medievalistas europeus, professor 
na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, 
grande amigo de Umberto Eco — ele foi também o 
conselheiro do filme O nome da rosa —  se 
interessasse especialmente por esse tópico. Nesta 
entrevista, ele mostra como o passado religioso da 
Europa ainda hoje impregna nossas mentalidades. 

 

omin 

 

— Enquanto a maioria dos historia -
atires. por effitia, do biCetit~.. 	griii;--  gulhou na França republicana e revolu-
'cIonária, o senhor se dedicou a um 
trabalho monumental sobre a França 
religiosa. É quase uma provocação! 

— A Revolução é interessante, claro, 
mas é apenas um acontecimento. Prefi-
ro considerar os fenômenos históricos 
em sua continuidade durante longos 
períodos. E depois parece-me que a his-
tória dos sentimentos e das práticas 
religiosas responde a uma preocupação 
absolutamente atual. Vivemos hoje, na 
França, um período bem estranho: de 
um lado, assistimos a um movimento de 
desinteresse pela prática da religião, 
por suas instituições. Do outro, vemos 
urna renovação incontestável do senti-
mento religioso, uma volta à espirituali-
dade. Isso acontece tanto no judaísmo 
quanto no cristianismo católico ou pro-
testante. Sem contar outro fenômento 
contemporâneo: o florescimento de sei-
tas e de comportamentos para-
religiosos. O espiritual está transbor-
dando do religioso. 

— Transbordamento é uma boa pa-
lavra para descrever a violência provo-
cada pelo filme de Martin Scorsese, A 
Ultima tentação de Cristo. 

— São reações de alguns fanáticos, 
tão pervertidas que escapam do domí-
nio religioso propriamente dito. Mas, 
para lá desses excessos, numerosas pes-
soas sentem dificuldade em acompa-
nhar o movimento demasiado rápido da 
História. E sabemos que as renovações 
religiosas são freqüentemente ligadas a 
períodos semelhantes de aceleração: as 
pessoas têm a impressão de perder suas 
raízes, de se desligarem do passado e do 
sagrado — e voltam-se naturalmente 
para o espiritual. Foi este, por exemplo, 
o caso da Idade Média: o formidável 
impulso do Ocidente conduziu, no sécu- 

— Certo. O cristianismo impôs um 
tempo duplo: o tempo linear da Histó-
ria, que vai da Criação ao Julgamento 
Final, passando pela era cristã; e o 
tempo cíclico do ano, que é fundado nas 
festas litúrgicas. Ainda hoje, os estran-
geiros freqüentemente se espantam ao 
descobrir que na França a segunda-feira 
de Páscoa e o dia de Todos os Santos 
são festas oficiais e feriados. Veja ainda 
os debates atuais sobre os ritmos esco-
lares, que opõem a Igreja Católica, preo-
cupada em reservar a quarta-feira para 
o catecismo, aos partidários do week-
end, grande novidade da sociedade mo-
derna. No curso da História, uma mu-
dança na medida do tempo sempre en-
gendrou um conflito de natureza econó-
mica, institucional, cultural e ideoló-
gica. 
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1013, à eclosão de diversos movimentos 
extremistas, como aqueles adeptos da 
flagelação que faziam penitência casti-
gando a si mesmos. Foi igualmente o 
que aconteceu depois da Revolução 
Francesa, sob o Consulado e o Império 
— leia o Gênio do Cristianismo, de 
Chateaubriand. Ou então, após o Re-
nascimento: as grandes descobertas 
provocaram uma vitalidade religiosa 
muito forte, seja através do protestan-
tismo, seja através dos movimentos 
místicos, e sempre sob formas exacerba-
das de catolicismo. É o que está aconte-
cendo hoje. 

— Como se caracterizou a cristiani-
zação no curso da Idade Média? 

— A história religiosa afeta dois da-
dos sociais e mentais fundamentais: o 
espaço e o tempo. A passagem do paga-
nismo ao cristianaismo é uma reviravol-
ta formidável. Uma nova religião se 
implanta muitas vezes no lugar dos 
antigos cultos, até mesmo para comba-
tê-los e destrui-los: no lugar dos tem-
plos, por exemplo, ou em sítios pagãos 
— certas fontes, certas árvores, certas 
pedras —... Para ocupar o espaço, cons-
trói-se um edifício especializado: a sina-
goga para o judaísmo, a mesquita para 
o islamismo, a igreja para o cristianis-
mo. Na França da Idade Média, a igreja 
vai suscitar um acontecimento conside-
rável: o nascimento da aldeia. Na Anti-
guidade, só havia o campo e as cidades. 
E eis que no século 7° as pessoas come-
çam a se reunir em volta do campaná-
rio. Além da rede de paróquias, o cristia-
naismo tece uma segunda trama, a dos 
mosteiros, em parte urbanos, mas so-
bretudo rurais. É assim que o cristianis-
mo fundamentalmente estruturou o es-
paço francês. 

— E o tempo? 
— Se o campanário organiza o espa-

ço, os sinos ordenam o tempo. Eles 
passam a ritmar as horas e o trabalho 
dos homens e dão a medida da vida 
cotidiana. Se ficamos na dependência 
de uma agenda é um pouco por causa 
dos monges medievais, que foram os 
primeiros a organizar o emprego do 
tempo. Os sinos o ritmavam — eles 
foram colocados bem noalto do campa-
nário para que pudessem ser ouvidos 
além da pequena comunidade monásti-
ca. Vejam o Angelus, de Millet: a tela 
exprime maravilhosamente o enqua-
dramento que a religião exerceu sobre 
gerações e gerações de franceses. 

— Estamos longe de Millet... 
— Não tanto quanto você pensa. No 

século 12 aparecem efetivamente os si-
nos "urbanos e leigos", que não mediam 
mais os trabalhos rurais, mas as ativida-
des da cidade. E, no inicio do século 14, 
com a difusão do relógio mecânico, pas-
sou-se do tempo da Igreja ao que se 
pode chamar de "tempo dos comercian-
tes", o do cálculo em horas iguais. Em 
todo o caso, o cristianismo soube impor 
sua regra, até mesmo pelo calendário. 
Uma das novidades que ele trouxe foi a 
semana: seis dias de trabalho, um dia de 
repouso. A Revolução Francesa, aliás, 
fracassou em sua tentativa de controlar 
o tempo, justamente porque subesti-
mou a história religiosa. Eram charmo-
sos aqueles nomes de meses: fructidor, 
messidor, thermidor...Só tinham uma 
falha: iam contra costumes multissse-
culares. 

— E o tempo cristão foi restabele-
cido? 

— Outra constante que caracteriza 
a história da França religiosa: a luta 
contra a sexualidade. 

— Sim. Mas as ligações entre reli-
gião e sexo são quase tão velhas quanto 
o mundo ! O grande especialista em pré-
história André Leroi-Gourhan achava 
que as primeiras manifestações de arte 
já misturavam o sentimento do sagrado 
com a sexualidade. E que esta era o 
principal modo de organização das 
mentalidades nas religiões antigas. Sa-
be-se como o tema da virgindade de-
sempenha um papel fundamental no 
cristianismmo: o modelo monástico, 
fundado precisamente na luta contra a 
sexualidade, vai fazer um enorme suces-
so na Idade Média. Considere A tenta-
ção de Santo Antônio: é a colocação em 
imagem do medo da sexualidade, que se 
traduz, do mundo romano ao cristianis-
mo, pelo medo da mulher e de sua 
possível intrusão no mundo clerical, es-
tritamente masculino. E depois, de for-
ma obscura e gradual, impõe-se outra 
explicação para o pecado original: de 
pecado de sede de conhecimento, de 
usurpação da natureza e da soberania 
de Deus, ele se transforma em pecado 
sexual. Esta também foi uma transfor-
mação medieval. 

— Transformação que traça uma li-
nha divisória entre os clérigos e os 
leigos... 

— Exatamente. É a reforma gregoria-
na, nos séculos 11 e 12, que funda essa 
divisão, pois até então o concubinato e 
o casamento eram freqüentes entre os 
padres. Exige-se destes últimos a casti-
dade absoluta. Desde então, a ausência 
de sexualidade torna-se o princípio 
mesmo da identidade dos clérigos. Nos 
séculos 12 e 13, surgirá toda uma popu- 

lação de marginais, os filhos de padre, 
considerados bastardos. Dai em diante, 
para a Igreja, fazer ou não fazer amor é 
um pouco "ser ou não ser". É o princípio 
fundamental que explica o medo sem-
pre atual do clero católico diante da 
procriação "desorganizada" e ligada ao 
prazer. Ao longo de toda a sua história, 
a Igreja vai procurar definir e controlar 
o comportamento sexual dos leigos.A 
sociedade leiga é definida pelo casa-
mento, instituição criada para que eles 
possam viver cristãmente. Desde o sé-
culo 9°,a Igreja controla cada vez mais a 
circulação das mulheres na sociedade, 
determina as alianças em função dos 
graus de parentesco e, outra uma vez, 
regulamenta o tempo: impõe aos espo-
sos um calendário rigoroso das relações 
sexuais. 

— Quando a França foi cristiani-
zada? 

— Será que ela foi verdadeiramente? 
Digamos que ela passou por duas va-
gas: a passagem do paganismo ao cris- 
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s são medievais 

manda queimar todos os escritos talmú-
dicos, e o Concilio de Latrão IV obriga 
os judeus a portarem... a estrela amare-
la. Depois, Felipe o Belo tentará caçá-
los na França, por volta do ano 1300. A 
sociedade cristã os transforma em bo-
des expiatórios das' epidemias, e os 
acusa de crimes rituais e de rapto de 
crianças. 

— A mesma-agi 	que os roma- 
nos faziam aos primeiros cristãos para 
justificar as perseguições? 

— Exatamente. E espantoso verificar 
que os cristãos se conduziram com os 
judeus exatamante da mesma forma 
que os pagãos se conduziram com eles. 
A gente encontra freqüentemente tais 
repetições na História. Veja Israel, hoje: 
apesar de toda a admiração que possa-
mos ter por esse pais, sabemos que os 
israelenses têm grande dificuldade em 
tratar os palestinos de uma maneira 
diferente da que eles próprios foram 
tratados. Existe aí uma inquietante es-
trutura da evolução histórica. 

— Em suma, o senhor descreve a 
permanência da intolerância através 
dos séculos... 

— Não. Acho que, apesar de tudo, o 
espírito de tolerância progrediu. No pas-
sado ele era muito fraco... Na Idade 
Média, quando reinava o princípio de 
exclusão, ele se aplicava não só ao ju-
deu, mas principalmente ao herético. 
Para os cristãos, o herético era mais 
insuportável do que o judeu, mais ainda 
do que o pagão, que tinha a infelicidade 
de não conhecer o verdadeiro Deus e a 
verdadeira religião. O herético é cristão: 
ele foi batizado e recusa uma verdade 
que conhece. Ora, a religião cristã é 
urna religião totalitaria, no sentido em 
que seu objetivo fundamental é a con-
versão de toda a humanidade. A rigor, 
ela pode tolerar uma minoria que espe-
ra converter. Mas não os que renegaram 
o seu cristianismo. Diante desses. só há 
uma solução: suprimi-los. 
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tianismo, na Idade Média; e o apareci-
mento, no século 18, do protestantismo„ 
segunda religião de massa, que vai oca-
sionar outra igreja, outra sociedade, e 
I que representava tanto uma nova ten-
tativa de cristianização quanto uma re-
cusa do catolicismo. Em todo o caso, 
falou-se de "reforma" antes do apareci-
mento dos protestantes: os grandes 
concílios da época carolíngia já refor-
mavam ! 

— O que não funcionava direito nu-
ma religião que acabara de se impor? 

— A prática religiosa era deficiente 
ou rotineira, o comportamento do clero 
deixava a desejar. Havia as fomes, a 
multiplicação das guerras, a violência, 
os fracassos dos cristãos contra os mu-
çulmanos. Para a elite cristã, era um 
fracasso interior, dal a necessidade de 
reformas. Para as massas, foi preciso 
descobrir bodes expiatórios — isso será 
feito, ao longo de toda a história da 
França cristã. E começam as persegui-
ções aos judeus já na Idade Média. 

— O anti-semitismo, em sua opinião, 
-leria raizes no cristianismo? 

— Sim. Começou muito cedo, em 
quase toda a Europa. No curso dos três 
primeiros séculos depois de Cristo, ain-
da se pode falar de judeo-cristianismo. 
Os judeus e os cristãos se diferenciam 
pouco uns dos outros. Hoje temos difi-
culdade em imaginar o caráter revolu-
cionário do cristianismo em seus pri-
mórdios. Era uma sociedade de eleitos, 
que tinha a ambição de mudar o homem 
e a sociedade, que se nutria de esperan-
ça, de fervor e de heroísmo. Mas, no 
século 4° o cristianismo vence e se torna 
religião oficial. Mas nem por isso o mun-
do anda melhor. Os cristãos logicamen-
te se interrogaram sobre as causas des-
se fracasso. Primeiro em si mesmos: o 
cristianismo culpabilizou fortemente o 
indivíduo. Mas a autocrítica tem limi-
tes. Então, procuraram-se responsáveis. 
Logo surgem os judeus, a única minoria 
religiosa da época. Desde o século 6° 
começa a agressão, que mais tarde se 
transformará em anti-semitismo, com o 
desprezo, a violência, o ódio... 

— E a perseguição... 
— Sim. Sob os Carolingios, no século 

9°, os arcebispos tentam pegar os meni-
nos de numerosas comunidades judai-
cas que se encontram em seu território 
para batizá-los à força. Até então, a 
minoria religiosa quase consegue coe-
xistir. Mas o anti-semitismo recrudesce 
consideravelmente no século 13, princi-
palmente nos meios populares. Um sí-
nodo proíbe os cristão de consultarem 
médicos judeus. Criam-se, em seguida, 
os primeiros guetos. O próprio São Luís 

— E, a Igreja não hesitou em fazer 
isso! 

— Infelizmente não! A Inquisição, 
que se instaura no século XIII, foi uma 
catástrofe histórica: ela levou à legaliza-
ção da tortura. Paradoxalmente, era um 
progresso judiciário: os tribunais pelo 
menos tentavam provar que os acusa-
dos eram mesmo heréticos. De qualquer 
forma, é uma vergonha histórica para 
toda a Igreja cristã. 

— Ao longo desses dois milênios, as 
crenças acompanharam a evolução das 
instituições religiosas? 

— Com lentidão. Mas a fronteira en-
tre as duas nem sempre é evidente. O 
cristianismo incorporou as superstições 
pagãs. Foi ainda na Idade Média que 
apareceu uma terceira instancia do 
além: o purgatório, construido a partir 
dos relatos das aparições. Santo Tomás 
de Aquino, um dos maiores intelectuais 
da época, fica aliás constrangido pelo 
imaginário pagão, simbolizado pelo 
purgatório. 

— O senhor demonstrou, em um li-
vro precedente, que a invenção do pur-
gatório foi uma necesidade, algo como 
uma abertura para o centro. 

— Sim, foi uma demonstração de 
nuance, uma recusa do maniqueismo. O 
purgatório foi inventado, em parte, para 
esvaziar o inferno. Era dificil admitir 
que alguém fosse tão mau a ponto de 
merecer o fogo eterno. Na Idade Média 
as pessoas se perguntaram, aliás, se 
havia uma só pessoas condenada ao 
inferno. Quem sabe Judas? Adiantaram 
alguns autores eclesiásticos. Mas havia 
defensores de Judas! Chegou-se a duvi-
dar que o próprio Diabo habitasse no 
inferno. 

— Quando foi que o Diabo se impôs? 
— O Diabo é incontestavelmente o 

grande personagem da Idade Média. A 
Antiguidade conhecia demônios, que 
não eram bons nem maus. O cristianis-
mo, muito influenciado pelo maniqueís-
mo, mesmo rejeitando seu dogma, dis-
tingue entre os bons e os maus. E atri-
bui a esses últimos um chefe supremo: o 
Diabo — que só aparece verdadeira-
mente com oficialização da religião e 
recebe sua promoção no ano 1000. Ele 
está intimamente ligado com o estabe-
lecimento das estruturas feudais: não é 
o Senhor que nos salva, é o mau senhor 
que nos perde,que estabelece os maus 
costumes e propõe maus contratos. 
Com  o Diabo foram cristalizados todos 
os temores da Idade Média: a mulher, o 
sexo, a noite. A religião medieval tem 
também um grande sentido do sagrado, 
que incitou fortemente o medo: o medo 
ativo e positivo, aquele de Deus, que o 
clero procurou insuflar nos fiéis, um tipo 
de estimulante para evitar o pecado; e o 
medo pânico, irracional, aquele do Dia-
bo. Na verdade, a grande criação do 
cristianismo não foi o Deus único, mas o 
diabo único! 

— Hoje, porém, isto se perdeu... 
— O cristianismo, hoje, renunciou 

com pesar ao diabo. Atualmente ele 
está laicizado. Anda por toda a parte: 
nos filmes, nas histórias em quadrinhos. 
Nos romances de ficção científica, exis-
te sempre um Satã marciano, um perso-
nagem supersônico e diabólico. Isso 
mostra a que ponto nossa imaginação 
continua dominada pelo imaginário re-
ligioso tradicional. Seus temas princi-
pais, como a luta do espirito e da maté-
ria, ainda estão aí. 


