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 Desde que xa hai case 2.500 anos en Grecia, o berce da nosa civilización, os 

sofistas proclamaban “ O home é a medida de todas as cousas” ( Protágoras ), pódese 

dicir que se pon no centro do universo ao ser humano coma individuo ( eu ) e coma ser 

social ( nós ). Humanismo. 

 Ponse sobre a mesa o relativismo: cada home ten a súa verdade e 

necesariamente terá que chegar a un consenso: o “eu” dentro do “nós” ( non o “nós” 

contra o “ eles” ou contra o “ti”, …sen valorar nin minimamente o “eu”) .  

 Debate, diálogo, enfrontamento de opinións, achegamento, empatía, 

comprensión, flexibilidade, pacifismo, pluralismo, liberdade …. Fronte a imposición, 

pensamento único,  belicismo, represión, monismo, censura, terror, tiranía, odio, … 

 O seguinte texto do lingüista, filósofo e historiador Tzvetan Todorov  ( Bulgaria, 

1939 ) propón unha reflexión sobre o S XX arredor destes e outros aspectos.  

 Leamos. Reflexionemos. 

 

 “ O século xx, segundo o calendario, terminou. Non deixa por iso de obsesionar as 

nosas memorias(…): ¿que nos ensinan sobre o século por vir?  

 A elección que se nos presenta non é entre esquecer e recordar—porque o 

esquecemento  non depende dunha elección, escapa do control da nosa vontade—senón 

entre distintas formas de recordo. (…) 

 A memoria pode ser posta tanto ao servizo do ben coma do mal, tanto utilizada para 

favorecer o noso interese egoísta como a felicidade dos demáis. O recordo pode permanecer 

estéril, extraviarnos incluso. (…) Para que o pasado siga sendo fecundo, é preciso aceptar que 

pase polo filtro da abstracción, que se integre no debate referente ao xusto e o inxusto.  

 Gústanos reivindicar a «memoria»; sen embargo, as nosas condutas non son moito 

máis prudentes que as dos nosos antepasados. Estigmatizamos o racismo ou a violencia dos 

demais, dos nosos veciños ou dos nosos avós, o que non nos impide alimentar os nosos: non 

se aprende demasiado dos erros dos demais. Xuzgamos con severidade a súa ignorancia ou a 

facilidade coa que se deixaron enganar pola propaganda; pero facemos outro tanto, ao 

considerar como fabas contadas as declaracións dos nosos presidentes e primeiros ministros, 

repetidas complacentemente polos omnipresentes medios de comunicación.  

 A nosa relación co tempo evolucionou, indiscutiblemente. Terminou a sociedade 

tradicional, coa súa poboación estable e sedentaria, e os ritos ben establecidos, que se 

repetían con seguridade dun ano a outro. Ao noso arredor todo cambia, é preciso adquirir 

sen cesar novas informacións; a preservación do pasado está ameazada. E hoxe prefírese 

ignorar o paso do tempo: a nosa imaxinación quixera situarnos nun presente perpetuo (…) 

 ¿Saberemos aceptar tanto o paso do tempo como a necesidade de vivir no presente, 

recoñecendo que ese presente está feito, tamén, de pasado, tanto na súa substancia como 

nos seus valores?  

 Na historia do século  xx europeo, (…) un acontecemento capital: o enfrontamento do 

totalitarismo coa democracia. (…). A agresión emprendida polo totalitarismo contra a 

democracia puxo de relevo, por contraste, os elementos de pensamento humanista que 

inspiran esta última. O totalitarismo promete a felicidade para todos, pero só cando se 

eliminaran quen non son dignos dela, as clases inimigas ou as razas inferiores. Nega a 

autonomía dos suxeitos individuais, o seu dereito a elixir as normas segundo as que van a vivir, 

precisamente cando desexa que a sociedade tomada como un todo quede liberada de 

calquera tutela: Deus, orde natural, moral universal ou dereitos humanos. Da como fin da 

acción humana uns valores transindividuais: o partido, a nación, o réxime; admite que o 

individuo debe ser sacrificado para que triunfen a revolución, a sociedade ideal, a humanidade 

purificada. A democracia, en cambio, reivindica a finalidade do ti, posto que erixe ao outro 

en obxectivo lexítimo da miña acción, da autonomía do eu, suxeito que ten dereito a 
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«adquirir ou resistir», e da universalidade dos eles, posto que todo membro do xénero 

humano está provisto da mesma dignidade. Recupera así os postulados básicos do 

pensamento humanista.  

 O humanismo moderno—un humanismo crítico—distínguese por dúas 

características(…)  

 A primeira es o recoñecemento do horror do que son capaces os seres humanos. O 

humanismo, aquí, non consiste en absoluto nun culto ao home, en xeral ou en particular, 

nunha fe na súa nobre natureza; non, o punto de partida son, aquí, os campos de Auschwitz e 

de Kolyma, a maior proba que se nos deu neste século do mal que o home pode facer ao 

home.  

 A segunda característica é unha afirmación da posibilidade do ben: non do triunfo 

universal do ben, da instauración do paraíso na terra, senón dun ben que conduce a tomar ao 

home, na súa identidade concreta e individual, como fin último da súa acción, a querelo e a 

amalo. (…) 

 Tras tomarmos coñecemento desta historia, séntense desexos de preguntar: ¿estamos 

ameazados, nun futuro previsible, polo regreso do mundo totalitario, ou tamén, só, polo seu 

espírito? Pero ¿podemos prever o porvir? Todos coñecen a historia dese vidente que 

deslumbraba ao público dunha sala de espectáculos: era capaz de pasear libremente polo 

tempo e o espazo. «¿Que está facendo agora o Papa?». O vidente sabíao e dicíao. «¿Que será 

da nosa cidade dentro de cen años?». Ao vidente non lle custaba en absoluto describir a 

situación nos seus menores detalles. Levantouse entón un mozo. «¿Que obxecto teño na man, 

a ás miñas costas?». O vidente nunca puido responder a esta pregunta e tivo que abandonar a 

sala cuberto de ridículo. A moralexa desta anécdota di que é máis prudente predicir o destino 

do próximo milenio, no vasto universo, que preguntarse qué ocorrerá mañá no noso país ou, 

incluso, cales son, hoxe mesmo, os signos anunciadores do futuro. (…) 

 O S xx será o das grandes confrontacións, o dos combates titánicos: entre democracia 

e totalitarismo, entre nazismo e comunismo. Desexei que se recordara, tamén, a algúns 

individuos que souberon seguir sendo humanos no seo da tormenta. 
(…) gustaríame que  levaramos, ao século que comeza, a imaxe deses (…) seres para quen uunn  

iinnddiivviidduuoo  nnoonn  ssee  rreedduuccee  aa  uunnhhaa  ccaatteeggoorrííaa——uunn  iinniimmiiggoo,,  uunnhhaa  pprriissiioonneeiirraa——sseennoonn  qquuee  sseegguuee  

sseennddoo  uunnhhaa  ppeerrssooaa,,  iinnffiinniittaammeennttee  ffrrááxxiill,,  iinnffiinniittaammeennttee  pprreecciioossaa..””  

Tzvetan Todorov: Memoria do mal, tentación do ben. Indagación sobre o S XX. Edicións 

Península, Barcelona 2002 


