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Resumo: Este artigo pretende discutir o conceito de cultura para dois importantes intelectuais
europeus, Georg Simmel (1858-1918) e Georg Lukács (1885-1971), tendo em vista sobretudo
o desenvolvimento de suas noções frente ao que ambos sentiram como uma crise do espírito.
Ao compartilharem uma sensibilidade semelhante diante das transformações advindas do alto
capitalismo, de modo mais ou menos pessimista, cada um desses intelectuais discorreu de
modo peculiar sobre uma postura frente ao cotidiano mecanizado. O objetivo é aproximar em
certa  medida o  desenvolvimento  do  conceito  de  cultura  em  ambos,  através  dos  textos
Subjective Culture e As grandes cidades e a vida do espírito de Simmel e alguns ensaios do
livro Soul and form de Lukács, para então entender como rompem no modo de conceberem a
modernidade.  
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Abstract: I  discuss  through  this  work  culture  as  conceived  by two  important  european
intellectuals, Georg Simmel (1858-1918) and Georg Lukács (1885-1971),  having in mind
particularly the development of their notions in face of what both felt as a crisis of the spirit.
As  they  shared  a  similar  sensitivity  in  the  face  of  transformations  coming  from  high
capitalism, in a more or less pessimistic way, each of these intellectuals spoke in a peculiar
manner of reacting to the mechanicized everyday. The purpose here is to bring closer both
ways  of  developing the  concept  of  culture  in  a  certain  way,  using  the  works  Subjective
Culture and The metropolis and Mental Life by Simmel and some essays found in Soul and
form by Lukács, so we can at last understand how they diverge when conceiving the modern. 
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A noção de cultura foi fruto de um intenso debate no fim do século XIX e no início do

século  seguinte,  sendo apropriada  por  diversas  disciplinas:  tanto  na  sociologia,  como na

história  e  também na literatura ela  parecia  responder  muitos  dos  problemas advindos da

modernidade.  Este  conjunto  de  disputas  pelo  conceito  atravessou  os  diversos  países  da

Europa, tendo como referências dois intelectuais que foram caros para a intelectualidade de

todo o século. George Simmel (1858 - 1918) e  Georg Lukács (1885-1971), formados por

uma tradição de pensamento alemã semelhante, definiram seus conceitos tendo em vista uma

lógica similar — a despeito de algumas peculiaridades — mas terminaram por se afastar

bruscamente  quando  o  tema  em  questão  se  tornou  o  objeto  de  seus  estudos  frente  à

modernidade. O artigo que se segue pretende, portanto, discutir o percurso da ideia de cultura
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para os dois intelectuais a partir dos textos Subjective Culture1 e As grandes cidades e a vida

do espírito2 de Simmel e alguns ensaios do livro Soul and form3 de Lukács, para desembocar

no modo distinto como os dois reagiram ao fenômeno da modernidade. 

Em 1908, em texto curto, o intelectual Georg Simmel sistematiza de modo bastante

claro a sua compreensão do conceito de cultura. O autor, a fim de construir sua noção, parece

se  afastar  de  uma  percepção  fechada  e  uniforme  de  cultura,  recorrente  em  sua  época.

Enquanto um pensador como o francês Émile Durkheim4 (1858 – 1917) impunha à natureza

humana uma dualidade entre alma e corpo, decorrendo deste pressuposto que, para existir

vida social, o indivíduo deveria sacrificar seu corpo — e de todos os desejos advindos dele —,

Simmel, por sua definição de cultura, torna a conexão entre corpo e alma mais complexa. 

Em  Subjective Culture, o alemão defende a ideia de que, para existir cultura, toda

disposição  interior,  o  que  ele  nomeará  de  subjetividade,  deveria  estar  aberta  ao  mundo

exterior,  classificado  como  mundo  objetivo.  O  significado  desses  termos  é  bastante

importante para todo argumento que se seguirá, pois se deve ter em mente que o autor não

está  usando-os em sua significação usual.  O "objeto" é  tudo que está  fora do interior do

indivíduo, podendo ser, inclusive, outro sujeito.  É,  nesse sentido, que Simmel elabora sua

noção porosa de cultura:  uma subjetividade profundamente ligada à vida cotidiana. Simmel

lança mão de uma imagem importante para o desenvolvimento de seu ponto: a metáfora da

pereira.  Nela,  estabelece um paralelo entre o desenvolvimento dos seres humanos e o da

pereira, usando, sobretudo, a ideia de cultivo. 

Cada  árvore  teria  um  limite  no  que  tange  seu  crescimento  próprio.  Em  estado

selvagem, cada pereira só poderia, tal como o homem, desenvolver-se até certo ponto. No

entanto,  ao se intervir  no processo de seu desenvolvimento com um elemento exterior,  e

sendo intelectualmente direcionado, ela poderia melhor expandir suas potencialidades e dar

frutos mais doces: "at this point, teleological processes set in that raise existing energies to a

level that was in principle unattainable with their previous developmental possibilites"5. 

1 SIMMEL, Georg. "Subjective Culture" In  On Individuality and Social Forms. Chicago: The University of
Chicago Press, 1971.
2 SIMMEL, Georg. "As grandes cidades e a vida do espírito” In Mana [online], 2005, vol. 11, n.2, p. 577- 591.
3 LUKÁCS, Georg. Soul and form. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press, 1974.
4 DURKHEIM, Émile. "O dualismo da natureza humana e as suas condições sociais" In A Ciência Social e a
Ação. São Paulo: DIFEL, 1975.
5 “[...]  a esta altura, processos teleológicos atuam, o que aumenta energias existentes a um nível que era, em
princípio, inatingível em suas possibilidades de desenvolvimento anteriores” (tradução da autora).  SIMMEL,
Georg. "Subjective Culture" In: LEVINE, Donald (Org.).  On Individuality and Social Forms.  Chicago: The
University of Chicago Press, 1971. p. 228
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A cultura,  para  Simmel,  portanto,  implicaria  cultivo,  i.e.,  o  desenvolvimento  das

próprias potencialidades de cada indivíduo em contato com um elemento externo, que se

manteriam apenas em potência se não houvesse um estímulo exterior que as colocassem em

vigor. Esse cultivo deveria levar em conta as características próprias de cada ser humano: 

All cultivation is not merely the development of a being beyond the morphological
stage attainable through its nature alone, but development in the direction of an
original inner core,  a fulfillment of this being according to the law of its  own
meaning, its deepest dispositions [...] It emerges [...] through the interaction of the
natural forces with a new, teleological intervention, an intervention which follows
the inherent proclivities of the being and as such may be called its culture.6  

Para que haja cultivo no sentido de cultura, o núcleo interior natural de cada sujeito deveria

ser preservado, ou seja, as suas potencialidades. O ser-humano seria o único intelectualmente

apto a escolher os caminhos do seu próprio aperfeiçoamento em contato com a sua vida

exterior. 

Simmel desenha sua noção a partir de uma concepção muito peculiar, que tem em

vista dois pólos permanentemente conectados: o interior e o exterior. O nexo entre ambos se

torna  fundamental  para  compreender  o  que  está em  jogo  na  ideia  de  cultivo:  nenhum

indivíduo poderia se manter distante do cotidiano para fundar cultura. A cultura apenas se

produziria se o sujeito se mantivesse profundamente ligado à sua experiência, alimentando a

si por ela,  bem como alimentando criativamente o mundo  à  sua volta, ininterruptamente.

Portanto, 

[…] cultivation is certainly a state of the soul,  but one that is reached only by
means of the use of purposely created objects. This externality and objectivity is
not  to  be  understood  only in  a  spatial  sense.  The  forms  of  comportment,  the
refinement of taste expressed in judgements, the education of moral tact which
make  an  individual  a  delightful  member  of  society  -  they  are  all  cultural
formations in which the perfection of the individual is routed through real and
ideal spheres outside of the self7. 

6 "Todo cultivo não  é meramente o desenvolvimento de um ser para além do estágio morfológico atingível
apenas  através  de  sua  natureza,  mas  o  desenvolvimento  na  direção  de  um  núcleo  interno  original,  uma
realização deste ser segundo a lei de seu próprio significado, suas disposições mais profundas [...]. Emerge, [...],
através da interação das forças naturais com uma intervenção nova, teleológica, uma intervenção que segue as
inclinações inerentes do ser e, desse modo, pode ser denominadà sua cultura” (tradução da autora, ibidem, p.
229).
7 "[…] o cultivo é certamente um estado da alma, mas um que é alcançado somente através do uso de objetos
criados  propositalmente.  Essa  externalidade  e  objetividade  não devem ser  compreendidas  somente  em um
sentido espacial. As formas de comportamento, o refinamento de gosto expresso em julgamentos, a educação de
tato  moral  que  torna  um indivíduo  um membro  agradável  da  sociedade  – são  todos  pequenas  formações
culturais  nas  quais  a  perfeição do indivíduo  é desenhada através  das  esferas  do real  e  ideal  fora  do  self"
(tradução da autora, ibidem, p. 230).
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O aperfeiçoamento do self não se apresentaria de modo privado, não apenas a si mesmo. É,

pelo contrário, fundamentalmente ligado ao mundo objetivo. A intenção do cultivo deve ser

também intervir criativamente no mundo à sua volta. Isto é, deve ter sua importância medida

sempre nessas duas esferas: respeitando a potencialidade própria e visando o mundo exterior.

É apenas destinando-se à totalidade dos indivíduos que existe cultura. 

O autor aponta que haveria uma resistência por parte do indivíduo à incorporação de

elementos externos. No entanto,  a partir de sua defesa desta noção de cultura, ele mesmo

indica que apenas incorporando-os  é que se criaria nos indivíduos a real sensação de um

cotidiano identificado com suas disposições naturais, o sentimento afinal de que ele seria

parte ativa da realidade externa a ele. Todo indivíduo seria peculiar em si mesmo, tendo um

limite para  sua expansão, qual seja,  o limite do mundo objetivo: não seria um tempo de

gênios, apartados do mundo por sua incrível inventividade. O homem deveria preservar sua

conexão  à tradição  — dos  usos  e  costumes  de  seu  mundo  — e  agir  para  que  ela  se

conservasse de modo não obsoleto. Desta ligação, os constrangimentos possíveis advindos de

uma  cultura  exterior  não  seriam  mais  entendidos  como  limites  — afinal,  ele  mesmo

trabalharia para o seu aperfeiçoamento. 

Entretanto, Simmel alude a uma mudança em seu tempo, em que a ideia de cultura

como nexo não mais existia. Considerando o momento que escreve como uma conjuntura de

"social complexity and extensive division of labor"8, Simmel abre para uma nova questão: 

Things  become  more  perfect,  more  intellectual,  and  to  some  degree  more
controlled  by  an  internal  objective  logic  tied  to  their  instrumentality;  but  the
supreme cultivation, that of subjects, does not increase proportionately. Indeed, in
view of the enormous increase of objective culture, in which the world of thing is
parcelled out to countless workers, subjective culture could not increase. Thus far
at least, historical development has moved toward a steadily increasing separation
between objective cultural production and the cultural level of the individual. The
dissonance of modern life - in particular that manifested in the improvement of
technique in every area and the simultaneous deep dissatisfaction with technical
progress - is caused in large part by the fact that things are becoming more and
more cultivated, while men are less able to gain from the perfection of objects a
perfection of the subjective life.9

8 "complexidade social e divisão extensiva do trabalho”(tradução da autora, ibidem, p. 234).
9  "As coisas se tornam mais perfeitas, mais intelectuais e, até certo ponto, mais controladas por uma lógica
objetiva interna ligadas  às suas instrumentalidades; mas o cultivo supremo, aquele dos sujeitos, não aumenta
proporcionalmente.  De fato, em vista do enorme aumento da cultura objetiva,  na qual o mundo da coisa  é
distribuído por inúmeros trabalhadores, a cultura subjetiva não poderia aumentar. Ao menos até os dias de hoje,
o desenvolvimento histórico tem se direcionado a uma separação cada vez maior entre a produção cultural
objetiva e o nível cultural do sujeito. A dissonância da vida moderna  – em particular aquela manifestada no
aprimoramento da técnica em cada área e a profunda insatisfação simultânea com o progresso tecnológico – é
causada, em grande parte, pelo fato de que as coisas estão se tornando cada vez mais cultivadas, enquanto o
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A vida moderna é o  contexto novo ao qual  Simmel alude,  no qual  a  cultura objetiva se

desenvolveria obedecendo a uma lógica instrumental própria. Ou seja, seria uma experiência

mecânica sem conexão com o interior de cada um dos indivíduos. A interioridade não mais

conseguiria alcançar o desenvolvimento do exterior e,  por isso,  este  último se expandiria

"sem alma”: não haveria mais um elemento comum entre interior e exterior que os manteria

em consonância. O termo alma aqui se refere ao nexo estabelecido entre o indivíduo e a

experiência, quando aquele animaria o mundo à sua volta na sua produção, não sentindo o

abismo entre eles. Neste novo mundo, o interior não atuaria sobre os objetos e, desse modo,

criaria-se uma profunda separação entre os sujeitos e os objetos: nem o indivíduo conseguiria

se cultivar incorporando o exterior, devido a corrente rápida e constante de estímulos, tendo o

risco de corroer seu interior; nem os objetos seriam animados, pois este sujeito não mais

conseguiria agir sob seu cotidiano.

Essa crise da cultura,  aludida apenas no final do  Subjective Culture,  recebe maior

atenção em outro texto do autor: As grandes cidades e a vida do espírito10, escrito cinco anos

antes. Neste texto, o autor pretende discutir diretamente acerca dos problemas que os homens

enfrentam  na  modernidade.  Todo  o  indivíduo  encararia  uma  luta  fundamental  em  sua

existência moderna: resistir "a ser nivelado e consumido em um mecanismo técnico-social"11.

Este conflito seria profundamente agravado nas grandes cidades já que, nelas, a vida interior

teria  que  defender-se  de  uma  potência  exterior  muito  mais  "violenta".  Para  preservar  a

cultura,  como entendida no texto anterior,  todo sujeito  deveria ser capaz de conservar  as

potencialidades inerentes ao seu interior, desenvolvendo-as a partir do contato com o exterior.

Numa vida habitual e regular, como a das cidades pequenas, o sujeito teria pouca dificuldade

de lidar com a experiência exterior, já que ela mesma teria certa conformidade com o seu

espírito. Sua existência corporal simplesmente faria sentido dentro de uma vida social. 

No  entanto,  o  contrário  aconteceria  nas  cidades  grandes:  o  sujeito  já não  se

identificaria com a quantidade de estímulos exteriores e a constante transformação do seu

cotidiano.  Sua  alma  pouco  influiria  na  experiência:  interior  e  exterior  mutuamente  se

apartariam. Diante deste turbilhão de mudanças, para Simmel, o indivíduo se conectaria ao

cotidiano com o órgão psíquico menos sensível, aquele "que está o mais distante possível das

homem se  torna  menos  capaz  de  obter  a  partir  da  perfeição  de  objetos  uma perfeição  da  vida  subjetiva”
(tradução da autora, ibidem).
10  SIMMEL, Georg. "As grandes cidades e a vida do espírito". In Mana [online], 2005, vol. 11, n.2, p. 577-
591.
11 Ibidem, p. 577.
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profundezas da personalidade"12: o entendimento. Através dele, o sujeito conseguiria ver sua

subjetividade resistir ao risco da destruição pela força externa das mudanças, enquanto, ao

mesmo tempo, se conectaria em alguma medida à experiência. Para o autor, o entendimento

seria a força interior mais capaz de adaptação neste violento mundo moderno. 

O entendimento tem aqui um papel importante para o argumento, pois ele se conecta

fundamentalmente  à concepção  de  Simmel  de  economia  monetária:  ambos  teriam o  seu

desenvolvimento intensificado nas grandes cidades. Para ele, 

[…] é-lhes comum a pura objetividade no tratamento de homens e coisas, na qual
uma justiça formal frequentemente se junta com uma dureza brutal. O homem é
pautado  puramente  pelo  entendimento, é indiferente  frente  a  tudo  que  é
propriamente individual, pois do individual originam-se relações e reações que não
se deixam esgotar com o entendimento lógico - precisamente como no princípio
monetário a individualidade dos fenômenos não tem lugar. Pois o dinheiro indaga
apenas  por  aquilo  que  é comum a  todos,  o  valor  de  troca,  que  nivela  toda  a
qualidade e peculiaridade à questão do mero 'quanto'. Todas as relações de ânimo
entre  as  pessoas  fundamentam-se  nas  suas  individualidades,  enquanto  que  as
relações de entendimento contam os homens como números, como elementos em
si  indiferentes,  que  só possuem um interesse  de acordo com suas  capacidades
consideráveis objetivamente.13 

Nesse sentido,  o  entendimento  proporcionaria  ao  interior  um afastamento  da  experiência

exterior, ao tratá-la apenas em seu sentido objetivo. Tal como o dinheiro, as relações dos

indivíduos teriam uma acepção estritamente pragmática. Em vez de sua alma ser absorvida

pelo mecanismo social, o entendimento garantiria a proteção de seu núcleo, inviabilizando

qualquer relação e, portanto, também, qualquer espiritualização do cotidiano. A objetividade

cumpriria sua função de adaptação ao cotidiano, sem legislar — para Simmel, legislar seria a

capacidade  do  homem  de  fazer  distinções  — sobre  o  mundo.  A disciplina  vinculada  à

contabilidade seria o mediador com a vida terrena, garantindo assim uma estabilidade mínima

com o mecanismo social moderno.  

No entanto,  como em outros  textos  do autor,  o  argumento não se encerra  por  aí:

mesmo a mais superficial das relações guarda vínculo com o interior, mesmo que esse seja

tenso.  Diferentemente  do  nexo  harmonioso  estabelecido  com  o  cotidiano  das  cidades

pequenas, a articulação existente entre sujeito e vida passa a operar na constante tensão de

suas  potencialidades.  Sua  tensão  se  caracteriza  pela  postura  que  Simmel  nomeará de

"reserva".  Há,  portanto,  uma  guinada  que  altera  o  argumento  tão  bem  embasado

12 Ibidem, p. 578.
13 Ibidem, p. 579.
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anteriormente: o que até então era revestido apenas de uma apreciação depreciativa ganha

uma breve e importante consideração. 

A postura pela qual os homens agiriam com o entendimento, i.e., aquela 

[…] em que os nervos descobrem a sua derradeira possibilidade de se acomodar
aos conteúdos e à forma de vida na cidade grande renunciando a reagir a ela - a
autoconservação de certas naturezas, sob o preço de desvalorizar todo o mundo
objetivo,  o  que,  no  final  das  contas,  degrada  irremediavelmente  a  própria
personalidade em um sentimento de igual depreciação.14 

garantiria uma liberdade pessoal nunca antes experimentada. Nas cidades pequenas, como

modo de socialização, o homem se desenvolvia sempre de acordo com laços comunitários,

mantendo suas  potencialidades  restritas  a  um certo  círculo.  Seu horizonte  sempre  estava

fundido a um espaço muito restrito de atuação. Ao mesmo tempo que o indivíduo se sentia

espiritualmente ligado à sua existência corporal, ele também restringia o espaço dado ao seu

desenvolvimento pessoal. Afinal, para que os hábitos e costumes se mantivessem no ritmo

regular e tranquilo das cidades pequenas, era necessário que os homens agissem dentro de um

conjunto de regras — que eram refletidos na alma e reflexo da alma dos indivíduos. Não eram

vistos  como constragimentos  pelos  indivíduos  que  ali  viviam,  mas  para  a  apreciação de

Simmel, lançado agora nesta vida moderna, sem a inocência da nostalgia, a liberdade pessoal

poderia ser valorizada. Diferentemente, nas cidades grandes, este tipo de laço comunitário

não seria estabelecido,  mesmo porque o sujeito alimentaria uma espécie de desprezo por

qualquer tipo de ligação exterior, inclusive individual: 

No grupo que agora  cresceu,  o  indivíduo ganha liberdade  de  movimento  para
muito  além  da  delimitação  inicial,  invejosa,  e  ganha  uma  peculiaridade  e
particularidade  para  as  quais  a  divisão  do  trabalho  dá oportunidade  e
necessidade.15  

Simmel  abre  um pequeno  espaço  para  uma  apreensão  brevemente  positiva  dessa

modernidade  — o  que  não  significa  uma  preferência.  Ciente  da  irreversibilidade  desse

processo, o autor alemão tenta destacar nele algo que valha a pena se prender. Apesar de a

cultura, na sua configuração teórica, não ser mais possível — afinal a conexão anímica entre

o interior  e o  exterior  simplesmente não existiria  mais  —,  a  modernidade talvez fosse o

campo possível para um novo fenômeno, nunca antes vivenciado, de desenvolvimento de

potencialidades abafadas pela força dos laços comunitários: 

14 Ibidem, p. 582.
15 Ibidem, p. 584.
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A vida na cidade pequena, tanto na Antiguidade como na Idade Média, impunha
ao  singular,  limites  de  movimento  e  de  relações  em direção  ao  exterior  e  de
autonomia e diferenciação em direção ao interior, sob os quais o homem moderno
não conseguiria respirar.16 

As grandes cidades seriam também o lugar em que cada homem teria maior liberdade

de alteração sobre a sua realidade. A capacidade de atuação se ampliaria enormemente, pela

própria fluidez das relações econômicas.  O dinheiro,  assim como nivela a todos,  faz dos

indivíduos  mais  senhores  de  seus  destinos:  uma  multiplicidade  de  realizações  e

potencialidades podem conquistar um espaço que antes simplesmente não existia. Enquanto o

mundo  espiritualmente  conectado  aos  homens  mantinha sua  estabilidade,  a  tensão

permanente  das  cidades  grandes  seria  uma  espécie  de  motor  para  a  intensificação  das

relações entre os homens. Como mesmo o menos sensível dos órgãos guarda relação com o

interior, o tipo de conexão agora será permanentemente retesada, uma luta constante, afinal:  

Pois  dessa  forma  a  tentação  de  se  apresentar  do  modo  o  mais  característico,
gracioso, concentrado fica muito mais forte do que onde um se encontrar longa e
freqüentemente propicia aos outros uma imagem inequívoca da personalidade.17

No entanto, Simmel reconhece o limite de sua própria apreensão: a liberdade não é

uma nova espécie de espiritualização do cotidiano, pelo contrário,

[…]  em  nenhum  lugar  alguém  se  sente  tão  solitário  e  abandonado  como
precisamente na multidão da cidade grande; pois aqui, como sempre, não  é de
modo  algum  necessário  que  a  liberdade  do  ser  humano  reflita  em  sua  vida
sentimental como um sentir-se bem.18 

A distância espiritual, proporcionada pela postura da reserva frente à experiência de choques

da modernidade,  é já irreversível. Dentro desse mundo, no entanto, se  é possível encontrar

algum valor, é nessa liberdade. "Agora o suporte de seu valor não é mais o 'homem universal'

em cada singular, mas sim precisamente a unicidade e incomparabilidade qualitativa"19. 

Esta ideia final do argumento de Simmel  é  fundamental para amarrar sua conexão

com Lukács. Num livro de 1914,  A Teoria do Romance,  este dará  segmento a muitas das

intuições  sugeridas  em  Soul  and  form,  de  1910.  Aproximando  o  momento  de  harmonia

correspondente à cultura de Simmel à ideia de “cultura fechada” de Lukács, o segundo assim

o compreende: 

16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 587.
18 Ibidem, p. 585.
19 Ibidem, p. 589.
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Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado  é  o mapa dos caminhos
transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrela ilumina. Tudo
lhes  é  novo e no entanto familiar, aventuroso e no entanto próprio. O mundo  é
vasto, e no entanto  é  como a própria casa, pois o fogo que arde na alma  é  da
mesma essência que as estrelas; distinguem-se eles nitidamente, o mundo e o eu, a
luz e o fogo, porém jamais se tornarão para sempre alheios um ao outro, pois o
fogo é a alma de toda luz e de luz veste-se todo fogo. Todo ato da alma torna-se,
pois, significativo e integrado nessa dualidade: perfeito no sentido e perfeito para
o sentidos;  integrado,  porque a alma repousa em si  durante a ação; integrado,
porque  seu  ato  desprende-se  dela  e,  tornado a  si  mesmo,  encontra  um centro
próprio e traça a seu redor uma circunferência fechada.20 

Esse belo início do livro de Lukács se relaciona diretamente com o até então discutido. Para

ambos, já houve um mundo em que a existência individual estava em perfeita conformidade

com  o  mundo  à  sua  volta.  Mesmo  sendo  peculiares  e  diferentes  entre  si,  os  homens

compartilhavam de uma essência comum, o que sempre gerava o sentimento de familiaridade

e renovação: por uma ideia de imanência que frui em conexão ainda quando na criação de

algo novo. No entanto, igualmente para ambos, a realidade de uma unidade que sempre se

reportava a um centro comum, não mais existia. O que para Simmel é a possibilidade de uma

“incomparabilidade qualitativa” se converte, para Lukács, como o tom saudoso da citação já

diz, no caos. 

O  primeiro  livro  do  autor  Georg  Lukács,  Soul  and  form, anterior  à  sua  filiação

comunista, versa,  portanto, sobre  os  diversos  dilemas  enfrentados  pela  modernidade.  O

ensaio "The Bourgeois Way of life and Art for Art's sake" se detém a questões similares às de

Simmel, mas sua apreensão da modernidade não garante tanto espaço para qualquer espécie

de vislumbre positivo.  Neste  texto,  o autor  opera com uma distinção entre  dois  tipos de

burguês, como modo de explicitar a ruptura entre o que ele nomeia de espírito e de cotidiano

operada pela modernidade. No caso aqui, a modernidade se liga de modo mais expl ícito ao

alto capitalismo, momento de intensas transformações econômicas e sociais. Aproximando-se

do argumento de Max Weber em  A Ética protestante e o espírito do capitalismo21, Lukács

distingue as burguesias relacionando-as a dois tipos de capitalismos distintos: um em que o

indivíduo estaria profundamente ligado à sua comunidade, assumindo uma ética diante de seu

trabalho e de sua vida, bem como uma relação harmoniosa e responsável com seu cotidiano;

e outro em que a ética não mais estaria atrelada à forma de vida dos indivíduos, sendo assim,

seu compromisso com a experiência se fragilizaria, bem como seu poder de ação. 

20  LUKÁCS, Georg. A teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. São
Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2009. p. 25.
21  WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Companhia da Letras, 2004.
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No  capitalismo  industrial,  classificado  assim  por  Weber,  o  homem  ainda  estaria

conectado com determinado espírito, relacionado ao argumento religioso de que o indivíduo

seria predestinado.  Na  doutrina  calvinista,  fundamental  para  a  construção  desse  tipo  de

capitalismo  — para Weber  —,  o destino de cada homem já  havia sido selado por Deus,

independentemente da caminhada feita na vida terrena. O homem se conceberia apenas como

ferramenta Dele, o que o levaria somente a procurar os sinais, na sua existência mundana, de

seu destino. Desta busca de pistas, a ascese pelo trabalho aparece, para Weber, como uma das

pistas privilegiadas que levam os homens a intuir seu lugar no céu, bem como os convertem

em senhores responsáveis por levar a palavra de Deus pela atuação na comunidade: implica,

por fim, uma vida profundamente conectada com o mundo à sua volta.

 Já no capitalismo "hodierno" não haveria mais espírito: seria o capitalismo do mundo

das grandes cidades de Simmel, no qual a cultura objetiva se desenvolveria por si só, num

mecanismo  automático  de  reprodução.  Para  Weber,  esta  etapa  do  desenvolvimento  do

capitalismo  aprisionaria  o  homem  como  apenas  uma  engrenagem  de  uma  máquina  já

automatizada. É a partir desse cenário que Lukács desenvolve sua diferenciação - entre dois

tipos de burgueses — colada nessa reflexão weberiana: entre o "burger" e o "bourgeois". O

primeiro se aproximaria do homem do capitalismo industrial, que seguiria um conjunto de

regras, hábitos e costumes relacionados ao desenvolvimento de sua comunidade, como sinal

do  próprio  desenvolvimento  do  seu  trabalho.  Enquanto  o  segundo,  já não  mais  poderia

preservar o espírito em sua ligação com a experiência. O ensaísta também faz a distinção

entre duas formas  bem distantes  de "arte pela arte”, condizente com os dois momentos já

aludidos.

Houve um momento, para o autor, em que o modo de vida burguês e a arte pela arte

eram perfeitamente complementares, quando esta, apesar de ser o resultado de uma obra feita

sobre suas próprias leis, não significava a recusa da realidade. Qualquer trabalho feito por um

burger tinha como único objetivo o trabalho por si mesmo - e exatamente por isso ele estava

profundamente conectado à vida. Para explicar essa associação entre o modo de vida burger e

a arte fechada em si mesma, Lukács lança mão de um escritor germânico, que escrevera num

local  onde  as  transformações  econômicas  da  modernidade  tinham  demorado  a  chegar.

Theodor  Storm  (1817 - 1888) aparece como exemplo de um modo de vida burguês que

implicaria ética e espírito, o burger; bem como suas poesias e contos seriam "arte pela arte"

que não implicaria recusa da vida.    
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A "verdadeira"  burguesia,  exemplificada  pela  vida  de  Theodor  Storm,  deve  ser

entendida como análoga ao burguês espiritualizado de Weber: o burguês manteria uma ética,

definida objetivamente, que teria como função atuar sobre o mundo à sua volta, bem como

garantir ao núcleo sólido de sua personalidade uma força diante da instabilidade natural das

relações mundanas. A sua profissão não seria apenas a reprodução de um esforço dentro de

uma engrenagem maior automatizada. Pelo contrário, esse sujeito estaria ligado ao processo

de seu trabalho como parte de sua vida. Lukács estabelece a conexão entre profissão e vida

ao  usar  a  ideia  de  life-form,  ao  afirmar  que  a  profissão,  para  esse  tipo  de  burguês,

determinaria todo o estilo de sua vida: 

[…]  a  bourgeois  profession  as  a  form of  life  signifies,  in  the  first  place,  the
primacy of ethics in life; [...] the rule of order over mood, of the permanent over
the momentary, of quiet work over genius fed by sensations. Its most profound
consequence, perhaps, is that such dedication can vanquish egotistic solitude: not
dedication  to  an  ideal  projected  out  of  ourselves  and  going  far  beyond  the
maximum of which we ourselves are capable, but, rather, dedication to something
independent from and alien to ourselves, yet simple and palpably real for that very
reason. Such dedication puts an end to solitude.22

Lukács,  ao  se  aproximar  de  Weber,  também se  assemelha  a  Simmel  no  que  diz

respeito  à noção  de  cultura, pois  o  aperfeiçoamento do  burger  se  dá junto  com  o

amadurecimento do mundo à sua volta. Trata-se aqui de um indivíduo também poroso, aberto

ao mundo,  que se anima e amadurece conforme seu contato com o exterior,  não apenas

voltado  para  si. Através  da  primazia  da  ética do  trabalho na  vida  poderia  se  garantir  a

conexão com algo além de si mesmo, a realidade. A sua arte, portanto, não seria resultado de

um esforço descomunal,  é, pelo contrário, o resultado de um trabalho honesto consolidado

por uma ética de ordem, tendo seu valor atribuído pelo seu processo. 

Desse  modo,  a  obra  de  arte  do  burger não  seria  resultado  da  fuga  violenta  da

realidade, nem fruto da pura liberdade da instabilidade de sua alma — o que Lukács diria que

é  o resultado daquela postura de reserva de Simmel.  Theodor Storm não enxergava uma

ruptura entre seu espírito e seu cotidiano. A sua obra não tinha por objetivo criar uma outra

realidade sustentada na ficção que se desligasse daquela experimentada dia a dia, como a fez

22  "[…] uma profissão bourgeois como forma de vida significa, em primeiro lugar, a primazia da ética na vida;
[...]  a  regra  da  ordem sobre  o  humor,  do  permanente  sobre  o  fugaz,  do  trabalho  tranquilo  sobre  o  g ênio
alimentado por sensações.  Sua consequência mais profunda, talvez, seja que tal dedicação possa subjugar a
solidão egoísta: não a dedicação a um ideal projetado para fora de nós mesmos e que vai para muito além do
máximo do qual nós somos capazes, mas, em vez disso, a dedicação a algo independente de e alienígena a nós
mesmos, ainda que simples e real de maneira palpável por esta mesma razão. Tal dedicação coloca um fim à
solidão”. LUKÁCS, Georg. "The bourgeois way of life and art for art's sake". In  Soul and Form.  Cambridge,
Massachusetts: The Mit Press, 1974, p. 57, tradução da autora.

16



Revista A! n.2, 2014/02 

Flaubert (1821-1880). O burger tinha seu interior e exterior ligados por um espírito comum:

uma espécie de imanência que estaria subjacente aos dois. O fato de sua alma ser impregnada

pelo  seu cotidiano não gerava,  portanto,  uma obra  de  puro reflexo da  experiência,  eram

apenas perpassados pelo mesmo centro comum. Também não era seu oposto, como algo que

aspirasse apenas a um ideal fora da vida cotidiana. Era uma medida estável de criação: algo

sempre diferente,  como cada singular indivíduo, mas algo que compartilhava de algo em

comum com a realidade externa. 

O personagem escolhido  para  a  investigação,  Theodor  Storm, foi  exatamente  um

escritor que,  para Lukács, manteve seu interior  fortemente ordenado por um conjunto de

regras, construindo, desse modo, um núcleo sólido o suficiente para aguentar a natural dor da

vida. Seu destino, consequentemente, jamais era trágico. Como qualquer pessoa inserida no

mundo, a dor o acometia, mas, por entender que sua vida tinha uma sentido, ou seja, que ele

mesmo havia dado forma ao material desorganizado do cotidiano, não havia o que temer. A

instabilidade era recebida por Storm como destino, mas sua ética impedia o seu núcleo de ser

destruído. A perfeição de sua obra passava, então, por essa lógica da estabilidade: o que a

tornava perfeita era a consciência de um trabalho honesto, de um processo bem feito para a

apuração da sua arte. A obra se convertia, então, em expressão da sua vida: 

His hands felt by instinct what material they ought to fashion and what form they
ought  to  give  it;  he  never  made  any attempt  to  transcend  the  formal  barriers
imposed by the  potentialities  and  limitations  of  his  soul.  Within  those  barrier,
however, he forced himself to achieve the highest perfection. [...]  Their artistic
practice and their way of life were equally simple, equally rectilinear, and this was
what  distinguished  them  from  other  aesthetes  with  their  dreams  of  ouvrier
perfection"23 

Storm permanecia dentro de seus limites. Não almejava ascender a uma diferenciação que

valorizasse o seu interior  como distinto  de todos os  outros.  Pelo contrário,  tinha  no seu

objeto,  no  processo  de  seu  trabalho,  a  medida  estável  da  perfeição:  toda  criação  seria

naturalmente conformada à sua alma.  

Diferentemente, a "arte pela arte" "bourgeois" corresponderia ao momento moderno

da experiência de choques de Simmel: incapaz de se ligar ao mundo objetivo e deixá-lo

penetrar nas profundezas de seu interior, o indivíduo desistiria de animar sua realidade e se

23 "Suas mãos sentiam instintivamente que material deveriam trabalhar e que forma deveriam dar ao mesmo;
ele nunca tentou transcender as barreiras  formais  impostas pelas  potencialidades e  limitações de sua alma.
Dentro dos limites daquelas barreiras, entretanto, forçou a si mesmo a alcançar a mais alta perfeição. [...] Sua
prática  artística  e  seu  modo  de  vida  eram igualmente  simples,  igualmente  retilíneos,  e  isso  era  o  que  os
distinguia dos outros estetas com seus sonhos de perfeição ouvrier”. Ibidem, p. 61, tradução da autora.
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refugiaria nas formas. Nesse sentido, como Lukács insiste, a perfeição da obra de arte não

apareceria como uma emergência natural, mas como um esforço descomunal e uma aspiração

a um mundo anterior perdido ao que o material próprio de sua obra resistiria. A obra de arte

seria a tentativa de ascender à perfeição por meio da forma e, consequentemente, da renúncia

da vida. O esforço em ascender à perfeição aparece aqui como uma máscara "that hides the

bitter, uselles pain of a failed and ruined life"24. Como toda máscara, no entanto, ela seria

negativa. 

A ideia de perfeição em Storm está intrinsecamente ligada à noção de tradição, como

o conjunto de usos e costumes de uma comunidade — o indivíduo seria sujeito e agente da

realidade ao seu redor. Para que a criação fosse perfeita, para que houvesse uma estabilidade

nesse conceito, deveria haver um mundo estável a se reportar exteriormente — e estabilidade

só  poderia  ser  assim  entendida  quando  não  houvesse  dissonância  entre  as  disposições

interiores e a vida objetiva. É, portanto, quando o sujeito está vinculado intrincadamente ao

seu cotidiano que a perfeição aparece como extensão da sua própria vida. 

Na  quebra  entre  interior  e  exterior, no  entanto, não  há mais  parâmetro  para  a

construção de suas formas. Dar forma deve ser entendido aqui num sentido bastante restrito:

como modo de dar sentido e limite  à substância múltipla da vida25. Como em Simmel, o

desenvolvimento de cada objeto e cada sujeito sem intervenção intelectual de fora ocorreria

de modo selvagem, respeitando apenas a expansão caótica de seu interior.  Por isso,  para

ambos,  era  fundamental,  para  que  houvesse  harmonia,  que  alguma  conexão  fosse

estabelecida.  A ética do burger era a garantia de uma forma  à  sua vida, o sentido que ele

compartilhava e atribuía com o externo. Já o “bourgeois”, para Lukács, não possuía ética, ou

seja, sua vida não tinha forma. Ao se apartarem, exterior e interior, não haveria nada que

garantisse a estabilidade das disposições internas.  O interior,  ou como Lukács chamou, a

alma, se reportaria apenas a si mesma, o que corresponderia para o autor ao caos. Do mesmo

modo,  o  mundo  à  sua volta  se  desenvolveria  por  si  mesmo,  sendo apenas  uma série  de

arbitrariedades.  Como,  então, pode esse  bourgeois se desligar  do seu cotidiano caótico e

garantir  qualquer  alma nas  formas - se  não há também nem  sentido,  nem limite  no seu

interior? O bourgeois, ao se apartar da vivência do mundo, só pode se reportar a si - mas, no

interior de todos os homens, só há pura incerteza. Para o burger:  

24  "que esconde a dor amarga, inútil de uma vida fracassada e arruinada”. Ibidem, p. 56, tradução da autora.
25  LUKÁCS, Georg. “The foundering of form against life”. In Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The
Mit Press, 1974. p. 40.
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Work is the purpose and meaning of life. Strong interiorization shifts the centre of
life outwards, into the raging sea of uncertainties and incalculable possibilities;
whereas ordinary, prosaic work offers security and solid ground. As a life-form, it
causes a shift in the direction of life. The result of prosaic work is that the human
value of the man concerned - his inner and outer weight - shifts to solid ground; it
acquires  permanence  because  the  centre  of  gravity is  displaced  to  the  ethical
sphere  and  to  ethical  value,  i.e.  to  values  where  at  least  the  possibility  of
permanent validity exists. Furthermore, such work never absorbs a man's whole
energy; the life-rhythm which such work produces is, necessarily, of such a kind
that life is the melody and everything is mere accompaniment.26 

 A poesia  de  Storm,  para  Lukács,  é,  então, expressão  da sua  vida:  suas  histórias

nascem de um homem no encontro com seu destino, de sua resignação ao aceitá-lo quando

este o acomete. Lukács insiste na ideia de que a ética de Storm o manteria de acordo com um

conjunto de regras que o tornaria ciente dos limites de sua atuação. O destino apenas cairia

sobre os homens sem que este pudesse evitá-lo. O único dever do sujeito é cumprir sua ética,

atuar tendo em vista sua medida, o resto não dependeria dele. Neste mundo a ética domina as

relações sociais. "Storm's world is the world of everyday life [...] Fate for him is nothing but

the power of simple human conditions"27.  Aqui  não há experiência de choques,  nem um

homem que deseja se destacar pela sua singularidade fechada; mas sim um sujeito que vive

sua vida na objetividade de seus deveres, garantindo assim à  sua alma a calma de se lidar

com uma vida que, de vez em quando, pode o acometer: 

This is the power that the consciouness of duty done assumes as a life-form, a
world-view that still preserves its old, universal validity with all the effect of a
categorical imperative - even if the naïve faith, the confidence that doing one's
duty makes some small difference to the course of events, has been lost long ago.28

Sua ética só tem sentido porque Storm acredita profundamente nela, como dada à sua alma. A

despeito de sua não-religiosidade, Storm é um homem do espírito: seu destino, bem como sua

26 "O trabalho é o propósito e o significado da vida. A forte interiorização desloca o centro da vida para fora,
para o mar revolto de incertezas e possibilidades incalculáveis; enquanto o trabalho prosaico e ordinário oferece
segurança e solidez. Como uma forma de vida, causa um deslocamento na direção da vida. O resultado do
trabalho prosaico é que o valor humano do homem em questão – seu peso interno e externo – se desloca para
um terreno sólido; adquire permanência porque o centro de gravidade é deslocado para a esfera ética e para o
valor ético, ou seja, para valores em que ao menos a possibilidade de validade permanente existe. Ademais, tal
trabalho  nunca  absorve  toda  a  energia  de  um  homem;  o  ritmo  de  vida  que  tal  trabalho  produz  é,
necessariamente, de tal tipo que a vida  é a melodia e tudo  é um mero acompanhamento”.  LUKÁCS, Georg.
"The bourgeois way of life and art for art's sake". In Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press,
1974. p. 57 – 58, tradução da autora.
27 "O mundo de Storm é o mundo da vida cotidiana. [...] O destino, para ele, não é nada senão o poder de
simples condições humanas”. Ibidem, p. 66, tradução da autora.
28 "Este é o poder que a consciência do dever cumprido assume enquanto forma de vida, uma visão de mundo
que ainda preservà suas antiga validade universal com todo o efeito de um imperativo categórico – ainda que a
fé ingênua, a confiança de que ao cumprir seu dever, se está fazendo alguma pequena diferença no decorrer de
eventos, tenha se perdido há muito tempo”. Ibidem, p. 67, tradução da autora.
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alma nasceram fortes - todo enfrentamento é em vão. Este é seu limite de atuação. Toda a sua

alma é dada por natureza, portanto cumprir a ética é apenas a forma de cumprir seu destino. 

Tanto a poesia, como os idílios de Storm, para Lukács, preservam uma atmosfera seca

e sentimental. Este clima aludido por Lukács se torna mais claro quando o autor localiza

Storm num mundo em transição. O tom sentimental do poeta não vem para afetar o curso dos

eventos,  mas  é um artifício  da  memória:  a  lembrança  de  seu  mundo  em que  cada  fato

cumprira um papel em sua vida, que isso constituiu sua alma e que, afinal, seu destino tinha

um sentido. A firmeza de sua convicção  ética poderia então ser confirmada a longo prazo

como um modo de vida que se integrara a uma totalidade interligada e espiritualizada. Aceitar

que  o cotidiano seria  mais  forte  que ele  mesmo impedia-o de sucumbir  a  cada pequeno

detalhe que pudesse servir de mote para a instabilidade da alma - pela necessidade de julgar

cada breve momento como determinante na mudança de sua natureza. A ética era sua certeza

e o seu destino determinado. Cada imagem de seu poema continha em si toda a totalidade -

era simplesmente expressão de sua vida. Para Lukács, Storm já sentira que esse mundo havia

começado a entrar em decadência: 

It is the life-mood of a bourgeoisie that is just beginning to feel insecure; in this
life-mood, the great old bourgeoisie that is in process of disappearing becomes
historic, deeply poetic in the work of its lasts, still unbroken poet.29  

Na parte três do texto sobre Theodor Storm, o autor volta a anunciar algo que havia sido

apenas mencionado até então: o fato de Storm se localizar entre dois mundos. Para Lukács,

esse lugar da transição garante a ele o clima mencionado acima, de um sentimentalismo que

reforça a postura diante de seu destino,  sobretudo em sua poesia lírica,  por sua pureza e

sutileza; mas em seus contos, outro  é o tipo de configuração que predomina. No caso, os

contos  se  aproximariam dos conteúdos dos  romances.  Para  o ensaísta,  essa aproximação

poderia  ser  perigosa,  pois  o  romance  teria  como  objetivo  investigar  a  dimensão

extremamente problemática da alma — ou seja sua instabilidade —, no entanto: 

The modern short story [...] transcends the short story's possibilities by its content.
The theme becomes more delicate, deeper, broader, more powerful than the old
form would allow, and for this reason - [...] - these short stories are less deep and
less subtle than the simple old stories used to be.30

29 "É o estado de espírito de uma bourgeoisie que está apenas começando a se sentir insegura; nesse estado de
espírito,  a  grande  e  velha  bourgeoisie  que  está em  processo  de  desaparecimento  se  torna  histórica,
profundamente poética no trabalho de seus últimos, o poeta ainda inteiro”. Ibidem, p. 71, tradução da autora.
30 "O conto  moderno  [...]  transcende as  possibilidades  do  conto  por  seu  conteúdo.  O tema se  torna  mais
delicado, mais profundo e amplo, mais poderoso do que a antiga forma permitiria, e por essa razão - [...] – esses
contos são menos profundos e menos sutis do que as simples histórias antigas costumavam ser”. Ibidem, p. 73,
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A falta de profundidade viria da natureza da forma do conto, que teria como objetivo

que toda a vida se expressasse a partir de uma única imagem: que ela, afinal, servisse como

símbolo em sua totalidade, fazendo com que qualquer fato ou evento se tornasse supérfluo.

Nesse sentido, ao tentar dar uma densidade explicativa, típica dos romances, o conto perderia

a  força  sensual  das  imagens,  bem como não  possuiria  todo  o  conteúdo  necessário  para

garantir aos fatos e eventos sua ligação: 

Storm's view of the world could not embrace the immense richness of life, as the
novel form demands [...]. But his way of seeing was too subtle, too interiorized to
find expression in the old, simple, strong short-story form.31 

Apenas o sólido solo ao qual Storm ainda está acentado poderia garantir tal totalidade: na

estabilidade  ética  do  mundo.  Novamente,  sua  obra  é expressão de  sua  vida  e,  por  isso,

mesmo almejando uma densidade mais explicativa que romperia a forma de seu idílio, o autor

procura a unidade em outro lugar: na narração oral de uma memória. O conflito entre a ação e

a alma simplesmente desapareceria quando, por meio da memória, o narrador garantiria uma

unidade. A totalidade de todos os aspectos discutidos ganham forma na linha final traçada

entre eventos aparentemente tão díspares: 

These vividly seen pictures fit together with perfect harmony because the narrator
remembers only those aspects of the events which united them into a whole - only
what has become the centre of structure.32

Porém, a unidade só pode ser feita por aquele que vê sentido na forma por sua própria

vivência do cotidiano. Os verdadeiros modernos, aqueles que não estão mais inseridos no

mundo da ética, nem do cotidiano espiritualizado, não podem dar sentido à multiplicidade da

vida: o que antes era harmonia agora se converte em fragmento. Para Lukács, as narrativas

modernas  seriam sem forma,  e  também não poderiam tê-la  -  não como antigamente.  A

múltipla  riqueza  interior,  a  descrição  de  tantos  conteúdos,  a  tentativa  de  apreender  a

densidade da vida  — bem como sua instabilidade  — jamais poderiam ser condensados em

forma para este novo homem: não há valor estável fora do mundo para isso. Storm possui "a

tradução da autora.
31"A visão de Storm do mundo não poderia compreender a imensa riqueza da vida, como a forma do romance
exige [...]  Mas seu modo de ver era sutil  demais, interiorizado demais, para encontrar expressão na antiga,
simples e forte forma do conto”. Ibidem, p. 74, tradução da autora.

32"Essas imagens vistas de maneira vívida se encaixam com perfeita harmonia porque o narrador se lembra
apenas daqueles aspectos dos eventos que as uniram a um todo – apenas do que se tornou o centro da estrutura”.
Ibidem, p. 75, tradução da autora.
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corageous, resigned, autere life-mood: such is the poetry of the last poet of the bourgeoisie,

great after his own fashion"33. 

É a partir dessa resolução que sua discussão em torno de Charles-Louis Philippe pode

ser feita. No belíssimo ensaio "Longing and form"34, o autor também elege um escritor para

discorrer muitas das suas ideias acerca da possibilidade da forma na modernidade, ou seja, a

precária chance de um sentido para a vida. Sua comparação inicial entre a floresta germânica

e a paisagem toscana falam bastante sobre a diferença entre os dois momentos. É como se a

primeira fosse o lugar da casa, em que o homem se sentiria acolhido, mesmo quando guarda-

se certa tristeza frente às intempéries da vida. Enquanto que uma paisagem já viria pronta de

antemão;  fechada  em si,  o  sujeito  que  desejasse  fazer  parte  da  composição,  se  sentiria

impossibilitado de habitar nela pois sua completude já estaria realizada. O sentimento frente

àquela forma era de um "profound sense of union which yet is eternally a being-separate, a

standing-outside.  It  is  a  state  of  longing"35.  É a  partir,  portanto,  da  ideia  de  "longing",

traduzida aqui como aspiração, que dará sentido à sua apreensão da modernidade. 

Pensando novamente na noção de cultura de Simmel, é como se de fato este homem

tivesse se apartado da sua experiência, o que inviabilizava sua relação com o externo. O

mundo em que a conexão interno e externo era possível se transformara em paisagem, como

forma,  descolada  do  homem  e  independente  dele.  O  seu  espírito  estava  partido,  vivia

nostalgicamente o sentimento da falta. Ao olhar para dentro de si, tudo se convertia em pura

instabilidade e multiplicidade sem que nenhum sentido fosse dado no mundo à sua volta. A

nostalgia converte-se em uma espécie de motor, que o faz permanentemente voltar-se a esse

exterior. A aspiração, portanto, se converte em um modo de estar no mundo — este caído e

desespiritualizado — incompleto e inacabado: permitiria a relação entre as pessoas na busca

pela sua completude fora de si;  ao mesmo tempo que impossibilitaria a reconstituição da

unidade interior perdida:

Longing makes a link between those who are unlike one another, but at the same time it
destroys every hope of their becoming one; becoming one is coming home, and true longing
has never had a home. [...] The content of longing is the search for ways that could lead to
that lost home.36  

33 "[…] um estado de espírito corajoso, resignado, austera : tal  é a poesia do  último poeta da bourgeoisie,
grande à sua própria maneira”. Ibidem, p. 78.

34 LUKÁCS, Georg. "Longing and form" In Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press, 1974.
35"profundo senso de união que, ainda assim,  é um eterno estar separado, um estar de fora.  É um estado de
aspiração”. Ibidem, p. 92, tradução da autora.
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É a  partir  dessa  discussão  que  o  autor  discorre  sobre  o  problema  da  forma  na

modernidade. No exemplo de Storm, a forma perfeita era dada por si só, pelo processo de seu

trabalho,  referenciado  num conjunto  de  regras  e  disposições  éticas  dadas  objetivamente

profundamente em consonância com seu interior.  Qualquer  ética  no mundo moderno,  no

entanto, seria falha: funcionaria como o gesto que Kiekergaard37 tentou realizar em sua vida,

apenas como decisão arbitrária, incapaz de se referenciar em alguma verdade para si. Desse

modo,  a "forma" no mundo moderno nasceria do esforço, constante  e ascético; uma luta

contra  seu  próprio  interior;  afinal,  uma  tentativa  de  se  atingir  uma  completude,  alguma

estabilidade, fora de sua alma. No entanto, o que Lukács se pergunta é se uma completude

que precisa ser atingida pode ser de algum modo estável.  

Nesse sentido, a única "forma" possível deveria manter a incompletude da aspiração.

Charles-Louis Philippe seria, para o ensaísta, o autor que melhor se aproximaria dessa ideia

em seus romances.  Para ele, "the rigour of the form consists [...] in the fact that inner and

outer are kept together and apart with equal strictiness, and the reality of life remains intact

and undissolved"38. Para que a forma fosse possível nesse mundo sem espírito, não bastaria,

portanto, descrever os humores de sua alma conforme um fluxo que obedeceria apenas a si

mesmo arbitrariamente. Pelo contrário, Lukács evoca uma unidade que não se resolve — no

que ele chama de descoberta moderna - em uma unidade atmosférica. A aspiração funcionaria

como uma conexão com este mundo sem espírito, sem ética, um nexo doloroso e sem retorno

completo, mas que operaria como um modo de se manter a forma:

To dissolve everything in moods is banal, it can be done at anytime; but when the
inner-most centre of the soul, pure longing, wanders through corporeal and harshly
indifferent reality - even if it wanders there as a stranger, an unknown pilgrim, then
this is a sublime truth and a miracle.39

Lukács,  diferentemente  de  Simmel, repudia  a  liberdade  pessoal  advinda  de  uma

postura  da  reserva.  Não  haveria  nela  nada  de  positivo,  apenas  a  total  instabilidade  das

36 "A aspiração faz uma ligação entre aqueles que são diferentes um do outro, mas, ao mesmo tempo, destrói
toda a esperança de se tornarem um; o tornar-se um é ir para a casa e a verdadeira aspiração nunca teve uma
casa.  [...]  A matéria da aspiração  é a busca por meios que poderiam levar  à casa perdida”.  Ibidem, p.  92,
tradução da autora.
37 LUKÁCS, Georg. "The foundering of form against life". In Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The
Mit Press, 1974.
38 "o rigor da forma consiste [...] no fato de que o interno e o externo são mantidos juntos e separados com a
mesma rigidez, e a realidade da vida permanece intacta e insolúvel”. LUKÁCS, Georg. "Longing and form" In
Soul and Form. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press, 1974, tradução da autora.
39 "Dissolver tudo em humores é banal, pode ser feito a qualquer hora; mas quando o centro mais interno da
alma, a aspiração pura, perambula pela realidade corpórea e duramente indiferente – ainda que perambule por
ela como um estrangeiro,  um peregrino desconhecido,  isso  é,  então ,uma verdade sublime e um milagre."
Ibidem, p. 105.
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metamorfoses das tonalidades de alma. Para Lukács, a despeito do mundo caído, é preciso se

achar algum tipo de forma - no final, algum tipo de sentido para a vida. Ela não pode ser dada

por um gesto definitivo: o ensaísta acreditava ser ingênuo aquele que acreditasse em tal saída

— pelo menos nesse momento. Para ele, no entanto, de algum modo era preciso preservar

alguma  conexão  com o  mundo  objetivo,  algo  que  o  concedesse  a  possibilidade  de  um

sentido: qual seja, sua luta constante, como todos os personagens de Charles-Louis Philippe,

em assumir alguma postura que o ligasse  à sua realidade, ciente da impossibilidade de sua

definição. O paralelo, aqui operado por Lukács, com as narrativas do escritor, se mostra pelos

seus  romances  — como estes  mantinham sua  narrativa  envolvida  principalmente  na  luta

incansável de dois homens pelo amor de uma mulher. As conclusões, como eventos e fatos,

sempre funcionariam no plano de uma violenta arbitrariedade.  Enquanto Simmel aprecia a

modernidade pela possibilidade de um fenômeno nunca antes vivenciado, é da luta com este

novo mundo, portanto, de sua aspiração, que Lukács encontra seu meio de viver o moderno.  
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