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O desejo queíse dirige`_-'a_Í_-um outro' desejo [.'..]_ _udi_criar [.._..]¿"~u_`ri1 Eu
[huniano] -_dÚ'erente do “Eu” animal. [...] Ejá que o

_ _ . _ ¡
desejo se realiäa como ação negadora do dado, o próprio Ser desse
Eu_será'ação.ÊEsse Euinãoserá, comoo “Eu” anirnal, identidade ou

-_ .à.".'f~› z Í_-___'- . . - _ -

igualdade''u_u 2'-consnf̀go, "mas_";iiegatividade¿negadora; outros term'os,
_ _ fz.. _; -_ ' - f-ë--if '=
o próprio Serzfdesse Eu -será devn;_ e a-ƒorrna unníersaldesse Ser não
seráespaço, _;`:_nas_ten_1po, Manter-se na ex_istê_ncia significará pois

.II _ _..' -_ .-“J-" | . _'

para esse Efu_:j-fnão ser; oque ele é (Ser estático ei dado, Ser natural,_ . _ _ . _ __ _ . _ _,
caráter inato) e ser (isto é, devir) o que ele'nã_o¿ é'Í ' Esse Eui será
' ' 'mi -' _' ' .I I. " .

assirn suaprópria obra:_ele será _(no futuro) o qu_eÊele se tornou pela
negaçãã' (noipresente):-_ doíque elefoi (no pass:‹:1'do)i'sendo essa nega;
ção cƒeniadd_liein_ que ele se: tornará; seu próprio Ser,

_ . 'wa ' - - - _, E '

esse Eu é de\{ir;.intencionaL evolução desejada; Êp_rogresso_ consciente
','_ _--_-z'-_.-_:¡'ÊÍ_'“ ' _ _ "_. _ 1í.;_ f*-
e'_voluntár:os;'J:'I o 'atojdeftrarlscenfder o dado que ll1_e'é dado e que ele

_¡f,¡._ _ _ _.. _ _ | __.. ____¡ _
_ ¡;. - ' , - - | ¡ ' ._ r, L |

próprio, é-unifindijwiduo (_humano),_'fliure (ern relação ao
_z-zizzz~p-aádo)_¿5Êí;i.‹róf~f¿¿£§(éf›z`eâëzlzzçâo ele pfópzw. Esséiezsiç zzpzmzs

, 5".. . _ __.._ __ _ _ _ _ _ _
" ': - . ~ “_-2.' - ' *_Í-1' '__ 1. _;~
esse Eu, se revela a elefe aos outros corno consc:ê*fnc1a-de;si._ ~= * -zl _ -
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z ção, francês por escolha, Kojève foi um inte-
Ê lectual brilhante, dotado de.vastíssima erudi-

A vida e o pensamento de Alexandre Kojève
confundem-se com os acontecimentos mais
marcantes do século XIX. Nascido em uma fa-
mília da alta aristocracia russa, ainda muito
jovem Kojève foi preso com seus pais no calor
dos acontecimentos de outubro de 1917. Na
prisão, começou a simpatizar com os revolu-
cionários bolcheviques. Passada a tormenta, a
familia foi libertada e buscou exílio da Alema-
nha, onde o inquieto Kojève mergulhou pro-
fundamente no estudo da filosofia clássica.
Deixou a Alemanha durante a ascensão do na-
zismo e aceitou suceder Alexandre Koyré em
uma cátcdra na École Pratique des Hautes Étu-
des, em Paris. Ali, dc janeiro de 1933 a maio de
1939, tornou-se um dos mais importantes in-
trodutores do pensamento de Hegel na França.
Seu curso adquiriu fama insuperável. Por ele
passaram Iean-Paul Sartre e Iacques Lacan, en-
tre muitos outros intelectuais. que nunca es-
conderam sua dívida de gratidão com o mes-
tre. No segundo após-guerra, Kojève tornou-se
conselheiro da Presidência da França e um dos
mais influentes articuladores do projeto de
uma Europa unificada, que hoje se concretiza.

_ Morreu em 1968.
z Russo por nascimento, alemão por forma-

1 ção. Sempre envolvido em projetos ambicio-
'¡ sos, quase inacabáveis, publicou relativamente
i¡ pouco. Vários de seus textos principais, geral-
mente muito extensos, permaneceram incom-

Ê pletos e tiveram edições póstumas.
1 Esta Introdução a leitura de Hegel recupera
i¡ seus cursos da década de 1930 sobre a Fenome-
nologia do Espírito, obra que foi considerada

Épor Jürgen Habermas “o grande acontecimen-
ito da filosoña alemã”. Contém textos do pró-
zprio Kojève -- inclusive a famosa introdução,
redigida de forma independente e que se tor-
-nou um pequeno clássico - e anotações
tomadas por` Raymond Queneau, revistas e
«aprovadas pelo professor. Doze conferências de
Kojève e dois outros textos seus sobre Hegel
completam o livro. _

l ' O curso seguiu passo a passo a obra comen-
\tada`, mas destacou especialmente o capítulo IV

da_~_segunda seção, .consagrado à consciencia-
_O_ ponto de 'partida para a constituição _
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“Senhoresl Estamos vivendo uma época importante,
um momento de fermentação, em que o Espírito deu
um passo à frente, superou sua forma concreta ante-
rior e adquire uma nova. Todo o conjunto de idéias e
conceitos que vigorou até agora, as próprias relações
do mundo, se dissolvem e desmoronam como num
sonho. Prepara-se uma nova edição do Espírito; cabe
à filosofia ser a primeira a saudar esse aparecimento
e reconhece-lo, enquanto outros que o provocaram,
embora inconscientemente, continuam, numa frágil
resistência, agarrados ao passado. Mas a filosofia, ao
reconhecer o Espírito como eterno, deve render-lhe
homenagem.”

Hegel, Conferências de lena de 1806, alocução final

“A coragem da verdade e a fé no poder do Espirito
são a primeira condição da filosofia. .O homem, já
que é Espírito, pode e deve considerar-se como digno
de tudo o que há de mais sublime. Nunca poderá su-
perestimar a grandeza e o poder de seu espirito. E, se
dispuser dessa fé, nada terá força e resistência sufi-
cientes para escapar de revelar-se a ele."

Hegel, 1 8 16
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NOTA DO ORGANIZADOR

Pedimos desculpas pela estrutura um tanto disparatada deste livro. O núcleo é
formado pelas anotações feitas, de janeiro de 1933 a maio de 1939, durante o
curso dado por Alexandre Kojève na École Pratique des Hautes Études (5*""
Section) que, sob o título “A filosofia religiosa de Hegel”, era na realidade o co-
mentário exaustivo da Fenomenologia do Espírito. São essas anotações que tra-
zemos a público, revistas pelo próprio Alexandre Kojeve, cujas ocupações no
momento não lhe permitem escrever a “Introdução à leitura de Hegel” que nos
havia prometido.

Cada ano letivo é completado pelo resumo publicado no Annuaire de i'Ecole
des Hautes Études. Além disso, as seis primeiras aulas do ano 1937-1938 e todo
o ano 1938-1939 aparecem em texto integral, de acordo com uma versão ta-

' f ' 'l d'd `qmgrafada que nos oi enti mente ce 1 a. Í
ñ “Ã' de ` t du ão” temos a tradu ão comeniãdã 'šfën m, guisa rn ro ç , ç _

cap. IV da Fenomenologia do Espirito, tal como foi publicada por Alexandre
Kojève na revista Mesures, de 14 de janeiro de 1939.. __Íd__gr_,# ..._c._.
~~Em ãrÊ”*¬ ”j'F`"* F

a) o te:-rto integral de quatro conferências do curso do ano 1934-1935, sobre
a dialética do real e o método fenomenologico;

b) o texto integral de duas conferências do curso do ano 1933-1934, sobre a
idéia da morte na filosofia de Hegel; '

c) o plano da Fenomenologia do Espirito (plano cujas subdivisões nem sem-
pre concordam com as que Hoffmeister apresenta na 4* edição de 1937 - edi-
ção à qual são- feitas todas as nossas referências; além disso, esse plano permite
remeter à tradução de I. I-Ivppolite). _

O leitor que não quiser seguir passo a passo o texto da Fenomenologia pode
ler a introdução, o resumo das p. 157-187 e os dois primeiros apêndices.

!Il-*§i-

Nesta segunda edição, a única diferença em relação a primeira é o acréscimo
da nota redigida por Alexandre Kojève, às p. 410-412.

Raymond Qaeneau

T
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À GU1sA DE Inraoouçãol

Hegel [...] efƒasst die Arbeit als das Wesen,
als das sich bewãhrende Wesen des Menschenfi

KARL MARX ¬

[O homem é consciência-de-si. É consciente de si, consciente de sua realidade e de
sua dignidade humanas. É nisso que difere essencialmente do animal, que não ul-
trapassa o nível do simples sentimento de si. O mtoma consciencia de si no
momento em que-'pela primeira vez -- mpreendero homem pela
compreensão de sua origem e, portanto, compreender a origem do Eu revelado

ela alavra. '
Bra, a qndlise dopensamento, da razão, do entendimento etc - de modo ge-

/ ral: do comportamento cognitivo, contemplativo, passivo, de um Ser ou de um su-
jeito cognoscentc - nunca descobre o porquê ou o como do nascimento da pa-
lavra “Eu'I e - em conseqüência - da consciência-de-si, isto é, da realidade
humana.. O homem que contempla éabsorvido por aquilo que ele contempla; o
sujeito cognoscente se perde no objeto conhecido; A contemplação revela o objeto,
não o sujeito. É o objeto, não o sujeito, que se mostra a si mesmo no e pelo - ou,
melhor ainda, como - ato de conhecer. O homem absorvido pelo objeto que ele
contempla só pode voltar a si por um desejo: pelo desejo de comer, por exemplo.
O desejo (consciente) de um Ser constitui esse Ser como Eu e o revela como tal,
levando-o a dizer: “Eu...”I É o desejo que transforma o Ser revelado a si mesmo
por si mesmo no conhecimento (verdadeiro) emum objeto revelado a um sujei-
to por um sujeito diƒerente do objeto e oposto a ele. É em e por, ou, melhor ainda,
como seu desejo que o homem se constitui e se revela -- a sie aos outros - como
um Eu, como o Eu essencialmente diferente do, e radicalmente oposto ao, não-Eu.
O Eu (humano) é o Eu de um - ou do - desejo.. -

O Ser do homem, o Ser consciente de si, implica e sugge o dãfig! Q realidade
humana só se pode constituir e manter no interior de uma realidade biológica,
de uma vida animal. Mas, se o desejo animal é condição necessária da cons-
ciência-de-si, não é condição suflciente. Sozinho, esse desejo constitui apenas o
sentimento de si. ~

I. Tradução comentada daseç Fenomenologia do Esp frito, intitulada “Auto_
nomia e dependencia da consciência-de-si: dominação e sujeição”. Os comentários [de
Kojève] vem em itálico, entre colchetes. As palavras ligadas por hífen correspondem a um
único termo alemão. [N. de R. Q.] '

2. Hegel [...] entende o trabalho como a essencia, comoa essência do homem que se confirma.
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desejo torna-o in-quieto e leva-o á ação. Oriunda do desejo, a ação tende a _ ddlmdddef Ú dddd ddfi lhe É dddd E fidd de PfdPfl0 É- E555 EH É W" lfldllddflfi

_ al sz _ _ . _ _ _ _
pm w,m.¿,.¡¿, da canhegímgfltg que mantém O hgmgm em qujgmdg P,¡55¡,,a_ O _?/5%); devir intencional, evolução desejada, progresso consciente e voluntário. É o ato de

,tr . /satisfazê-lo, e ela só pode fazer isso pela negação, pela destruição ou, ao menos, ¿___ (humano), livre (em relação ao real dado) e histórico (em relação a si próprio).
R pela fiansƒofmaçãfl da objeto ¿¿$¿j¿¡¿0_- Pam satisfazer ,¡ fomg, Por exemplo, ¿ pre- ___), __; 1,`__f ;{ ___, Esse Eu, e apenas esse Eu, se revela a ele e aos outros como consciencia-de-si.

_ . . _ ¬' ."__ '¡_ _ ' _ ._ ____ ___.______ destruir _________ em todo _m_____ transformar 0 a¡¡m_,_m_,D_ Q» ___! O desejo humano deve buscar um outro desejo. Para que haja desejo humano,

asim, zóâzz zzçâz é zzzgzzàm. Lange dz âzazaf O âzzâa iai quai é, tz .zçâú 0 da * ~ 2 precise ele haja Primeiro me pluralidade de desejos (animais). Em outros ref-

-o-n¬_.,.¬@.,,¬_,_¬__

I
-z

trói; se não em seu Sei; ao menos em sua forma dada. E toda negatividade-ne»
gadora em relação ao dado é necessariamente ativa. Mas a açãonegadora não é
puramente destrutiva. Porque, se a ação que nasce do desejo destrói, para
satisfaeê-lo, uma realidade objetiva, ela cria em seu lugar, em e por essa própria

“ destruição, uma realidade subjetiva. Ser que come, por exemplo, cria e mantém

_mos, para que a consciência-de-si possa nascer do sentimento de si, para que a
¿`reali`dade humana possa constituir-se no interior da realidade animal, é preciso

1 *que essa realidade seja essencialmente múltipla. O homem, portanto, só pode apa-
_~ jrecer na Terra dentro de um rebanho. Por isso a realidade humana só pode ser so-
_ I cial. Mas, para que o rebanho se torne uma sociedade, não basta apenas a multi-

; ¡ sua Própfía çeajídade peja $uP,._,_,¿_._¡¿-¡o da remdade dgferente da sun, Peja j,-jmsfof. J plicidade de desejos; é também preciso que os desejos de cada membro do rebanho
- mação de uma realidade outra em realidade sua, pela assimilação, pela interiori-

zação qe uma fgajggade gstmnha, gxte,-m¡_ De moda ggmj, O Eu da desejo ¿ um \_ humana é uma realidade social, a sociedade só é humana como conjunto de dese-
. ' J' . . ` . .

vazio que 5,5 reage um conteúdo Posítím ma; Peja ação negüdofa qu,-_, safisfaz O if- l' 3 jos desejando-se mutuamente como desejos. 'O desejo humano, ou melhor; antro-

_ L busquem - ou possam buscar - os desejos dos outros membros. Se a realidade

É dgsejo ao ¿e5m¿¡,¡ jmmƒormaf 3 agsímfzar O ,¡,¡¿...}_;u ¿e$¿jadÚ_ E O ¿0,¡¡¿_,¡¡¿¡, P¿,5¿_ ' pogenico - que constitui um individuo livre e histórico consciente de sua indi-

E-in mo do Eu, ggnsfimíqo Peja negflçãoi' g uma fimção do Conteúdo pflgífivü do não.. _ vidualidade, de sua liberdade, de sua história e, enfim, de sua historicidade --,
u negado. Portanto, se o desejo se dirige a um não-Eu natural, o Eu também será _ _ QQ 0 ddfifild d"ff°P03d"lW dlffife Pdffdddl dd dd-Wlfi dfllmfll (lide C9"-“didi Em 5*-9' dd'

I É natural. OEu criado pela satisfação ativa de tal desejo terá a mesma natureza das - - _ dddb dPEdd$ VÍVÚ E ff-'ddd -id O Sfiflllmãfdd de Sud lddd) Pelo fdfd df-' bdfdfdl' "dd

Eu animal. E esse Eu natural, função do objeto natural, só poderá revelar-se a si ' ' md" É mddififi Pdf 3-ld"mP¡d= d ddifld sd É hdfdddd 53 dm deles "dd dd-Wild Ú ÍWPU
mesmo e aos outros como sentimento de si. Ele nunca atingirá a consciência-de-si. ' "mi -dm 9 de-*did dd ddd`d› -'fe lider Pdssldf dd dsdmddl' Ú dfsfld Cd"-ddefddd F-'amd

Para que haja consciencia-de-si, é preciso que o desejo se dirija a um objeto là desejo, isto é, se quer ser desejado ou amado ou, mais ainda, reconhecido em seu
n¿¡,¿¡._m¡m,-az_, “[30 qm ujjmpggsg ¿¡ realidade d¡¡d,¡_ 0,-¿¡, _¿¡ única gofm que uzffa- ; valor humano, em sua realidade de indivíduo humano. Do mesmo modo, o desejo
passa o real dado á o próprio desejo. Porque o desejo considerado como desejo, isto 1” lldfi bddfd dm dblfdd "ddddl Sd É lldmdfld dd medldd em fidff É mf-'dlddzddd Pfdd
¿, “nm de sua Satisfação, é ,gpenag um nadg revelada, um vazia in-¿,‹;¡1_ O deseja desejo de outrem dirigido ao mesmo objeto: é humano desejar io que os outros de-
como revelação de um vazio, como presença da ausencia de uma realidade, é es- â Í Sdlddb Pddldff des Ú dedfldm- Assim- dm Úblfdd Peffeddmeflffi lflddl dd Pdfdd de
sencialmente diferente da coisa desejada, diferente de uma coisa, diferente de um

, Ser real estático e dado que se mantém eternamente na identidade consigo mes-
mo. O desejo que se dirige a um-outro desejo, considerado como desejo, vai criar,
pela ação negadora e assimiladora que o satisfaz, um Eu essencialmente diferente

I Ê do “Eu” animal. Esse Eu, que se alimenta de desejos, será ele mesmo desejo em seu
_ próprio Ser, criado na e pela satisfação de seu desejo. E já que ondesejo se realiza

como ação negadora do dado, o próprio Ser desse Eu será ação. Esse Eu não será,
z como o “Eu” animal, identidade ou igualdade consigo, mas negati`vidade-negado-

ra. Em outros termos, o próprio Ser desse Eu será devii; e a forma universal desse
Ser não será espaço, mas tempo. Manter-se na existência significará pois para esse
Eu: “não ser o que ele é (Ser estático e dado, Ser natural, caráter inato) e ser (isto
é, devir) o que ele não é'Í Esse Eu será assim sua própria obra: ele será (no futuro)
o que ele se tornou pela negação (no presente) do que ele foi (no passado), sendo

___ essa negação efetuada em vista do que ele se tornará. Em seu próprio Sei; esse Eu É/
-f /'

(*“`\

IJ

“Q ____ ___; ) ___

_ ¬__

I Á coisas às quais esse desejo se dirige: será um “Eu-coisa'Í um Eu flpenas vivo, um " rã dm dblfild ffdh “P'Ú5dÍ'If'dÍ ddddr "M5 dm “dim deifild- A5-df"› dd ff-ddçdd “de hd'
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vista biológico (como uma condecoração ou a bandeira do inimigo) pode ser desc-
, jado porque é objeto de outros desejos. Tal desejo só pode ser um desejo humano.

A realidade humana, diferente da realidade animal, só se cria pela ação que satis-
i _' faz tais desejos: a história humana é a história dos desejos desejados.

r“` Mas, deixada de lado essa diferença - essencial -, o desejo humano é análo-P

ç _ go ao desejo animal. Também o desejo humano tende a satisfazer-se por uma açao
I v ncgadora, ou até transformadora e assimiladora. O homem se alimenta de desejos
_; como o animal se alimenta de coisas reais. E o Eu humano, realizado pela satisfa-
1 ção ativa de seus desejos humanos, ci tanto função de seu alimento quanto o corpo

do animal é função do que come.
Para que o homem seja verdadeiramente humano, para que se diferencie essen-

- cial e realmente do animal, é preciso que, nele, o desejo humano supere de fatoo
I desejo animal. Ora, iodo esejo ó desejo de um valor. O valor supremo para o ani-

nial ii sua vida aniniul. Fodos os desejos do animal são, em iiltinia análise, uma
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.. :ÍÇ ¿¿5¿¡¡._, de myjgervação. Ou seja, o homem só se confirma como humano se
- riscar a vida (animal) em função de seu desejo humano. É nesse e por esse ris-
o que a realidade humana se cria e se revela como realidade; é nesse e por esse

risco que ela se confirma, se mostra, se demonstra, se verifica e se comprova como
_,..-

1N'i1!.üDi.
¡ sciixzxuoiie null-:vis = - Í*-__-- _ -

_ _- - ` - "_-~ ' 1

,. ao do desejo que ele tem de conservar H vida O dgszjo humano devo Supofor 1% dos adversários. Porque, com ele, desaparece esse outro desejo que era buscado
pelo desejo, a fim de ser desejo humano. O sobrevivente, não podendo ser reconhe-
cido pelo morto, não pode realizar-se e revelar sua humanidade. Para que o Ser
humano se possa realizar e revelar como consciência-de-si, não basta que a reali-
dade humana nascente seja múltipla É também preciso que essa multiplicidade,
ssa sociedade, implique dois comportamentos humanos ou antropogênicos essen-

essencialmente diversa da realidade animal, natural. Por isso, falar da origem da ,,_.-- ¬ ' I da mente i erentes.
consciência-de-si é necessariamente falar do risco de vida (em vista de um obje- / , , ipa? f _ _ | _ __ , . _ , '_ . Para que a realidade humana possa constituir-se como realidade reconhecida, é
tivo essencialmente nao-vital). ,r e .d " asãfl FP_p__r_e_i;i.scLque ambos os adversários continuem vivos após a luta. Ora, isso só é possí-

\ of» -
O homem se confirma como humano ao arriscar a vida para satisfazer seu . e/ _ . ,_

sejo humano, isto é, seu desejo que busca outro desejo. Ora, desejar um desejo e '
por-se no lugar do valor desejado por esse desejo. Porque, sem essa substituição;--sf ,j

ó I ' ' ' Ú |

\š desejar-se-ia o valor, o objeto desejado, e não o próprio desejo. Desejar o desejo do
Ioutro é, em ultima análise, desejar que o valor que eu sou ou que represento seja

loiç quero que me reconheça como um valor autónomo. Isto é, todo desejo hu
mano, antropogenico, gerador da consciência-de-si, da realidade humana, é, aƒi- =

_-f--"

nal, função do desejo de reconhecimento. E o risco de vida pelo qual se confirma o I _
realidade humana é um risco em função desse desejo. Falar da origem da cons- ~
ciência-de-si é, pois, necessariamente falar de uma luta de morte em vista do reco-
nhecimento. -.. __

Sem essa luta de morte por puro prestígio nunca teria havido seres humanos na
Terra. De fato, o Ser humano só se constitui em função de um desejo que busca ou-
tro desejo, isto é, no final das contas, de um desejo de reconhecimento. O Ser hu-
mano só se pode constituir se pelo menos dois desses desejos se confrontam. E, como
cada um dos dois seres dotados de semelhante desejo está decidido a ir até o flm na
busca de sua satisfação, ou seja, está decidido a arriscar a vida -- e, por conseguin-
te, pôr em perigo a do outro a fim de ser reconhecido pelo outro, de impor-se ao
outro como valor supremo -, o encontro dos dois só pode ser uma luta de morte.
Somente nessa e por essa luta a realidade humana se engendra, se constitui, se rea-
'liza e se revela a si própria e aos outros. Portanto, ela só se realiza e se revela como
realidade reconhecida.

Entretanto, se todos os homens - ou, mais precisamente, todos os seres em via
de se tornarem seres humanos - se comportassem de maneira idêntica, a luta
levaria necessariamente à morte de um dos adversários, ou dos dois. Não seria
possível que um cedesse ao outro, abandonasse a luta antes da morte do outro, re-
conhecesse o outro em vez de ser reconhecido por ele. Mas, se assim fosse, a reali-
zação e a revelação do Ser humano seriam impossiveis. Isso fica evidente no caso
de morrerem os dois adversários, já que a realidade humana - sendo essencial-
mente desejo e ação em função do desejo -- só pode nascer e manter-sc no inferior
da vida animal. Mas a impossibilidade permanece, caso seja morto apenas um

m I
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" o valor desejado por esse outro: quero que ele reconheça meu valor como seu va- l E

.zi-

vel se eles se comportarem de modo diverso durante a luta. Por atos de liberdade
irredutíveis, até imprevisiveis ou indeduziveis, devem constituir-se como desiguais
nessa e por essa luta. Um, sem ter sido a isso predestinado, deve ter medo do outro,
deve ceder; deve recusar-se a arriscar a vida em nome da satisfação de seu desejo
de reconhecimento. Deve abandonar seu desejo e satisfazer o desejo do outro: deve
reconhece-lo sem ser reconhecido por ele. Ora, reconhece-lo assim é reconhecê-lo
como senhor e reconhecer-se (e fazer-se reconhecer) como escravo do senhor.

Em outras palavras, em seu estado nascente, o homem nunca é apenas homem.
É, necessária e essencialmente, senhor ou escravo. Se a realidade humana só se en-H
gendra como social, a sociedade só é humana -- pelo menos na origem -- sob a
condição de implicar um elemento de dominação e um elemento de sujeição, exis-
tências autônomas e existências dependentes. Por isso, falar da origem da consciên-
cia-de-si é falar necessariamente da autonomia e' da dependência da consciencia-
de-si, da dominação e da sujeição. ' -

Se o Ser humano só se engendra na e pela luta que leva a relação entre senhor e
escravo, a realização e a revelação progressivas desse Ser também só se podem efe-
tuar em ƒunção dessa relação social fundamental. Se o homem nada mais é que seu
devir, se seu Ser humano no espaço e seu Ser no tempo ou como tempo, se a rea-
lidade humana revelada nada mais é que a história universal, essa história tem de
ser a história da interação de dominação e sujeição: a dialética histórica é a dia-
lética do senhor e do escravo. Mas, se a oposição da tese e da antítese só tem sentido
na conciliação pela síntese, se a história no sentido forte da palavra tem necessa-
riamente um termo flnal, se o homem que está em via de tornar-se deve culminar
no homem que já se tornou, se o desejo deve levar a satisfação, se a ciência do ho-
mem deve ter valor de verdade definitiva e universalmente válida, então a inte-
ração do senhor e do escravo deve finalmente levar d supressão dialética deles.

Seja como foi; a realidade humana só pode engendrar-se e _manter-se na exis-
tência como realidade reconhecida. Somente ao ser reconhecido por um outro, pe-
los outros e- no extremo -por todos os outros é que o Ser humano é realmente
humano: tanto para ele como para os outros. Só ao falar de uma realidade huma-
na reconhecida ó que se pode, ao chamá-la humana, enunciar uma verdade no
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sentido próprio e forte do termo. Porque só nesse caso se pode revelar pelo discurso
uma realidade. Por isso, ao se falar da consciência-de-si, do homem consciente de

i'
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,š~,,fÊ Ou, em outros termos, são entidades que ainda não se manifestaram uma
.lã outra como uro Ser- ara-si, isto é como consciência-de-si. uando dois- P =

i /
Jüfl ,~ animal, por sinal perigoso e hostil, que é preciso destruir, e não um Ser consciente, .

. . . ,fz - f _ _ _ _
51.' É PYBCISO dízfif-l 'W “primeiros” homens se enfrentam pela primeira vez, um ve no outro apenas um

A consciência-de-si existe em c para si na medida em que, e pelo fato de
que, existe (em e para si) para uma outra consciência-de-si; isto é, ela só existe
como entidade-reconhecida. (...)

Esse conceito puto do reconhecimento, isto é, da duplicação da consciência-
de-si no interior de suaunidadc, deve ser agora considerado no aspecto sob o
qual sua evolução aparece à consciência-de-si. [lsto é, não ao filósofo que trata
disso, mas ao homem consciente de si que reconhece um outro homem ou se faz ___
reconhecer por ele.] . ' ' _ '

Essa evolução evidenciará primeiro o aspecto de desigualdade das duas cons-
ciências-de-si [isto é, dos-dois homens que se enfrentam em busca do reconheci-
mentol. Ou, em outras palavras, evidenciará a expansão do meio-termo [que é
o reconhecimento mútuo e recíproco) nos dois pontos-extremos [que são os dois
que se enfrentaml; estes, considerados como pontos-extremos, opõem-se um ao
outro e, por conseguinte, de modo que um é apenas entidade-reconhecida c o
outro apenas entidade-que-reconhece. [À primeira vista, o homem que quer fa-
zer-se reconhecer por outro homem não quer de forma alguma reconhece-lo. Se
conseguir seu intento, o reconhecimento não será portanto mátuo e recíproco: ele
será reconhecido mas não reconhecera- aquele que o reconhece] .

À primeira vista, a consciência-de-si é Ser-para-si simples-ou-indiviso; ela é
idêntica-a-si pelo ato-de-excluir dela tudo o que é outro [que não seja ela]. Sua
realidade-essencial e seu objeto-coisa absoluto são para ela: Eu [EH ífifllfldfl de
tudo e oposto a tudo o que não seja Eu]. E, nessa imediatidade, isto é, nesse Ser-
dado [não produzido por um- processo ativo criador] de seu Ser-para-si, a cons-
ciência-de-si é uma entidade-particular-e-isolada. O que, para ela, é diferente
dela, existe para ela como um objeto-coisa desprovido-de-realidade-essencial,
marcado pelo caráter da entidade-negativa.

Mas [no caso que estudamosl a" entidade-outra e, também ela, uma conscien-
cia-de-si: um indivíduo-humano apresenta-se a um indivíduo-humano. Apre-
sentando-se assim de uma maneira'-imediata, esses indivíduos existem um pa-
ra o outro no modo-de-ser dos objetos-coisas habituais. São formas-concretas
autônomas, consciências imersas no Ser-dado da vida-animal. Porque é como
vida-animal que se determinou aqui o objeto-coisa eiiístente-como-um-seu
dado. São consciências que ainda não realizaram, uma para a outra, o movi-
mento [dialético] da abstração absoluta, que consiste no ato-de-eiitirpar todo
Ser-dado imediato, c no fato de serapenas o Ser-dado puramente negativo-ow
negador da consciência idêntica-a'-si-mesma.
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de si representando um valor autônoma] .Cada um desses individuos-humanos
está subjetivamente-certo de si; mas não do outro. Por isso, sua própria certe-
za-subjetiva de si ainda não tem verdade [isto é, ainda não revela uma realida-
de; ou, em outras palavras - uma entidade objetivamente, intersubjetivamente e
até universalmente reconhecida, logo existente e válidal. Porque a verdade do sua
certeza-subjetiva [da idéia que faz de si mesmo, do valor que ele se atribui] teria
sido apenas o fato de que seu próprio Ser-para-si se tivesse manifestado a ele
como objeto-coisa' autónomo; ou então, o que é o mesmo: que o objeto-coisa
se tenha manifestado a ele como essa pura certeza-subjetiva de si [é preciso por-

- tanto que ele reencontro na realidade exterior, objetiva, a idéia íntima que faz
._ _ de si]. Mas, segundo o conceito de reconhecimento, isso só é possível se ele rea-

 l

~ - . ll liza para o outro (assim como o outro realiza para ele) a citada abstração pura
[ wi _ do Scr-para-si: cada um realizando-a cm' si, de um lado, por sua própria ativi-\ ___ ,

.___ _ dade e, de outro, pela atividade do outro.
› [O “primeiro” homem que encontra pela primeira vez outro homem jd se atri-

bui uma realidade e um valor autónomos, absolutos: é possivel dizer que ele se
considera homem, que tem a certeza subjetiva de sê-lo. Mas sua certeza ainda não
é um saber. O valor que ele se atribui pode ser ilusório; a idéia que ele faz de si
pode ser falsa ou louca. Para que essa 'idéia seja uma verdade, é preciso que ela

S revele uma realidade objetiva, isto é, umaentidade que vale e existe -não apenas
, para si, mas também para realidades outras (que não sejam ela). No caso em

questão, o homem, para ser homem de forma verdadeira e-veridica, efsaber que o
é, deve impor a idéia que tem de si a outros: deve fazer-se reconhecer pelos outros

r, (no caso-limite ideal: por todos os outros). -Ou ainda: deve transformar o mundo

1.-L.¡._,.__¡_____...T__-_..

_-;_¬--1:---._=-_-p-_|5-uq-=_-__

-. (natural e humano) onde não é reconhecido em 'um mundo onde esse reconheci-
:_ .f _ mento se efetue. Essa transformação do mundo hostil a um projeto humano em

um mundo que esteja de acordo com esse projeto chama-se ação, atividade. Essa

1 lg» l
ü \

_ r ação -- essencialmente humana porque humanizadora, an tropogënica - começa

mesma coisa, a “primeira” ação antropogênica assume necessariamente a forma
de luta: luta de morte entre dois seres que se pretendem homens; luta de puro

g - ~ [prestígio travada em vista do reconhecimento pelo adversário. Defato:] - ~
1-

Qƒlfi _ pelo ato de impor-se ao “primeiro”_outro com que se depara. E já que esse outro, se
Ê; ,g é (ou, mais exatamente, se quer ser e' acha que é) um Ser humano, deve fazer a

= ~ i
/ .

*~.,_ Í, j A manifestação do indivíduo-humano considerado como pura abstração do
(Ser-para-si consiste no fato de mostrar-se como a pura negação de seu modo--

â de-ser objetivo-ou-coisa; ou, em outros termos, mostrar que ser para si, ou ser
¿ homem, é não estar ligado a nenhuma existência determinada, é não estar liga-_ .
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do à particularidade-isolada universal da existência como-tal, é não estar li-
gado à vida. Essa manifestação é uma atividade duplicada: atividade do outro
e atividade por si mesmo. Na medida em|que_ essa atividade é atividade do ou-
tro, ambos os homens procuram a morte do outro. Mas nessa atividade do
outro encontra-se também o segundo aspecto, a saber, a atividade por si: por-
que a atividade em questão implica o risco da própria vida daquele que age.
A relação das duas consciências-de-si é pois determinada de tal forma que elas
se confirmam -- cada uma para si e uma para a outra -- pela luta de vida ou
morte. .

[“Se confirmamfi isto é, se comprovam , isto é, transformam em verdade objeti-
va, ou universalmente válida e reconhecida, a certeza puramente subjetiva que
cada uma tem de seu próprio valor. A verdade é a revelação de uma realidade.
Ora, a realidade humana só se cria, só se constitui na luta pelo reconhecimento e
no risco de vida que implica. A verdade do homem, ou a revelação de sua realida-
de, pressupõe portanto a luta de morte. Por isso,] os indivíduos-humanos são
obrigados a travar essa luta. Porque devem elevar à categoria de verdade a cer-
teza-subjetiva que tem de si próprios de existir para si, cada qual devendo faze-
lo no outro e em si. Só pelo risco de vida.a liberdade se confirma, se confirma o

[náo criado pela ação consciente e voluntária], não é o modo-de-ser imediatoš
[natural, não-media tizado pela acao (negadora do dado)] no qual a consciência-§
de-si se apresenta [no mundo dado], não é o fato de estar imerso na extensão
da vida-animal; mas, ao contrário, nela não existe nada que não seja, para elai
um elemento-constitutivo evanescente. Em outros termos, somente pelo arris-Ê
car a vida é que se confirma o fato de que a consciência-de-si é um puro Seri
para-si. O indivíduo-humano que não ousou arriscar a vida pode, decerto, serí¿
reconhecido como pessoa-humana. Mas não atingiu a verdade de ser-reconhe-É
cido como consciência-de-si autônoma. Cada um dos dois indivíduos-huma-
nos deve ter por objetivo a morte do outro, assim como arrisca a própria vida.
Porque a entidade-outra não vale para ele mais do que ele próprio. Sua realida-
de-essencial [que é sua realidade e sua dignidade humanas reconhecidas] mani-
festa-se a ele como entidade-outra [como um outro homem, que náo o reconhece
e que, por isso, é independente dele]. Ele está fora de si [enquanto o outro não o
“devolveu” a ele, ao reconhece-lo, ao revelar-lhe que o reconheceu, e ao mostrar-
lhe assim que depende dele, que não é absolutamente outro diferente dele]. Deve
suprimir seu Ser-fora-de-si. A entidade-outra [que não ele] É, 110 02150, uma
consciência .existente-como-um-ser-dado e inserido [no mundo natural] de
uma maneira-múltipla-e-variada. Ora, ele deve contemplar seu Ser-outro co-
mo puro Ser-para-si, isto é, como negatividade-negadora absoluta. [Equivale a
dizer que o homem só é humano na medida em que quer impor-se a outro ho-
mem, fazer-se reconhecer por ele. No inicio, enquanto ainda não está efetivamente
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fato de que, para a consciência-de-si, aí realidade essencial não é o Ser-dados
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reconhecido pelo outro, esse outro é o objetivo de sua ação, é desse outro, é doreco-
nhecimento por esse outro que dependem seu valor e sua realidade humanos, é
nesse outro que se condensa o sentido de sua vida. Ele está, portanto, fora de si.
Mas são seu próprio valor e realidade que lhe importam, e ele quer té-los em si.
Precisa portanto suprimir seu Ser-outro. Isto é, deve fazer-se reconhecer pelo ou-
tro, ter em si a certezade ser reconhecido pelo outra- Mas para que esse reconheci-
mento possa satisƒazê-lo, é preciso que ele saibaque o outro é um Ser humano.
Ora, a primeira vista, ele só vê no outro o aspecto de um animal. Para saber que
esse aspecto revela uma realidade humana, ele deve ver que o outro também quer
fazer-se reconhecer e que também está pronto a arriscar; a negar sua vida animal
numa luta pelo reconhecimento de seu Ser-para-si humano. Deve portanto provo-
car o outro, ƒorçá-lo a travar uma luta de morte de _puro prestígio. Ao fazer isso,
para não ser morto, é obrigado a matar o outro. Em tais condiçoes, a luta pelo re-
conhecimento só pode terminar com a morte de um dos adversários _- ou dos
dois.] Mas esse ato-de-confirmar-se pela morte suprime a verdade [ou realida-
de objetiva revelada] que dele deveria resultar; por. isso, também suprime a cer-
teza-subjetiva de si como-tal. Porque, assim como a vida-animal é a posição
natural da consciência, isto- é, a autonomia desprovida da negatividademega-
dora absoluta, a morte é a negação natural da consciência, isto é, a negação
desprovida da autonomia; logo, a negação que continua a serdesprovida da
significação exigida pelo reconhecimento. [Isto é: se os dois adversários perecem
na luta, a consciencia é suprimida completamente, pois após a morte o homem
náo passa de um corpo inanimado. Se um dos adversários continua vivo mas
mata o outro, já nao pode ser reconhecido por ele; o vencido morto nao reconhece
a vitória do vencedor. A certeza que o vencedor tem de seu Ser e de seu valor per-
manece pois puramente subjetiva e, por isso, nao tem verdade.] Pela morte cons-
tituiu-se, é verdade, a certeza-subjetiva do fato de os dois terem arriscado a
vida e de cada um tê-la desprezado em si e no outro. Mas essa certeza não se
constituiu para os que travaram a luta. Pela morte, eles .suprimem sua cons-
ciencia afirmada nessa entidade estranha que é a existência nattual. Isto é, eles
se suprimem. [Porque o homem só é real na medida em que vive num mundo
natural. E verdade que esse mundo lhe é estranho; ele precisa negá-lo, transƒormá-
lo, combate-lo para nele se realizar. Mas sem esse mundo, fora desse mundo, o ho-
mem não é nada.] E eles são suprímídos como pontos-extremos querendo exis-
tir para si; [isto é, conscientemente e independentemente do resto do universo].
Mas, por isso mesmo, desaparece do jogo das variações o elemento-constitutie
vo essencial, qual seja, o ato de se decompor em pontos-extremos de determi-
nações opostas. E o meio-termo se abate em uma unidade morta, que se de-
compõe em pontos-extremos mortos, apenas *existindo-como-seres-dados, e
não opostos [um ao outro em, por e para uma ação durante a qual um tenta su-
primir o outro ao se afirmar, e afirmar-se suprimindo o outro]. E os dois não se
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dão reciprocamente um ao outro e não se devolvem um ao outro pela cons-
ciência. Ao contrário, só se libertam mutuamente de-uma-maneira-indiferem
te, como coisas. [Porque o morto não passa de uma coisa inconsciente, da qual o
vivo se afasta com indiferença, já que dele não pode esperar mais nada.] A ação
homicida deles ê a negação abstrata. Não é a negação [efetuada] pela consciên-
cia, que suprime de forma a guardar e conservar a entidade-suprimida e, por

dialeticamente quer dizer: suprimir conservando o que foi suprimida, o que é
sublimado em e por essa supressão que conserva ou essa conservação que supri-

zf'¬~..\ isso, sobrevive ao fato-de-ser-suprimida. [Essa supressão é dialética. Suprimir
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me. A entidade suprimida dialeticamente é anulada em seu aspecto contingente
(e desprovido de sentido) de entidade natural dada (imediata): mas ela é conser-
vada no que tem de essencial (portadora de significação); como é assim mediati-
zada pela' negação, é sublimada ou elevada a um modo de ser mais compreensivo
e compreensível que o de sua realidade imediata de puro e simples dado positivo e
estático, que não resulta de uma ação criadora, isto é, negadora do dado.

Não adianta portanto ao homem da luta matar o adversário. Ele tem de supri-
mi-lo dialeticamente. Ou seja, deve poupar-lhe a vida e a consciência, e só des-
truir-lhe a autonomia. Só deve suprimi-lo como seu oponente, como quem age
contra ele. Em outros termos, deve subjugd-lo.]

O que se constitui para a consciência-de-si nessa experiência [da luta homi-
cida] é o fato de a vida-animal lheser tão essencial quanto a pura consciência-
de-si. Na consciência-de-si imediata [isto e, no “primeiro” homem que ainda
não é mediatizado por esse contato com o outro que a luta proporciona], o Eu
simples-ou-indiviso [do homem isolado] ê o objeto-coisa absoluto. Mas para
nos ou em si [isto é, para o autor e o leitor deste texto, que vêem o homem tal
como ele se constituiu definitivamente no fim da história pela inter-ação social
realizada] esse objeto-coisa, isto é, o Eu, é a mediação absoluta, e tem por ele-
mento-constitutivo essencial-a autonomia que se mantém. [Isto é: o homem
real e verdadeiro é o resultado de sua inter-ação com os outros; o seu Eu e a idéia
que ele faz de si são mediatizados pelo reconhecimento obtido em função de sua
ação. E sua verdadeira autonomia é a que ele mantem na realidade social pelo es-
forço dessa ação.] A dissolução dessa unidade simples-ou-indivisa [que é o Eu
isolado] é o resultado da primeíraexperiência [que o homem faz no momento de
sua “primeira” luta, ainda homicida] Por essa experiência afirmam-se: uma
consciência-de-si pura [ou abstrata, que fez abstração de sua vida animal pelo
risco da luta: o vencedor] e umazpconsciência que [sendo de fato um cadáver vivo:
o vencido que foi poupado] existe não puramente para si, mas para uma outra
consciência [ou seja, para a do vencedor]; quer dizer: que existe como consciên-
cia existente-como-um-ser-dado, ou, em outros termos, como consciência que
existe na forma-concreta da coisidade. Os dois elementos-constitutivos são es-
senciais: já que, à primeira vista, são desiguais e opostos entre si- e a reflexão
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deles na unidade ainda não resultou [da ação deles], eles existem como duas
formas-concretas opostas da consciência. Uma ê a consciência autônoma, para
a qual o Ser-para-si é a realidade-essencial. A outra ê a consciência dependente,
para a qual a realidade-essencial ê a vida-animal, isto ê, o Ser-dado para uma
entidade-outra. Aquela ê o senhor, esta, o escravo. [Esse escravo e o adversário
vencido, que não arriscou a vida até o fim, que não adotou o principio dos senho-
res: vencer ou morrer. Ele aceitou a vida concedida pelo outro. Depende portanto
desse ou tro. Preferiu a escravidão à morte e, por isso, ao permanecer vivo, vive
como escravo.]

O senhor é a consciência que existe para si. E já não é apenas o conceito
[abstrato] da consciência, mas uma consciência [real] que existe para si, que
ê mediatizada consigo mesma por uma outra consciência. Ou seja, por uma
consciência tal que cabe à sua realidade-essencial ser sintetízada com o Ser-
dado, isto é, com a coisidade como-tal. [Essa consciência é o escravo que, ao se
identificar com sua vida animal, forma um todo com o mundo natural das coisas.
Ao recusar-se a arriscar a vida numa luta de puro presuzgio, ele não se eleva acima
do animal. Considera-se como tal, e como tal é consideradopelo senhor. Mas o
escravo, por sua vez, reconhece o senhor em sua dignidade e sua realidade huma-
nas, e comporta-se de acordo. A certeza do senhor é, portanto, não puramente
subjetiva e imediata, mas objetivada' e mediatizado pelo reconhecimento do outro,
do escravo. Enquanto o escravo continua sendo um Ser imediato, natural, bestial,
o senhor -- por sua luta - já e' humano, mediatizado. Seu comportamento e,
por conseguinte, mediatizado ou humano, tanto em relação as coisas quanto aos
outros homens; esses outros que, para ele, não passam de escravos.] O senhor re-
fere-se aos dois elementos-constitutivos seguintes: de um lado, a uma coisa
considerada como tal, isto é, ao objeto-coisa do desejo, e, de outro lado, à cons-
ciência para a qual a coisidade é a entidade-essencial [isto é, ao escravo que, pela
recusa do risco, se identuíca com as coisas das quais depende. O senhor; ao con-
trário, só vê nessas coisas um simples meio dc satisfazer seu desejo. E as destrói
ao satisfazê-lol. Visto que, primeiro, o senhor, considerado como conceito da
consciência-de-si, é a relação imediatatdo Ser-para-si e, segundo, que o senhor
existe agora [isto é, após a vitória conseguida sobre o escravo] ao mesmo tempo
como mediação, isto ê, como um Ser-para-si que só existe para si por uma en-
tidade-outra [já que o senhor só é senhor pelo fato de ter um escravo que o reco-
nhece como senhor], o senhor se relaciona, primeiro, de uma maneira-imediata
com os dois [isto é, com a coisa e com o escravol, e, segundo, de uma maneira-
mediatizada com cada um dos dois pelo outro. O senhor se relaciona de uma
maneira-mediatizada com o escravo, a saber, por meio do Ser-dado autônomo.
Porque ê precisamente a esse Ser-dado que o escravo está ligado. Esse Ser-dado
ê seu grilhão, do qual não conseguiu livrar-se na luta, na qual se revelou- por
causa disso - como dependente, como tendo sua autonomia na coisidade. Por
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sua vez, o senhor é o poder que reina sobre o seu Ser-dado. Porque revelou na
luta que esse Ser-dado só vale para ele como entidade-negativa. Uma vez que o
serihor é o poder que reina sobre o seu Ser-dado, e que esse Ser-dado é o poder
que reina sobre o outro [isto é, sobre o escravoj, o senhor tem - neste silo-
_gismo [real ou ativo] -- esse outro sob o seu domínio. Do mesmo modo, o
senhor se relaciona de uma maneira-mediatizada com a coisa, ou seja, por
meio do escravo. Considerado como consciência-de-si, como-tal, também o
escravo se relaciona com a coisa de uma maneira-negativaou-negadora, e ele a
suprime [dialeticamente]. Mas - para ele - a coisa é ao mesmo tempo au-
tônoma. Por isso, ele não pode, por seu ato-de-negar, dar cabo da coisa até a
supressão [completa da coisa, como faz o senhor que a consomel. Isto é, ele só
a transforma-pelo-trabalho [ele a prepara para ser consumida, mas não é ele
quem a consome]. Para o senhor, entretanto, por essa mediação [isto é, pelo tra-
balho do escravo que transforma a coisa natural, a matéria-prima, com vistas a
seu consumo (pelo senhor)], a relação imediata [com a coisa] se constitui como
negação pura do objeto-coisa, isto é, como fruição. [Como todo o esforço é feito
pelo escravo, o senhor só tem de desfrutar da coisa que o escravo lhe preparou, e
nega-la, destruí-la, ao consumi-la. (Por exemplo: ele come uma iguaria pronta)].
O que o desejo [isto é, o homem isolado antes da luta, que se encontrava sozinho
diante da natureza e cujos desejos estavam diretamente voltados para essa nature-
za] não conseguia, consegue o senhor [cujos desejos dirigem-se para as coisas
transformadas pelo escravol. O senhor consegue dar cabo da coisa e satisfazer-
se na fruição. [Portanto, é unicamente gracas ao trabalho do outro (de seu escra-
vo) que o senhor é livre em relação E1 natureza e, por conseguinte, se satisfaz. Mas
ele só é senhor do escravo porque, previamente, libertou-se da (e da sua) natureza
ao arriscar a vida numa luta de puro prestígio, que -- como luta - nada tem de
natural] O desejo não consegue isso porque a coisa lhe é autônoma. Mas o se
nhor, que introduziu o escravo entre a coisa e ele, só se une ao aspecto de d
pendência da coisa, e dela goza de maneira-pura. Quanto ao aspecto de aut
nomia da coisa, ele o deixa ao escravo, que transforma-a-coisa-pelo-trabalho.

É nesses dois elementos-constitutivos que se funda para o senhor o fato-
de-ser-reconhecido por outra consciência. Pois esta se afirma nesses dois ele-
mentos constitutivos como uma entidade-não-essencial: ela é não-essencial, de
um lado, no ato-de-trabalhar a coisa e, de outro lado, na dependencia em que
se encontra para com uma existência determinada. Em ambos os casos, essa
consciência [servill não pode tornar-se senhor do Ser-dado e chegar a negação
absoluta. Aparece ai esse elemento-constitutivo do ato-de-reconhecer que con-
siste no fato de a outra consciência suprimir-se como Ser-para-sí, fazendo as-
sim ela própria o que a outra consciência faz para com ela. [Isto é: não e apenas
o senhor que vê no outro seu escravo; esse outro se considera como mL] O outro
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elemento-constitutivo do ato-de-reconhecer está igualmente implicado na re-
lação considerada; esse outro elemento é o fato de essa atividade da segunda
consciência [isto é, da consciência servil] ser a atividade própria da primeira
consciência [isto é, da consciência do senhorl. Porque tudo oque o escravo faz é
uma atividade do senhor. [Id que o escravo só trabalha para o senhor, só para
satisfazer os desejos do senhor e não os seus, é o [desejo do senhor que age no e pelo
escrava] Para o senhor, o Ser-para-si é o único que é a realidade-essencial. Ele é
o puro poder negativo-ou-negador, para o qual a coisa não é nada; por conse-
guinte, nessa relaçãode senhor e escravo, ele é a pura atividade essencial. O es-
cravo, ao contrário, não é atividade pura, mas atividade não-essencial. Ora,
para que haja reconhecimento autêntico, deveria ter havido ainda o terceiro
elemento-constitutivo, que consiste em que o senhor também faça para consi-
go o que ele faz para com o outro e que o escravo também faça para com o
outro o que ele faz para consigo. Logo, é um reconhecimento desigual e unila-
teral que teve origem nessa relação de senhor e escravo. [Porque se o senhor tra-
ta o outro como escravo, ele nao se comporta como escravo; e se o escravo trata o
outro como senhor, ele não se comporta como senhoc' O escravo não arrisca a
vida; e o senhor É ocioso. ' ' _-

A relação entre senhor e escravo não é portanto um reconhecimento propria-
mente dito. Para melhor compreender, analisamos a relação do ponto de vista do
senhor. O senhor não é o unico a se considerar como senhor. O escravo também o
onsidera como tal. Logo, o senhor é reconhecido em sua realidade e sua dignidade

l imanas. Mas esse reconhecimento é unilateral, porque ele não reconhece a reali-
dlhde e a dignidade humanas do escravo. Logo, ele é reconhecido por alguém que
elelnao reconhece. E nisso esta a insuficiência- e o caráter trágico -- de sua si-
tu ção. O senhor lutou e arriscou a vida pelo reconhecimento, mas só obteve um
re onhecimento sem valor para-si. Porque ele só pode flcar satisfeito com o reco-

ecimento por parte de quem ele reconhece como alguem digno de o reconhecer.
atitude de senhor é pois um impasse existencial. De um lado, o-senhor só é se-

nhor porque seu desejo buscou não uma coisa, mas um outro desejo, ƒoium desejo
de reconhecimento. De outro lado, como se tornou senhor; como senhor deve dese-
jar ser reconhecido; e só pode ser reconhecido como tal fazendo do outro seu escra-
vo. Mas o escravo é para ele um animal ou uma coisa. Logo, ele é reconhecido por
uma coisa. Assim, no final das contas, seu desejo' busca uma coisa e não -- como
parecia no início - um desejo (humano). O senhor se enganou. Depois da luta
que fez dele senhor, ele não É o que quis ser ao travar a luta: homem reconhecido
por outro homem. Logo, se o homem só se satisfaz com o reconhecimento, o ho-
mem que se comporta como senhor nunca se satisƒard. E jd que - no inicio -
o homem e senhor ou escravo, o homem sa tisfieito sera necessariamente escravo; ou
mais precisamente aquele que foi escravo, que passou pela sujeição, que suprimiu
dialeticamen te sua sujeiçr'io. De ƒato:]
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Assim, a consciência não-essencial [ou servil] é - para o senhor -- o obje-
to-coisa que constitui a verdade [ou realidade revelada] da certeza-subjetiva
que ele tem de si [jd que ele só pode se “saber” senhor ao se fazer reconhecer como
tal pelo escravo]. Mas é evidente que esse objeto-coisa não corresponde a seu
conceito. Porque aquilo em que O senhor se realizou, constituiu-se para ele
como algo diverso da consciência autônoma, [jd que está em presença de um
escravo]. Não é a consciência autônoma mas, ao contrário, uma consciência
dependente que existe para ele. Logo, ele não está subjetivamente seguro do
Ser-para-si como de uma verdade [ou de uma realidade objetiva revelada]. Sua
verdade é, ao inverso, a consciência não-essencial; e a atividade não-essencial
desta última. [Isto é: a verdade do senhor é o escravo e seu trabalho. De fato, os
outros só reconhecem o senhor como senhor porque ele tem um escravo; e a vida
de senhor consiste no fato de consumir os produtos do trabalho servil, de viver de e
por esse trabalha] ~ . - -

Em conseqüência, a verdade da consciência autónoma e a consciência ser-
vil. Com efeito, esta aparece primeiro como existente fora de si e não como
sendo a verdade da consciência-'de-si [jd que o escravo reconhece a dignidade
humana não em si, mas no senhor, de quem ele depende até para existirl. Mas,
assim como a dominação mostrou que sua realidade-essencial é a imagem-
invertida-e-falseada do que ela quer ser, também a sujeição -- é de se supor --
tornar-se-a, em sua realização, o contrario do que é de maneira-imediata. Co-
mo consciência-reprimida em si mesma, a sujeição vai entrar em si e inverter-
se-e-falsear-se de modo a se tornar verdadeira autonomia.-

[O homem integral, .absolutamente livre, definitivae completamente satisfeito
com o que é, o homem que se aperfeiçoa e se completa nessa e_ por essa sa tisƒação,
será o escravo que suprimiu sua sujeição. Se a dominação ociosa é um impasse, a
sujeição laboriosa é, pelo contrário, a fonte de todo progresso humano, social, his-
tórico. A História é a história do escravo trabalhador. E para perceber isso basta
considerar a relação entre senhor e escravo (isto é, o primeiro resultado do “pri-
meiro” contato humano, social, histórico) já não do ponto de vista do senhor, mas
da perspectiva do escrava]

Vimos apenas o que a sujeição É na relação de dominação. Mas também a
sujeição é consciência-de-si. É preciso portanto considerar agora o que ela é
em e para si. À primeira vista, o senhor é, para a sujeição, a realidade-essencial.
A consciência autônoma existindo para si é, portanto, para ela, a verdade [ou
uma realidade revelada] que, entretanto, para ela, ainda não existe nela. [O es-
cravo se submete ao senhor. Aprecie, reconhece o valor e a realidade da autono-
mia, da liberdade humana. Mas não a vê realizada nele. Só a vê no outro. E essa
é a sua vantagem. O senhor; por não poder reconhecer o outro que o reconhece,
acha-se num impasse. O escravo, ao contrário, reconhece desde o inicio o outro
(o senhor). Basta-lhe pois impor-se a ele, fazer-se reconhecer por ele, para que se
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estabeleça o reconhecimento mútuo e recíproco, o unico que pode realizar e satis-
fazer plena e definitivamente o homem. É certo que, para que isso aconteça, o es-
cravo deve deixar de ser escravo: ele tem de transcender-se, de suprimir-se como
escravo. Mas, se o senhor não tem nenhum desejo -- logo, nenhuma possibilidade
-- de suprimir-se como senhor (jd que para ele isso significaria tornar-se escravo),
o escravo tem todo o interesse de deixar de ser escravo. Alias, a experiencia dessa
mesma luta que fez dele escravo o predispõe a esse ato de auto-supressão, de nega-
ção de si, de seu Eu dado que é um Eu servil. De fato, a primeira vista, o escravo
que se identifica com seu Eu dado (servil) não tem em si essa negatividade. Ele só
a vê no senhor; que realizou a negatividade-negadora pura ao arriscar a-vida na
luta pelo reconhecimento.] No entanto, é dentro de si que a sujeição possui essa
verdade [ou realidade revelada] da negatividade-negadora pura e do Ser-para-
si. Porque ela fez dentro de si a experiência dessa realidade-essencial. Ou seja,
essa consciência servi] sentiu medo não disto ou daquilo, não durante este ou
aquele momento, mas de toda a sua' [própria] realidade-essencial. Porque ela
sentiu a angústia da morte, do senhor absoluto. Nessa angústia, a consciência
servil foi interiormente dissolvida; toda ela esrremeceu, e nela tudo o-que-é-
fixo-e-estável tremeu. Ora, esse movimento [dialético] universal puro, essa li-
quefação absoluta de toda posição-estável é a realidade-essencial simples-our
indivisa da consciência-de-si, a negatividade-negadora absoluta, o Ser-para-si
puro. Assim, esse Ser-para-si existe nessa consciencia servil. [O senhor está fi-
xado em sua dominação. Não pode superar-se, mudar, progredir. Tem de vencer
- e tornar-se senhor ou manter-se como tal - ou morrer. Pode-se matd-lo; não
se pode trans-formei-lo, educd-lo. Ele arriscou a vida para ser senhor. Para ele, a
dominação é o supremo valor dado, que ele não pode superar. Mas o escravo não
quis ser escravo. Tornou-se escravo porque não quis arriscara vida para ser se-
nhor. Na angustia mortal, compreendeu (sem se dar conta) que uma dada con-
dição, fxa e estável, mesmo que seja a de senhor; não consegue esgotar a exis-
tência humana. Compreendeu a vaidade das condições dadas da existência. Não
quis identificar-secorn a condição de senhor e também não se identifica com sua
condição de escravo. Nele, nada é fixo. 'Está aberto à mudança; em seu = Ser ele é
mudança, transcendência, trans-formação, educação; ele é devir histórico desde a
sua origem, em sua essência, em sua própria existência. Por um lado, ele não se
identüica com o que é; quer transcender.-_se por negação de seu estado dado. Por
outro, tem um ideal positivo a atingir: o 'ideal da autonomia, do Ser-para-si, que
ele encontra na própria origem de sua sujeição, ideal encarnado no senhora] Esse
elemento-constitutivo do Ser-para-si existe também para a consciência servil.
Porque, para ela, o Ser-para-si é seu objeto-coisa no senhor. [Um objeto que ela
sabe que lhe é exterior; lhe é oposto, e do qual ela tende a apropriar-se. O escravo
sabe o que é ser livre. Tambem sabe que não o é, e que quer sê-lo. E se a experiên-
cia da luta e de seu desfecho predispóe o escravo à transcendência, ao progresso,
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a História, sua vida de escravo que trabalha a serviço do senhor realiza essa pre-
disposição.] Além disso, a consciência servil não é só essa dissolução universal
[de tudo o que éfixo, estdvel e dado] , considerada como-tal: a serviço do senhor.
ela efetua essa dissolução de uma-maneira-objetivamente-real, [isto e, concreta]
No serviço [no trabalho forçado executado a serviço de outro;(do senhor)], a
consciência servil suprime [dioleticamente] sua ligação com a existência na-
tural em todos os elementos-constitutivos particulares-e-isolados; e elimina-
pelo-trabalho essa existência. [O senhor força o escravo a trabalhar: Ao tro-
balhan o escravo torna-se senhor da natureza. Ora, ele só se tornou escravo do
senhor porque - à primeira vista -~ era escravo da natureza, ao se identificar
com ela e ao submeter-se às suas leis pela aceitação do instinto de conservação.
Quando, pelo trabalho, se torna senhor da natureza, o escravo liberta-se de sua
própria natureza,'do instinto que o ligava 'a natureza e que fazia dele o escravo do
senhor. Ao libertar o escravo da natureza, o trabalho também o liberta de si pró-
prio, desua natureza de escravo: liberta-o do senhor. No mundo natural, dado,
bruto, o escravo é escravo do senhor. No mundo técnico, transformado por seu tra-
balho, o escravo reina - ou, pelo menos, reinarã um dia -- como senhor abso-
luto. E essa dominação que nasce do trabalho, da transformação progressiva do
mundo dado e do homem dado nesse mundo, sera' bem diferente da dominação
imediata do senhor. O futuro e a História não pertencem portanto ao senhor
guerreiro, que ou morre ou se mantém indefinidamente identificado consigo, mas
pertencem ao escravo trabalhador Este, ao transformar pelo trabalho o mundo
dado, transcende o dado e o que nele está determinado por esse dado; ele se supe-
ra, superando também o senhor que esta ligado ao dado que ele debca -- porque
não trabalha - intato. Se a angustia da morte encarnado para o escravo na pes-
soa do senhor guerreiro e' a condição sine qua non Ído progresso histórico, e so-
mente o trabalho do escravo que-realiza e perfaz esse progresso]

Entretanto, o sentimento do poder absoluto que o escravo experimentou
como-tal na luta e que experimenta também nas particularidades do serviço
[do senhor que ele teme] é ainda apenas a dissolução efetuada em si. [Sem esse
sentimento do poder, isto é, sem a angustia, sem o terror inspirado pelo senhor, o
homem nunca seria escravo nem poderiajatingir o perfeição final. Mas essa con-
dição em si, isto é, objetivamente real e necessária, não basta. A perfeição (que
é sempre consciente de si) só pode ser atingida no e pelo trabalho. Porque e só no e
pelo trabalho que o homem acaba tomando consciência da significação, do valor e
da necessidade da experiencia que faz ao temer o poder absoluto, encarnado para
ele no senhor: Só depois de ter trabalhado para o senhor, ele compreende a necessi-
dade da luta entre senhor e escravo e o valor do risco e da angústia que ela impli-
ca.] Assim, embora a angústia inspirada pelo senhor seja o início da sabedoria,
pode-se apenas dizer que nessa angústia a consciência existe para si mesma;
mas ainda não é o Ser-para-si. [No angustia mortal, o homem toma consciência
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de sua realidade, do valor que o simples fato de viver tem para ele; e só assim ele se
dd conta da gravidade da existência. Mas ainda não toma consciência de sua au-
tonomia, do valor e da gravidade de sua liberdade, de sua dignidade humana]
Mas, pelo trabalho, a consciência chega a si mesma. De fato, parecia que o as-
pecto da relação não-essencial à coisa é que faltava à consciência subordinada
[no trabalho, isto é,] no elemento-constitutivo que, nela, corresponde ao desejo
na consciência do senhor; parecia isso porque, nesse elemento, a coisa conserva
sua independência. [Parecia que, no e pelo trabalho, o escravo está sujeito à natu-
reza, a coisa, a matéria-prima, ao passo que o senhonque se contenta com consu-
mir a coisa preparada pelo escravo e fruir, está perfeitamente livre em relação a
ela. Mas, de fato, não é assim. É verdade que] o desejo [do senhor] reservou-se o
puro ato-de-negar o objeto [consumindo-o] e reservou-se - por isso mesmo
‹- o sentimento-de-si-e-de-sua-dignidade em forma pura [experimentado na
fruição]. Mas, pelo mesmo motivo, essa satisfação é apenas um esvaecimento;
porque lhe falta o aspecto objetivo-ou-coisa, isto. é, a posição-estável. [O senhor,
que não trabalha, não produz nada estável fora de si. Apenas destrói os produtos
do trabalho do escravo. Sua fruição e satisfação são, portanto, puramente subjeti-
vas: só interessam a ele e só podem ser reconhecidas por ele; elas não tem verdade,
realidade objetiva revelada a todos. Assim, esse consumo, essa fruição ocioso de se-
nhor, que resulta da satisfação imediata do desejo, pode, no máximo, oferecer al-
gum prazer ao homem; nunca podera dar-lhe a satisfação completa e definitivtt]
lá o trabalho é um desejo reprimido, um esvaecimento impedido; ou, em ou-
tras palavras, ele forma-e-educa. [O trabalhotrans-forma o mundo e civiliza,
educa o homem. O homem que quer - ou deve --'- trabalhar tem de reprimir o
instinto que o leva a consumir imediatamente o objeto bruto. E o escravo só pode
trabalhar para o senhon isto é, para alguém diferente de si, se reprimir seus pró-
prios desejos. Logo, ao trabalhar, ele se transcende; ou, se preferirem, ele se educa,
cultiva, sublima seus instintos ao reprimi-los. Por outro lado, ele não destrói a coi-
sa tal como é dada. Ele adia a destruição da coisa ao trans-forma-la primeiro pelo
trabalho; ele a prepara para o consumo; isto é, ele a forma. No trabalho, ele trans-
forma as coisas e, ao mesmo tempo, se transfitrmai-ele forma as coisas e o mundo,
ao se transformar, ao se educar; e ele se educa, se forma, ao transformar as coisas e
o mun do. Assim,] a relação negativa-ou-negadora com o objeto-coisa se consti-
tui em uma forma desse objeto e em uma entidade-permanente, exatamente
porque, para o trabalhador, o objeto-coisa tem autonomia. Ao mesmo tempo.
esse meio-termo negativo-ou-negador, isto é, a atividade formadora [do traba-
lho], é a particularidade-isolada ou o Ser-para-si puro da consciência. Esse Ser-
para-si penetra agora, pelo trabalho, naquilo que está forada consciência, no
elemento da permanência. A consciência que trabalha chega assim a uma tal
contemplação do Ser-dado autônomo, que ela contempla a si mesma. [O pro-
duto do trabalho e a obra do trabalhador. É o realização de seu projeto, de sua
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idéia: é ele portanto que se realizou nesse e por esse produto, e ele contempla a si
mesmo ao contemplar o produto. Ora, esse produto artificial é tão autónomo, tão
objetivo, tão independente do homem quanto a coisa natural. Logo, e' pelo traba-
lho, e somente pelo trabalho, que o homem se realiza objetivamente como homem.
Só depois de haver produzido umlobjeto artificialé que o homem é real e objetiva-
mente algo mais e diferente de um Ser natural; e é apenas nesse produto real e ob-
jetivo que ele toma de fato consciência de sua realidade humana subjetiva Por-
tanto, é pelo trabalho que o homem é um Ser sobre-natural real e consciente de
sua realidade; ao trabalhar; ele é Espírito encarnado, é mundo histórico, é Histó-
ria objetivada. . ~ ` '

É portanto o trabalho que forma-ou-educa o homem a partir do animal. O ho-
mem formado-ou-educado, o homem completo e satisfeito com sua completude, é
necessariamente não senhor, mas' escravo; ou, no mínimo, aquele que passou pela
sujeição. Ora, não hd escravo sem senhor. O senhor é o catalisador do processo
histórico, antropogênico. Ele não' participa ativamente desse processo; mas, sem
ele, sem sua presença, esse processo não seria possível. Porque, se a história do ho-
mem é a história de seu trabalho- e esse trabalho só é histórico, social e humano
contanto que se efetue contra o instinto ou o interesse imediato do trabalhador; o
trabalho deve efetuar-se a serviço de outrem, e deve ser um trabalho forçado, esti-
mulado pela angustia da morte. É esse trabalho, e apenas esse trabalho, que liber-
ta, isto é, humaniza, o homem (o escravo). Por um lado, esse trabalho cria um
mundo real objetivo, que é um mundo não-natural, um mundo cultural, históri-
co, humano. E só nesse mundo o homem vive uma vida essencialmente diferente
da que vive o animal (e o homem primitivo) no seio da natureza. Por outro, esse
trabalho liberta o escravo da angústia queo ligava a natureza dada e a sua pró-
pria natureza inato de animal. É pelo trabalho efetuado na angustia a serviço do
senhor que o escravo se liberta.da angústia que o sujeitava ao senhor.]

Ora, o ato-de-formar [a coisa pelo trabalho] não tem apenas essa significa-
ção positiva que consiste no fato de a consciência subordinada, considerada
como puro Ser-para-si, constituir-se para si em uma entidade-existente-como-
um-ser-dado, [isto é, o trabalho é algo mais que a ação pela qual o homem cria
um mundo técnico essencialmente humano, que é tão real quanto o mundo natu-
ral onde vive o animal]. O ato-de-formar [a coisa pelo trabalho] tem também
uma significação negativa-ou-negadora dirigida contra o primeiro elemento-
constitutivo da consciência subordinada, ou seja, contra a angústia. Porque na
formação da coísa,.a negatividade-negadora da consciência, isto é, seu Ser-
para-si, só se constitui para ela em objeto-coisa [ou em mundo] pelo fato de ela
suprimir [dialeticamente] a forma oposta existente-como-um-ser-dado [natu-
ral]. Ora, essa entidade-negativa objetiva-ou-coisa ê precisamente a realidade-
essencial estranha diante da qual a consciência subordinada tremeu. Agora, ao
contrário, [no e pelo trabalho] essa consciência destrói a entidade-negativa' es-
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tranha. Ela própria se afirma como tal entidade-negativa no elemento da posi-
ção estável; e assim ela se constitui para si mesma, torna-se uma entidade-exis-
tente-para-si. Para a consciência servil, o Ser-para-si é, no senhor, um outro
Ser-para-si; ou melhor, o Ser-para-si .aí existe unicamente para a consciência
servil. Na angústia, o Ser-para-si [jd] existe nessa consciência. Mas na forma-
ção [pelo trabalho] o Ser-para-si se constitui para ela como algo seu, e ela se
torna consciente de que existe em e para si. A forma [a idéia-projeto concebida
pela consciência], pelo fato de estar afirmado-fora [da consciência, de estar inse-
rida - pelo trabalho - na realidade objetiva do mundo], não se torna, para a
consciência [que trabalhal, uma entidade diferente dela. Porque é precisamente
essa forma que é o seu Ser-para-si puro; e, nessa forma., esse Ser-para-si cons-
titui-se para ela como verdade [ou como realidade objetiva revelada, consciente.
O homem que trabalha reconhece no mundo efetivamente transformado por seu
trabalho a obra que é sua:-reconhece a-si mesmo; vê aí sua própria realidade hu-
mana; descobre e revela aos outros a realidade objetiva de sua humanidade, da
idéia inicialmente abstrata e puramente subjetiva que faz de si]. Por esse ato-de-
encontrar a si por si, a consciência [que trabalha] torna-se portanto sentido-
ou-vontade própria; e ela se torna isso precisamente no trabalho, no qual ela
parecia ser apenas sentido-ou-vontade estranha.

[O homem só atinge a autonomia verdadeira, a liberdade autêntica, depois de
ter passado pela sujeição, depois de haver superado a angustia da morte pelo tra-
balho efetuado o serviço de outrem (que, para ele, encarna essa angustia). O tra-
balho libertador é pois necessariamente, ã primeira vista, o trabalho forçado de
um escravo que serve um senhor todo-poderoso, detentor de todo o poder real]

Para essa reflexão [da consciencia em si] são igualmente necessários os dois
elementos-constitutivos [seguintes: em primeiro lugar o] da angústia, e [em se-
gundo lugar] do serviço-como-tal, assim como da formação-educadora [pelo
trabalho]. E, ao mesmo tempo, os dois são necessários de maneira universal.
[Por um lado,] sem a disciplina do serviço e da obediência, a angústia pára no
domínio-do-formal e não se propaga na realidade-objetiva consciente da exis-
tência. [Não basta ter sentido medo, nem mesmo ter sentido medo percebendo
que se sentiu medo da morte. É preciso viver em função da angustia. Ora, viver
assim é servir alguém que se teme, alguém que inspira ou encarna a angústia; é
servir um senhor (real, isto é, humano, ou o senhor sublimado, Deus). E servir um
senhor e' obedecer a suas leis. Sem esse serviço, a angústia não poderá transformar
a existência; e a existência nunca podera superar seu estado inicial angustiado.
É ao servir o outro, ao exteriorizar-se, ao solidarizar-se com os outros que alguém
se liberta do terror escravizante provocado pela idéia da morte. Por outro lado,]
sem a formação-educadora [pelo trabalho], a angústia permanece internazou-
íntima e silenciosa, e a consciência não se constitui para si. [Sem o trabalho que
transforma o mundo objetivo real, o homem não pode transformar realmente a si.
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Se ele se transforma, sua transformação permanece intima, puramente subjetiva,
revelada só a ele, muda, não se comunicando aos outros. E essa transformação in-
terna o põe em desacordo com o mundo que não mudou, e com os outros que se
identificam com esse mundo não mudado. Tal mudança transforma portanto o
homem em louco ou criminoso que, mais cedo ou mais tarde, é aniquilado pela
realidade objetiva natural e social. Somente o trabalho, ao pôr o mundo objetivo
de acordo com a idéia subjetiva que a primeira vista o supera, anula o elemento
de loucura e de crime que afeta a atitude de todo homem que - levado pela an-
gtistia - tenta superar o mundo dado do qual ele tem medo, onde se sente angus-
tiado e onde, por conseguinte, não poderia satisfazer-se] Mas, se a consciência
forma [a coisa pelo trabalho] sem ter experimentado a angústia primordial ab-
soluta, ela não passa de sentido-ou-vontade próprios vãos-ou-vaidosos. Por-
que a forma ou a negatividade-negadora dessa consciencia não é a negativida-
de-negadora em si. E, por conseguinte, seu ato-de-formar não pode dar-lhe a
consciência-de-si como daquilo que é a realidade-essencial. Se a consciência
não sentiu a angústia absoluta mas apenas algum medo, a realidade-essencial
negativa-ou-negadora permaneceu para ela uma entidade-exterior, e sua [prá-
pria] substância não está contaminada em toda a extensão por essa realidade-
essencial. Como todos os preenchimentos-ou-acabamentos da consciência
natural dessa consciência não se tornaram vacilantes, essa consciência ainda
pertence -- em si -- ao Ser-dado determinado. O sentido-ou-vontade próprio
[der eigene Sinn] é então capricho-obstinado [Eigensinn]: uma liberdade que
ainda mora dentro da sujeição. A forma pura [imposta ou dada por esse traba-
lho] não pode constituir-se, para essa consciencia, como realidade-essencial.
Do mesmo modo, considerada como extensão sobre as entidades-particularea
e-isoladas, essa forma não é [uma] formação-educadora universal; ela não é
conceito absoluto. Essa forma é uma habilidade que só domina algumas-coisas,
e não o poder universal nem o conjunto da realidade-essencial objetiva-ou-do
coisa.

[O homem que não experimentou a angústia da morte não sabe que o mundo
natural dado lhe é hostil, que tende a matá-lo, a aniquilá-lo, que é essencialmente
inapto a satisfazë-lo realmente. Esse homem permanece, pois, solidário com o
mundo dado. Poderá, no máximo, querer reformá-lo, isto é, mudar-lhe os deta-
lhes, fazer transformações específicas sem modificar-lhe o caráter essencial. Esse
homem agirá como reƒormista hábil, até como conformista, mas nunca como ver-
dadeiro revolucionário. Ora, o mundo dado onde ele vive pertence ao senhor (hu-
mano ou divino), e nesse mundo ele é necessariamente escravo. Nãoé a reforma,
mas a supressão dialética, ou revolucionária, do mundo que o pode libertar; e
- por conseqüência - satisfazê-lo. Ora, essa transformação revolucionária do
mundo pressupõe a negação, a não-aceitação do mundo dado, em seu conjun-
to. A origem dessa negação absoluta só pode ser o terror absoluto inspirado pelo
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mundo dado, ou mais exatamente por aquilo - ou aquele - que domina esse
mundo, pelo senhor desse mundo. Ora, o senhor que engendra (involuntariamen-
te) o desejo da negação revolucionária é o senhor do escravo. O homem só poderá
libertar-se do mundo dado que não o satisfaz se esse mundo, em sua totalidade,
pertencer a um senhor (real ou sublimado). Ora, enquanto o senhor viver, está
sempre sujeito ao mundo do qual é senhor. Já que o senhor só transcende o mundo
dado no e pelo risco de vida, só sua morte realiza sua liberdade. Enquanto viver,
nunca atinge a liberdade que o elevaria acima do mundo dado, O senhor nunca
pode separar-se do mundo onde vive B, se esse mundo perecer; perece com ele. Só
o escravo pode transcender o mundo dado (sujeito ao senhor) e não perecer. Só o
escravo pode transformar o mundo que o forma e o flxa na sujeição, e criar um
mundo formado por ele, onde será livre. E o escravo só consegue isso pelo traba-
lho forçado e angustiado, feito a serviço do senhor. De fato, apenas esse trabalho
não o liberta. Mas, ao transformar o mundo por esse trabalho, o escravo trans-
forma 0' 55 E €fÍfl› HSSÍPH, as novas condições objetivas que lhe permitem retomar
a luta libertadora pelo reconhecimento que, anteriormente, ele recusou por medo
da morte. :Por isso, no final, todo trabalho servil realiza não a vontade do senhor,
mas a -- inconsciente, no inicio - do escravo, que -- afinal - consegue vencer
naquilo em que o senhor - necessariamente -~ fracasso. Portanto, a consciência
inicialmente dependente, que serve e é servil, é que realiza e revela no fim de con-
tas o ideal da conscie`ncia-de-si autônoma, e que é assim a sua verdade]
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- oesenvações PRELIMINARES

LUGAR DA FENOMENOLOGIA
.No slsrzraa DA CIÊNCIA

O primeiro esboço do sistema hegeliano (lena): .

lógica --› metafísica -> filosofia da natureza -> filosofia do Espírito.

Depois a lógica e a metafísica são identificadas (1807):

filosofia do _I-3sp1r1to.fenomenologia (= introdução) -›' lógica -›{ filosofia da nanfrfaza

Enfim (Enciclopédia): .

lógica --> filosofia da natureza -› filosofia do Espírito.

(A Fenomenologia, que já não é uma introdução ao sistema, faz parte da filoso-
ña do Espírito.) `

Na Enciclopédia, o paralelismo entre a filosofia da natureza e a filosofia do Es-
pírito É deixado de lado. '

O absoluto não e real, -nem como essencia (lógica), nem como natureza (exis-
tência). A natureza (existência) é a negação da' essência. A natureza é abstrata
porque faz abstração do Espírito. Só a síntese é concreta, isto é, o homem, no
qual a essência do absoluto se realiza e se revela plenamente como tal. Seria
portanto possível escrever: ' ' f

lÓg¡°a 3 tl if à E 1'
filosofia da naturezai_› 1080 la D Sp nm.

A filosofia do Espírito da Enciclopédia. Plano: .
I. Espírito subjetivo: elementos individuais do homem

A. Alma (antropologia)
B. Consciência (fenomenologia)
C. Espírito, Geist (psicologia)

II.. Espírito objetivo: elementos que só se realizam na sociedade

III. Espírito absoluto -
A. Arte
B. Religiao
C. Filosofia.

Yi'
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A filosofia do Espírito culmina na filosofia da história, que descreve o devir
real do absoluto.

I, B corresponde aos dois primeiros capitulos da Fenomenologia de 1807 (Be-
wusstsein [consciência] e Selbstbewusstsein [consciência-de-si]) e I, C ao res-
tante dessa Fenomenologia.

A filosofia absoluta não tem por assim dizer objeto, ou melhor, ela é seu próprio
sujeito. Só o todo possui realidade concreta. A filosofia, ao estudar a realidade
concreta, estuda portanto a totalidade. Essa totalidade implica a consciência e
também a filosofia absoluta (já que ela é efetivamente realizada por Hegel).

A filosofia absoluta não tem objeto que lhe seja exterior.

“Método dialético”: é um mal-entendido (ver Apêndice 1, p. 421).

A dialética em três tempos (tese -› antítese -› síntese) não é um método. A dia-
lética é a própria natureza, verdadeira natureza das coisas (Enciclopédia, § 81),
e não uma arte exterior às coisas (Enciclopédia, § 274): a realidade concreta é
em si dialética.

O método filosófico só pode ser a contemplação passiva do real e sua descrição
pura e simples. O saber absoluto é uma inação aparente (curso de lena, 1801-
1302).
O pensamento do filósofo é dialético porque reflete (revela) o real que é dia-
lético. - “

*_ _

A Fenomenologia (de 1807) pode ser considerada como:
a) introdução pedagógica (ponto de vista secundário);
b) introdução subjetiva (o próprio Hegel deve ter pensado e escrito a Feno-

menologia);
c) ou então objetivamente, comoçtomada de consciência do Espírito absoluto

em e por ela. I-Iistoricamente, o Espírito se realizou, mas deve tomar cons-
ciência de si; e é o que ele faz ao pensar -- na pessoa de Hegel - a Fenome-
nologia do Espírito, isto é, a história de seus progressos, aparições ou revela-
ções (fenómenos).

A Fenomenologia é Lufna descrição fenomenológica (no sentido husserliano da
palavra); seu objeto é o homem como fenómeno existencial; o homem tal co-
mo aparece (erscheint) a si mesmo em sua existência e por ela. E a própria Fe-
nomenologia é sua última aparição.

(Essa Fenomenologia é falseada --" em Hegel - pelo preconceito monista [em
vista da Lógica]; pelo preconceito de que o Ser do homem não é diferente do
Ser da natureza.)
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Duas tendências na Fenomenologia: o monismo antigo (predominante) de um
lado, e de outro o ,iudeo-cristianismo (a negatividade, em Hegel, corresponde
às idéias cristãs de liberdade, individualidade e morte).

O método de Hegel é uma abstração ideizante (Husserl). Considera um ho-
mem concreto, uma época concreta, mas para nisso descobrir a possibilidade
(isto é, a essência, o conceito, a idéia etc.) que aí se realiza (Hegel não cita no-
mes próprios).

Para Hegel, a essência não é independente da existência. Por isso o homem não
existe fora da história. A fenomenologia de Hegel é portanto existencial, como
a de Heidegger. E deve servir de base a uma ontologia.

(Essa ontologia, na Lógica, é de fato antropológica; logo, está falseada quando
interpreta a natureza. Não é universal, a despeito do que pensava Hegel: é uma
ontologia do homem [Espírito] e não da natureza.)

A Fenomenologia considera todas as atitudes filosóficas possíveis como atitu-
des existenciais. Mas cada uma se baseia numa única possibilidade. Logo, cada
uma é falsa se pretender expressar toda a verdade. Ela é verdadeira como mo-
mento da Filosofia absoluta. '

Independentemente do que pensa Hegel, a Fenomenologia é uma antropologia
filosófica. Seu tema é o homem como humano, o Ser real na história. Seu mé-
todo é fenomenológico no sentido moderno do termo. Essa antropologia não é
psicologia nem ontologia. Ela quer descrever a essência integral do homem,
isto é, todas as possibilidades humanas (cognitivas, afetivas, ativas). Uma épo-
ca, uma dada cultura só realizam efetivamente uma única possibilidade.

' TÍTULO: System der Wissenschaƒt (Sistema da ciência)

Erster Theil: Die Phaenomenologie des Geistes (p. 60: Wissenschaft der Phaeno-
menologie des Geístes) (Primeira parte: A fenomenologia do Espírito: ciência da
fenomenologia do Espírito) r

I. Wissenschaft= System = Philosophie. A filosofia científica é necessariamente
sistemática: Wissenschaft oder System (ciência ou sistema).
A filosofia tem de ser científica. A ciência ou filosofia é necessária e com-
pleta; não é uma especulação individual. O sistema tem de ser circular; só
então ele é necessário e completo. A circularidade é o critério da verdade
(absoluta) da filosofia. É de fato o único critério (imanente) possível da ver-
dade no monismo idealista (e talvez em geral). lá foi demonstrado que uma
filosoña implica a totalidade do pensável (isto é, que é absolutamente verda-
deira) quando se demonstrou que não é possível ultrapassar, sem voltar ao
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ponto de partida, o ponto de vista ao qual chega necessariamente o desen-
volvimento lógico do sistema (que, alias, pode começar onde quiser).
Nesse sentido, a Fenomenologia tem um caráter circular.

2. Wissenscliaƒr der Pliaenomenologie des Geistes = Wisscnsclioƒt der lirfiiliriing
des Bewiissrseiris (ciência da experiência da consciência): lírfalirung = ex-
periência. _
É o caminho que a consciência (Bewussrsein) segue para chegar ao conheci-
mento de si (Selbstbewnsstsein), isto é, a compreender que ela é a própria
realidade. Esse caminho é a evocação da historicidade do homem, a leni-
brança-interiorizante (Er-inneriing) da história universal concluída. O devir
histórico do homem ê uma seqüência de criações ativas I[negadoras), mas as
sucessivas tomadas de consciência -- que são as etapas da história da filoso-
fia e que se integram na e pela Fenomenologia, que são em sua totalidade
essa Fenomenologia -- representam uma seqüência de experiências passivas,
vividas (Erƒalirnng). _ _

(Hegel nem sempre é fiel a sua idéia diretriz. Às vezes, a evolução histórica
aparece como a realizaçãosucessiva [no tempo] de 'uma idéia eterna [preexis-
tente]. Noção antiga, pagã, em contradição com a da historicidade do homem,
de__origem judeo-cristã, segundo a qual o homem é aquilo que ele se torna [ou se
rornou]. Para os gregos, o homem se torna o que ele é [desde toda a eternidade,
como idêia]. Moral pagã: torna-te o que és [como idéia = ideal). Moral cristã:
torna-te o_que não és [ainda]; moral da conversão [oposta à moral estóica da
permanência, da identidade consigol.)

PLANO E ESTRUTURA DA FBNÚMENOLÚGIA

(ver Apêndice III)

O texto está dividido em oito capítulos (as divisões A, B, C, que agrupam certos
capítulos, foram introduzidas posteriormente). _

A (Bewusstsein [consciência]) e B (Selbsrbewussrsein [consciência-de-sil) se se-
guem logicamente, mas não temporalmente (simultaneidade). O que evolui na
história é o homem integral (concreto) que implica todos os elementos descri-
tos nos cinco primeiros capítulos da Fenomenologia. A temporalidade aparece
emcada seção. Mas, nas três primeiras seções (Beivusstseín, Selløstbewusstsein,
Vernnnƒt [razão]), os capítulos não são de natureza histórica. Essas seções são
simultâneas. '

Os cinco primeiros capítulos descrevem os elementos constitutivos do homem
integral (concreto); os três últimos, sua evolução histórica. Assim, as subdi-
visões do cap. VI correspondem a etapas históricas. A história é retomada ainda
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uma vez no cap. Vl_I (“ReIigião”). Ambos levam ao cap. VIII ("Saber absoluto”),
que descreve e realiza o estado final da história, e que é uma síntese do conjun-
to da Fenomenologia. -

A. B e C descrevem três aspectos da consciência em sentido lato (isto ê, do ho-
fl'IL'111)I 0 “em si" (an sicli: Bcwnsstsein = consciência em sentido restrito) o' ' 1

para si” (far sicli; Selbstbewnsstsein = consciência-d_e-si), o “em e para si” (on
fmd fm' SICÍI; Vernnnƒr= razão, união dos dois primeiros).

A. O homem se opõe ao mundo: Bewusstseín = consciência do exterior. '

B. O homem e consciente de sua oposição ao mundo e, portanto, consciente
de si: Selbsrbewassrsein. O homem isolado:

_ _ ce ticismoa) do mundo: solipsismo moral P . .estoicismo
b) de Deus: consciência infeliz.

C. homem toma consciência de sua interação com o mundo, toma ¢on5¢iên_
cia de si no mundo: consciência integral (Vernnnƒt).

No cap. V (seção C): -

A. O homem reconhece a unidade do universo qllfi U Cüfltém, mag do um mo..
do simplesmente vital e não espiritual. Ele não se encontra como homgm
nem na natureza nem em Deus. Idéia do Weltorganísmus (mundo = animal
e não Espírito). Não reconhece sua própria espiritualidade. Naturalismo
científico: o homem e o mundo formam uma unidade; não porque o mun-
do ê Espírito, mas porque o homem é natureza. '

B. A ação desse homem no mundo: o homem-animal racional.
C. A_ ação chega ao individualismo absoluto, que é absurdo (insustentável, não

viável) do ponto de vista existencial: individualismo bestial. O homem che-
gará à verdadeira consciência-de-si, mas isso só pode acontecer no curso da
história. '

Os cap. VI e VII (paralelos, como as seções A e B, mas em ordem inversa) des-
crevem os progressos dessa tomada de consciência na e pela história. O cap. VI
apresenta o devir histórico (até Napoleão Bonaparte) como uma seqüência de
criações ativas (negadoras do dado). O cap. VII-(“Religião”) descreve a série df;
tomadas de consciência dessas criações (= épocas históricas) na e pela arte, ii-
teratura, religião.

Cap. VIII: Napoleão Bonaparte completa a história, Hegel dela roma ¢¢,n5¢¡ên_
cia. É o saber absoluto, que não terá mais de ser modiflcado nem completado,
ia que não havera mais nada de novo no mundo. Esse saber descreve pois a to-
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talidade do real: é A vennane, total e definitiva (eterna). Será desenvolvido no
sistema (Enciclopédia). Mas para chegar a isso foi preciso completar a_história
(Napoleão Bonaparte) e tomar consciência de seu desenvolvimento integral.
Essa tomada de consciência é' a Fenomenologia, que introduz (ein-ƒulirt) o ho-
mem na ciência `(= filosofia = saber absoluto). Logo, o cap. VIII. C1'-16 ffipffififlmê
o saber absoluto na Fenomenologia, só pode ser o resumo dos capítulos ante-
riores. No final do resumo, uma superação leva ao ponto de partida (cap. I):
essa circularidade demonstra a totalidade, isto é, a verdade, do conjunto.
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COMENTÁRIO DA _FENOMENOLOGIA

A. aewoss'rsenv(coNsc1ÊNcia)
(seção A, cap. I-III)

O homem, considerado em sua atitude passiva, contemplativa, como sujeito
cognoscente, opõe-se ao objeto exterior conhecido (consciência em sentido
restrito, = consciência do mundo exterior). (As atitudes ativas do mesmo ho-
mem serão descritas na seção B, cap. IV.)

i. oie siivzvzicne oawissnair; ones: nas meses UND nas MEINEN
(A CERTEZA seivsivi-ii., ou o ESTE [ou 1s'ro] E o MEU)

(seção A, cap. I)

“A certeza sensível”I. O homem reduz-se às sensações puras e simples. O Díeses
corresponde no mundo a essa atitude cognitiva sensualista do homem, das
Meinen _ à doxa dos filósofos gregos. É a atitude cognitiva do homem ingê-
nuo; em estado ei-tclusivo talvez da criança pequena (e do homem pré-históri-
co?). Atitude necessária como momento (isto é, elemento integrante) da cons-
ciência humana em geral, e até da consciência do filósofo. A descrição dessa
atitude deve mostrar como o homem se eleva a partir dela (e pela negação
dela) ao estágio da “Percepção” (cap. II). Apresentação da dialética imanente da
certeza sensível; como e por que o primitivo, a criança, torna-se homem mo-
derno; como e por que o homem adulto não se contenta com essa atitude;
como e por quc o ñlósofo ultrapassa o sensualismo.

Etapas sucessivas, cada uma delas tendo servido e servindo ainda de base a
um sistema completo de filosofia. Análise crítica desses sistemas: Parmênides,
atomismo antigo, Protágoras etc. Sensualismo em geral. Hegel os reduz ao nú-
cleo de verdade de cada um, mostrando como foram superados no curso da
história.

A Fenomenologia é mais que uma teoria do conhecimento. É o homem integral
que a filosofia estuda e descreve, e a antropologia de Hegel não é nem um pou-
co intelectualista. A predominância do ponto de vista cognitivo, que se traduz
pelo fato de a Fenomenologia começar por uma análise do conhecimento, é
apenas contingência histórica (no dizerdo próprio Hegel). A filosofia hegelia-
na é dirigida contra o dualismo gnosiológico (de origem cartesiana). Trata-se
de reconstituir a unidade contra todo dualismo, seja ele qual for. E começa re-
duzindo a clássica oposição entre sujeito cognoscente e objeto conhecido.

1 _
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Das Wahre ist das Gcmze (A verdade é o todo) (a Wahrheit, verdade objetiva, é
diferente da Gewissheit, certeza subjetiva). A verdade é a totalidade da realidade
que se revela plena e completamente a si: é a absolute Idec (idéia absoluta), o
konlcreter Begrifi (conceito concreto).

A certeza só tem sentido do ponto de vista do sujeito que se opõe ao objeto e
esquece a si mesmo nessa oposição: ela é então abstrata porque despreza o su-
jeito. Não é a verdade. Á certeza é subjetiva sem o saber; ela é superada quando
se quer afirmá-la, porque dessa forma é introduzido o sujeito que ela gostaria
de excluir.

A Fenomenologia, vista como um todo, descreve o processo de transformação
da certeza em verdade. ~

O primeiro capítulo considera o homem ingênuo, ou mais exatamente a refle-
xão do filósofo ingênuo sobre o homem ingênuo. É o sensualista.

Para Hegel, o sensualismo é verdadeiro na medida em que afirma que o real el
Mas é falso quando quer basear todo o conhecimento apenas na atitude cogni-
tiva da sensação, que implica aliás uma contradição, como ele demonstrará a
seguir.

Hegel procura os elementos do conhecimento que comportam o mínimo de
racionalidade. Como a razão nasce da ação (negadora do dado), trata-se pois
de um sujeito puramente passivo. Isso 6 o que Bergson vai procurar fazer. Mas
para Hegel não lui dados imediatos absolutamente não-racionais; sempre há
um mínimo de-'racionalidade (isto é, de ação negadora). As únicas categorias
racionais implicadas na sensação: o Ser (Seia), o Ser-outro (Gegen-stand, obje-
to). Antes disso (no ponto em que já não haveria ação negadora antropogéni-
ca), só haveria o conhecimento animal absolutamente irracional: o grito inarti-
culado do animal que revela seu Ser puramente natural (sentimento de si, não
consciência-de-si). _

A sensação só revela o Ser puro, isto é, indeterminado. A verdade implicada na
certeza sensível -- é que o real é. Nada mais. No Ser puro não qualificado, o
Ser do Eu é aliás revelado ao mesmo tempo que o Ser do real. Mas a consciên-
cia fixada no mundo não percebe isso. .

O Seia (das primeiras linhas do cap. I) é o mesmo que se encontra no início da
Lógica. É o Ser oculto, não-revelado, o Ser em potência, de Aristóteles. Ele é,
mas não é nada de determinado, não 'é nada...

P. '79-80 até “Dieser Unterschied...”: É uma introdução que resume os resultados
que vão ser obtidos no correr do capítulo: a passagem da sensação à percepção.
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N35* E-'stáãíü (5111 da P» 79) o Ser está em pedaços, de um lado em Eu e em
objeto ( Gegerrstand), de outro pelo espaço e pelo tempo. É o puro hic et mma.
N30 É 0 PTÚPWU SEI' que É 1'¢V¢lfid0› mas exemplos do Ser.
P. 79, linha 8 de baixo para cima, “Sie sagr von dem, was sie Weiss nur dies aus ".
roda v â e r ' 'er ade pode e deve ser expressa por palavras. A verdade é o real revelado
pelo conhecimento, e esse conhecimento é racional, conceptual. Logo, pode ser
expresso por um discurso racional (Logos).

Realidade = realidade revelada = verdade = conceito = Logos. A realidade da
qual falamos implica o nosso discurso (Logos) já que também ele é real. Palm-
df uma fealldfldfi QUE Häü 0 implica (objeto sem sujeito) e falar de uma abstra-
çao, é falar (filosofar) abstratamente. (Ora, o objeto que implica o sujeito é Es-
PÍTIÍO, Getst. O Ser concreto é, pois, Espírito.)

P. 79, linha 6 de baixo para cima: O Seia aqui é_o cogita ergo sem em-zg5i;,mÚ_
Hegel quer reduzir o dualismo da filosofia moderna, incluindo Kant e Fichte
cuja origem é bem cartesiana. É também o Ich de Fichte (cf. linha 5 de baixo
para cima). _ _ _

PLaNo oo CAPÍTULO 1
A. Descrição da sírmliche Gewíssheir (certeza sensível) p. 79-80

Il. Dialética da sinnif'elre Gewisslieit, p. 80436
I. Dialética do Gegerrsrnrta' (objeto), p. 80-32

H) do Ietzt (agora), p. 81-82
b) do Hier (aqui), p. 82

2. Dialética do Ich (Eu), p. 82-84 '

3. Dialética do conjunto da simtliche Gewissheit, p. 84-36
H) do Ietzf, p. 85-86 _
b) do Hier, p. 86

C. A transformação da sirmliche Gewissheit em Wahrnehmtmg (percepção)
p. 86-89
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11. .ora waHaNaHs‹rUNo;_ooaa: nas .onvo uno ora TÃ Uscntnvo
(a PERCEPÇÃO, 'ou A coisa E o aNoaNo)

W _ (seção A, cap. II)

(Este capítulo não foi comentado.)

rumo .oo caPíTULo n
A, Dzserição da Wahmehmung (percepção), p. 83-89

1. Introdução, p. 89-90 ç
2. Descrição do Gegenstnnd (do objeto da percepção), pl 90-92
3. Descrição do Bewussneín (do sujeito que percebe), p. 92-93

B. Dialética da Wahmehmung, p. 93-99
1. Dialética' do Gegenstand, p. 93-94
2. Dialética do Bewusstseín, p. 94-97
3. Dialética do conjunto da Wahrnehmung, p. 97-99

C. Transformação da Wnhrnehmung em Verstand (entendimento), p. 99-102
(100- 102, em nota: crítica da filosofia do “common sense”)

111. Kaaar UND vaasrrzuvo, snsc:-ranvtnvc vivo üaaasrmvrtcns wear
(ronca E anrannnaanro, saNoMaNo a 1vrUN_r›o suma-sansívar)

_ (seção A, cap. III)

(Foram comentadas apenas algumas passagens deste capítulo.)

O entendimento (Verstand) faz a distinção entre o fenomeno (Erscheinung) e o
Ser verdadeiro (übersinnliche Welt). Mas o objeto oposto ao sujeito (Gegen-
stand) é conservado; é o mundo supra-sensível ou a essência oculta das coisas
(das Innere), que supostamente podem existir independentemente do sujeito
que as pensa.

Das Innere (p. 110) corresponde ao mana do pensamento primitivo, à. idéia
platonica, à mônada leibniziana, à força da física newtonrana (KfHfF)› ä Vida da
biologia vitalista, à coisa-em-si de Kant.

o) É, primeiro, o Ser puro do real (revelado pela sensação, isto é, o Sein do
cap. I); _ _

b) é também um dado parao entendimento (Verstand) além da consciência
imediata ou sensível;

c) o dado sensível é apenas um fenômeno (Erscheínung).

É
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A Erscheinung não apenas parece ser (scheint), mas ela se revela e revela (er-
scheint) o que é verdadeiramente. O seridesenvolvido pela força (Kraft) é o
fenômeno (Erscheínung).

Atitude primitiva: o mágico, o homem religioso.
Depois, a ciência.
Depois, o ponto de partida da filosofia.

Mas apenas ponto de partida, porque aqui a realidade (supra-sensível) ainda é
concebida como um objeto oposto ao sujeito e independente dele, um Gegen-
stnnd. No fim do capítulo aparece a vida (Leben), primeira noção em que o su-
jeito não se distingue do objeto. A vida, e a unidade do sujeito e do objeto em
geral, se revela pela razão (Vernunƒt), descrita no cap. V.

Apresenta-se primeiro - do lado do objeto -- o além vazio, sem conteúdo, a
pura negação do fenômeno sensível. _

Do lado do sujeito: o silogismo.

Chega-se depois, por uma interação do silogismo com o além, ao “mundo cal-
mo das leis”: é a ciência (newtoniana).

Depois vem a crítica dessa ciência valorizada por Kant: esta é apenas uma tau-
tologia (como para Meyerson).

Essa tautologia se concretiza na idéia unitária da vida, que se apresenta ao en-
tendimento tornado razão (cap. V).

O além (dos Ienseits) é também a categoria religiosa universal (a religião consi-
derada como conhecimento, isto é, como teologia). A teologia continua a ver
no transcendente (Deus) um objeto oposto ao sujeito: Gegen-stand.

A teologia que distingue Deus e homem não é racional (vernünƒrig). É necessa-
riamente uma mitologia. A religião é destruída pela ciência, mas a ciência não
compreende o sentido simbólico da religião. Só a ñlosofia absoluta compreende
a significação simbólica da religião. (Cada povo venera a si mesmo nos deuses
que adora; toma de fato consciência de si quando pensa reconhecer o divino.)

A filosofia absoluta é a de Hegel. A religião que essa filosofia compreende é o
cristianismo, isto é, a teandria, a humanidade de Jesus-Deus. (Para o cristão:
Deus torna-se homem. Hegel interpreta: o homem torna-se Deus no final de
sua evolução histórica ou, mais exatamente, ele é Deus ao se tornar Deus pelo
conjunto dessa evolução. Antropoteísmo.)

A teologia (no fim das contas: cristã) com sua divindade transcendente e seu
além Uenseits); a ciencia (afinal: newtoniana) com seu mundo das qualidades

45



Ífl 4 Li

acsxsiisoas ico1i`-:vs

primeiras (Galileu-Descartes), das forças (Newton) e das leis (Kant): a filosofia
pré-hegeliana (afinal: kantiana, com seu mundo supra-sensível, oposto aos fe-
nômenos) - são três aspectos da revelação (parcial e verdadeira parcialmente)
do mundo pelo entendimento, que ainda opõe o sujeito ao objeto, esquecendo
a existência do primeiro quando fala da realidade verdadeira, da essência ocul-
ta das coisas (des Irmere), opostas ao mundo da percepção e da sensação.

Uma dialética paralela (descrita no cap. 111) suprime esses três aspectos no que
eles têm de fragmentário, isto é, de insuficiente (de falso). Ao tornar-se assim
razão, o homem identifica o sujeito e o objeto, mas transformando o sujeito
(o homem) em objeto (natureza). Donde, uma antropologia materialista, um
individualismo existencial bestial e o monismo naturista e vitalista de Schelling
(cap. V).

Ora, de fato: “Das Uebersinnliche ist die Erscheiniing als Ersclieimmg” (O supra-
sensível ê o fenomeno como fenômeno), p. 113, linha 5. A realidade verdadeira,
absoluta, concreta, se quisermos divina -- é o mundo, o mundo revelado (en-
tre outros: sensível) e como se revela (entre outros: pela sensação). Ora, e o ho-
mem quem revela o mundo (o Ser). Logo, o absoluto é o mundo natural que
implica o homem que o sente, o percebe, o pensa e fala dele: até chegar a Feno-
menologia e a Ericiclopétlia, isto Ó, ao sistema.

Pt.ANo no c.sPíTUi.o iii

A. Descrição do ciitciiclimciito, p. 102-103

B. Dialética do entendimento
1. A noção do universal em geral (das imbedingte Allgemeine), p. 103-105
2. O universal como força' (Newton), p. 105-110

tl) Begrijj' der Kraft (conceito da força), p. 105-106
b) A ação da força, p. 106-107
c) Spíel der Kraft (jogo da força): ação-reação, p. 107-110

3. O universal como essência oculta das coisas (das Irmere), p. 110-125
a) O além teológico (Ienseits), p. 112-115
b) Reich der Gesetze (império das leis): crítica da ciência nevvtoniana,

p.ii5-121
c) Verlcehrte Welt: o mundo invertido e pervertido do dualismo trans-

cendentalista, p. 1 21- 1 25 -

C.. Transformação do entendimento: _

1. Em razão (a ideia da vida), cap. V, p._ 125-126
2. Emconsciência-de-si, cap. IV, p.~ 125-129

r

'z

i'
'Isi

i

Í,l

/\ '“`1`"=ÚDUÇ¡-0 À 1-i=.t'rua.s os i¬irioi~i¡_

B. serssraswvssrssrw (consciência-os-si)
(seção B) '

ore š , Ufsswarr ssnvsa s.sLesT

W

Cap. I-Ill (sobre
_ = atitude ' ' _

Çflo ao mundo e . cognmva em tela
Cap. IV (sobret :ein = tomada de consciênc'a
de si através dc ` - . . _ 1
wíssheífl _ _ _. a Wahrheit (objetiva) e 3 Ge-

subjetiva) desapaicc- ue explica o título D' W h
ha": do Gzwfssazfz ° 5 I ' ~ - ' 1 * *B “ "'` _ Sflífler elbst (traduçao livre. O Ser-revelado da consciência
que revela a si mesma seu proprio Ser). '

A consciência-de si é cer‹ - teza e verdade- a verdade de uma- cert z
uma verdade. . e H E a certeza de

Mas isso ainda su oe um ' ` '* ~a -. ' " .rW i .P H distinçao entre o objeto e o sujeito. Neste capitulo ii
copscicncia-de-si opoe-se it consciência-cle-outra-coisa. É preciso distinguir
cn re o sujeito e o ob`eto 'tr-i - - - ` `_ I J Ps ‹ Pflflet' falar de consciência-de-si. Esse ponto de
vista so sera superado uando a c ns '^ ' .
(cap V) ' q ` Ú *cwnflfl (Ú_l“3'_m¢ml se tiver tornado razão

IjcsãioSiiriigqliis ao tzzip. IV: dialéticas para]¢l¡15_
1 E É . ¡_ i I " ___ - .. Percepção (tgp Isnanqgëgläeíãzííšsíãšoj-- desíjo impessoal (caP. IV, B, 1)

. re _ -
reconhecido (cap. IV. B, 2) g H mn aumento) _ degelo de ser

' Entend` f - - › _ _ _imento (cap. III) analogo à Freiheit (liberdade) = desqizz. de llberdade
(cap. IV. B. 3). o sujeito que já não se opõe a seres particulares mas à t ta1.d
d . . _ . ii ' Ú' 1 E1*e do mundo exterior do qual ele desejaria iibez-1;zi1~-5¢_

Oca.lVé t ló' - ' . . _ .e delzção. êggfãpã iníäšgcpgãeigtido de tratar-se de existência, isto ê, de d¢SeÍo

contemPlaÇão do dado Sua a is ai Slam. a criaçao pela ação negadomt não há' n f°P° UEM É fundamentalmente diferente da an-
tropologia grega, se d ~gun o a qual o homem sabe e se reconh ' ' '. . ece inicialmpara depois agir. eme*
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PLaNo no caPíTULo iv
A. Descrição da consciência-de-si, p. 133-138

1. Comparação com os fenômenos descritos nos cap. I-III, p. 137-174
2. Descrição da consciência-de-si, ponto de partida e termo da dialética do

cap. iv, p. 134-135 3
3. Análise da noção de vida, à 'qual chega essa dialética e que será o tema do

cap. V, p. 135-138

B. Dialética da consciência-de-si, p. 138-171
1. Begierde: desejo do qual nasce a ação antropogênica, p. 139- 140
2. [= subdivisão A do cap. IV] Herrschaƒt und Knechrscliaƒt (Senhorio e Es-

cravidão): dialética do senhor e do escravo (nascimento do homem a
partir do animal). p. 141-150
a) Luta de morte, p. 143--146
b) Senhor, p. 146-147
.:) Escrava, p. 147-iso

3. Freiheit: liberdade (ílusória, abstrata, em relação ao mundo), p. 151-157
ia) Estoicismo, p. 152-154 '
b) Cepticismo (Niilismo), p. 154-158
c) Consciência infeliz (cristianismo como atitude existencial, emocio-

iia1),p. iss-171
i. iiidziâma,`p. iss-ióo

II. Iesus, p. 160-161
III. Cristo, p. 161-171 _ _

ot. Religião contemplativa, p. 162- 164
B. Religião ativa, p. 164-167
Y. Religião reflexiva, p. 167-171

1) p. 168; 2) p. 168-170; 3) p. 170-17-1

C. Transformação da consciência-de-si em razão, p. 171; reduz-se a algumas li-
nhas, a última frase do capítulo. V

O conhecimento-de-si implica: 1
ci) a distinção existencial (emocional, ativa) entre sujeito e objeto;
li) o conhecimento da unidade entre sujeito e objeto. A vida humana é uma

vida no mundo, e esse mundo existe para o homem. E, se o homem age
contra o mundo, mesmo assim age 110 müfldü- L08Ú› é ÍIHPÚSSÍWI ÍSPI3-f P
homem (sujeito) do mundo (objeto): nem de fato, nem no conhecimento.
Mas é preciso opo-los e distingui-los. _

E
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Não se constata a unidade do homem e do mundo, ela não é um dado; deve ser
realizada pela ação. A Begierde é-o desejo de assimilar o objeto (do desejo), de
fazê-lo seu, de incorpora-lo (alimento, sexualidade). Na 'origem o homem se vê
oposto ao mundo exterior; essa oposição é ativa. Ela se revela pelo desejo do
mundo e, nesse desejo, deseja-se suprirnir o mundo. Primeiro estágio: o desejo
sensual.

P. 138, linha 21, “indem von der ersteri...”: Nas duas primeiras alíneas, Hegel fala
do homem que já toma consciência de si, mas que só tem consciência de sua
existência pura e simples (de seu Seia = Ser abstrato): é o eu puro (abstrato),
reiiies Ich (Fichte).

P. 139, “Das einƒache Ich...”: É ao suprimir efetivamente a realidade (objetiva)
do objeto que o homem toma consciência de sua própria realidade (subjetiva)
concreta. A nulidade (Nichtigkeit) do outro (da natureza) dá ao homem a cer-
teza de sua existência. No desejo, ele quer a_ anulação do objeto e portanto -
de forma inconsciente, no início - a afirmação de si. _

A Begierde visa ao objeto em geral, não a este objeto; à carne, e não a este peda-
ço de carne. Por mais que se comam pedaços de carne, a Begierde subsiste, e
seu objeto também. O homem natural não é pois um homem autônomo: ele
depende do mundo exterior, não consegue suprimi-lo, nem consegue afirmar
sua independência, sua liberdade.

SELBSTÃNDJGKEIT UND UNSELBSTÃNDIGKEIT
nes sernsraewvssrserivs;HERnscH.‹i1=T UND KNECHTSCHAFT

(INDEPENDÊNCIA E DEPENDÊNCIA DA CONSCIÊNCIA--DE-si;
sENHoRio E Escnavioão)

(cap. IV, subdivisão A)

o RECONHECIMENTO (ANERKENNEN)
ou 0 DESDOBRAMENTO DA coNsciÊNci.fl1-DE-si

A. Dasciução oNToi.ócic.s (p. 141-143)
1° estágio: Ser por e para um outro (ser negativo). O Ser-para-si nega os ou-
tros; mas Ser para si é também Ser para os outros. Logo, ele nega a si ao negar
o outro.

2° estágio: Ser em e para si. Negação do outro. (Ela não é absoluta. Não é o ou-
tro que é negado, mas a posição do outro no início do movimento dialético, no
qual ele é puro Ser-para-si.)
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O homem, sendo livre e autônomo, reconhece que os outros são igualmente li-
vres e autônomos. E., de modo inverso, ele só é livre e autónomo se for livre-
mente reconhecido como tal pelos outros.

O movimento dialético é duplo, é uma interação. É o homem social, histórico.

B. DESCRIÇÃO axtsTBNcmL (p. 143-150)
Eis como essa dialética ontológica e vivida. O homem tenta ser reconhecido
como livre e autónomo pela força. Donde:
tt) Luta de vida ou morte '
b) Dialética do senhor
c) Dialética do escravo

rt) Luta de vida ou morte (p. 143-146)

Parte-se do homem em estado de Begierde (desejo), que se põe a viver no meio
humano. A Begíerde continua a existir, mas mudou de objeto. Busca um outro
homem, mas o outro homem só é reconhecido como objeto, e desejado como
tal, em vista de uma negação, de uma apropriação.

O homem busca ser reconhecido pelos outros: o simples desejo torna-se dese-
jo de reconhecimento. Esse reconhecimento (Aflerkermen) ó uma ação (Tim),
e não apenas um conhecimento. Mas essa ação não é oposta ao conhecimento.
É uma ação cognoscente, um conhecimento ativo. Mas, no início, quer-se ser
reconhecido sem, em troca, reconhecer.

Ser homem é não ser retido por nenhuma existencia determinada. O homem
tem a possibilidade de negar a natureza e sua própria natureita, seja ela qual
for. Ele pode negar sua natureza animal empírica, pode querer a morte, arris-
car a vida. Tal é seu Ser negativo (negador: Negarivítät): realizar a possibilidade
de negar e transcender, ao nega-la, sua realidade dada; ser mais e ser outro em
relação ao ser que apenas vive.

É preciso realizar a negatividade, e ela se realiza na e pela ação, ou como ação.

Se a atividade do outro também realiza essa negatividade, cada um busca a
morte do outro. Mas a morte do outro implica colocar em perigo a própria
vida. Cada um aceita sua própria morte, ao menos como possível.

O Ser negativo é essencialmente finito. Só e possivel ser homem se for possivel
morrer. Mas é preciso morrer como homem para ser ho mem. A morte tem de
ser livremente aceita; tem de ser uma -morte violenta em combate, e não o re-
sultado de um processo fisiológico.
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Se o homem morre realizando sua Begíerde primitiva, isto é, o simples desejo
de uma realidade natural, ele não se nega, não se liberta, mas continua depen-
dente da natureza: morre como animal.

Ele deve arriscar a vida para forçar a consciência do outro. Deve travar uma
luta pelo reconhecimento. Ao arriscar a vida, ele prova ao outro que não é um
animal; ao buscar a morte do outro, prova ao outro que o reconhece como
homem.

Logo, há necessidade da luta de vida ou morte. Negatividade = morte = indivi-
dualidade = liberdade = história. O homem é mortal, finito, livre, indivíduo
histórico. _

Todos esses conceitos estão relacionados. - .

A luta de vida ou morte não é uma atitude existencial definitiva. Porque, se o
homem tem de arriscar a vida para fazer reconhecer sua personalidade, não é
como cadáver que ele quer e pode ser reconhecido. E, .se ele busca matar os ou-
tros, não é por cadáveres que ele pode e quer ser reconhecido.

O homem não é negação pura (Negativírät), nem posição pura (Identitär), mas
uma totalidade (Torolität).

Identidade pura: vida animal, Ser natural.
Negativídade pura: morte. nada absoluto.
Totalidade: nada dentro do Ser, homem no mundo, Espírito.

O homem não é puramente vital, nem completamente independente da vida:
ele transcende sua existência dada em e por*sua própria vida.

O homem nega a vida após a morte: a verdade (Wahrheit) do homem desapa-
rece com o desaparecimento de sua existência animal. Mas somente ao negar
essa existência e que ele é humano. ` ~ '

A passagem dialética (da posição luta de vida ou morte a posição senhor-escra-
vo) é esta: 0 Homem DEVE CONTINUAR vivo, MAS SER (OU TORNAR-SE) HO-
MEM (p. 145. 2* alinea).

_ '_ '_"~h"" - ` ” -4.->-- zm. __ __f›¬;¬Í__

( b) Dialética do senhor (p. 146-147) w

Depois da luta, na qual nenhum dos dois deve morrer, um é vencedor e o ou-
tro, vencido.

(Essa dialética não concerne apenas às relações individuais. Mas também: Ro-
ma e os bárbaros, a nobreza e o Terceiro Estado etc. Enfim, significação reli-
giosa: Deus e o homem na religião judaica.)
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Ponto de vista do senhor do vencedor  %Paraele, tudo( . )- P -
o mais é apenas meio. Ele se reconhece através dcíreconheširnento pelo outro,
mas não reconhece esse outro.

Diferença em relação ao desejo (Begierde): a consciência do senhor tem um
conteúdo próprio concreto, humano. Relação com um outro homem e com a
natureza. Por outro lado, esse Eu (do senhor) é reconhecido por outro homem;
para o escravo, esse Eu é uma realidade objetiva. O homem da Begierde não é
reconhecido: a natureza é o conteúdo de sua consciência; logo, ele é natureza,
é animal. Só existe para a natureza. O senhor é reconhecido. Mas a consciência
pela qual é reconhecido é a do escravo. Ele existe para um homem, mas esse
homem é apenas escravo. A _

(P. 146, linha 7. Na Fenomenologia, Hegel ainda emprega às vezes Begrifi' no
sentido de “nur Begrifi” [apenas conceito), noção abstrata.. Sentido pejorativo.)

c) A consciência servil (dialética do escravo) (p. 147-15U)

Das selbständige Sein (o Ser independente) = existência puramente natural,
biológica (sem negatividade), p. 146.

A consciencia do escravo é um selbstilindiges Seiii. Porque o escravo prefere vi-
ver (como escravo) a morrer -(pela liberdade). Por conseguinte, depende da
vida orgânica; pre fere a vida orgânica; é essa vida.

A consciência do senhor é dupla: se continua sendo ainda a da Begierde (ime-
diata), também é reconhecida pelo escravo (mediata). Por que continua Begíer-
de? Porque a luta de vida ou morte é travada em torno de um objeto natural:
um alimento, uma mulher, que o outro deve reconhecer como minha proprie-
dade exclusiva. Assim o objetoé transformado em Besitz (propriedade). O ho-
mem luta para afirmar sua posse (reconhecida, legítima) desse objeto, e não
necessariamente para consumi-lo. Logo, essa luta já se refere a uma outra cons-
ciência e, por isso, seu objeto é diferente do da simples Begierde. Mas, se ele
consome o objeto do qual lhe reconheceram a posse, o homem vai consumir
como animal, segundo a Begierde.

O senhor não é homem verdadeiro, é apenas uma etapa. É até um impasse:
nunca estará satisfeito (beƒriedigt) pelo reconhecimento, porque só os escravos
o reconhecem. O escravo é que se tornará o homem histórico, o homem verda-
deiro: em último lugar, o filósofo, Hegel, que compreenderá o porquê e o como
da satisfação deñnitiva pelo reconhecimento mútuo.

O escravo está sujeito ao mundo natural, já que preferiu viver. O senhor. ql-16
arriscou a vida, venceu o mundo natural e, portanto. o escravo. O senhor acci-
tou a morte conscientemente, o escravo a rejeitou.
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O senhor se comporta como homem em' relação ao escravo que não é, propria-
mente dito, humano: o senhor tem “direito” à dominação.

O escravo depende da vida, portanto, das coisas. Mas sua recusa da morte é
uma atitude humana; sua dependência das coisas é humana, negadora. Ele ino-
dela as coisas, transforma-as. Logo, domina as coisas, mas também depende de-
las (matérias-primas). Lado negativo do trabalho: o trabalho submisso. (Mais
adiante Hegel descobre o lado positivo do trabalho. Por que despreza esse la-
do positivo? Porque ele se coloca aqui no ponto de vista do senhor. É por esse
lado positivo que o escravo vai libertar-se.) e

O escravo trabalha para o senhor e não para si.
I

A atitude do senhor em relaçäo às coisas é medíatizada: pela consciencia (que
trabalha) do escravo. O senhor vive então em um mundo técnico, histórico,
humanizado pelo trabalho, e não em um mundo natural. lá não depende desse
mundo, porque o escravo trabalhador serve-lhe de anteparo.

"'“"QÍ1a'rido" a natureza-¬-se transforma-sem-111-rurido~(-Welt)“liištóricoi Qiiaiid-oflhá
luta, isto é, risco voluntário de morte, aparecimento da negatividade, que se
realiza como trabalho. A história é a história das lutas cruentas pelo reconheci-

ento (guerras. revoluções) e dos trabalhos que transformam appatiireaae-akxi
_______¬`

O senhor combate nto), mas consome como
um animal (sem ter trabalhado). Essa é a sua inumanidade. Assim ele conti-
nua homem da Begíerde (que ele consegue satisfazer). Não pode superar esse
estágio, porque é ocioso. Pode morrer como homem, mas só pode viver como
animal.

O homem da Begierde não pode ser reconhecido por outro homem livre: por-
que, nesse caso, o adversário morre ou o mata. Não há possibilidade de reco-
nhecimento.

A atitude do senhor é um impasse existencial: o senhor não obtém o reconhe-
cimento que queria obter, já que é reconhecido por uma consciência não livre.
Ele pe ccl;›s¿§S_9=_.i.1I111fl -*'“'*"/1 /,,.-........,__._ë›5fi-f\

Úá o escravo reconhece a liberdade do senhor.

Basta libertar-se de si ao se fazer recoãrhecêr pelo senhor para chegar à situação
do reconhecimento verdadeiro, isto é, mútuo. A existência do senhor é “justifi-
cada” enquanto ele transforma -- pela luta- animais conscientes em escravos»
que se tornarão um dia homens livres.

É?
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Dialética da consciência servil

Origem: o medo da morte. Ao experimentar a angústia (Furcht) da morte, o
escravo passa pela experiência da negatividade pura, isto é, de sua liberdade, de
sua humanidade (do puro nada que ele é em si, fora do mundo natural).

Donde: consciência da existência no mundo; consciência da finitude da exis-
tência humana; consciência da individualidade, porque só a morte individuali-
za de fato a existência (um outro não pode morrer por mim).

Por outro lado, a angústia mortal revela ao escravo que o homem não faz ques-
tão de nenhuma das condições específicas da existência.

A angústia é portanto umacondição necessária a libertação; mas insuficiente.
E apenas uma possibilidade da liberdade..

No inicio o escravo só reconhece a liberdade na pessoa do senhor (e não em
si): reconhece a liberdade de outro homem.

Ao servir o senhor, o escravo segue a vontade de outro; sua consciência é me-
diatizada. Ele vive em função da angústia (humana) e não em função de sua
Begierde (animal).

O que importa no serviço é o trabalho, fundado na angústia, a serviço do se-
nhor. O escravo ainda não está consciente do valor libertador do trabalho.

O senhor, por sua Begierde, continua escravo da natureza.

O escravo: seu trabalho não é destruição do objeto (como :i Bt*_qierrlt*): ele o
forma, o trans-forma. Transforma a Natur em Welt, o universo natural em
mundo histórico. Assim, liberta-se de fato da natureza.

Pelo trabalho, torna-se também consciente de sua liberdade.

Mas essa liberdade é apenas abstrata: o escravo não vive efetivamente como
homem livre, embora tenha uma consciência interior de sua liberdade. Só é li-
vre 'por seu pensamento e para seu pensamento. No início, pensa poder parar
por aí. Mas, pela experiencia, vê que essa atitude não é viável.

A experiência dialética da consciência servil é descrita na subdivisao B do
cap. IV. Ela se efetua em três etapas:
1. atitude estóica;
2. atitude céptica ou niilista; '
3. atitude (cristã) da consciência infeliz.
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ansuivio no cunso 1933-19341

Minha conferência nf ....,‹ta como um prolongamento do curso do pi-Ofgs-
sor š<q)};1r§ sobre alfi gx ` Llflael. Koyré analisou os textos anterio-
ms I' "f"'"'E"° f A Qdl..' flferéncia ao estudo da Phä-
no - › .mimo 081€- 5981 á / e com base nas diretrizes
de seu curso. '

Trata-se ante giosas de Hegel. Mas o mé-
todo que liege' mite isolar as partes religio-
5a:5› C Por 1550 .felizmente só foi possível ex-
plicar os três prii...,.- __..¿luart,._¿,_ .

A Phä"°me"Úi°8Íff ffivfilfiv - . ,igia filosófica. Mais exatamen-
te: uma descrição sistemática e completa, _ .ienológica no sentido moderno
(husserliano) do termo, das atitudes existenciais do homem, feita em vigia da
análise ontológico do Ser como tal, que constitui o tema da Logik. No que se
refere espeeificamente à religião, a Phänomenologie não é nem teologia objeti-
va, nem história das religiões, nem psicologia do sentimento religioso. Essa
obra contém a descrição fenomenológica de todas as atitudes religiosas que o
hflmfm PÚÚE tomar ao viver como Ser histórico no mundo espaciotempo-
ral (todas elas, aliás, já se haviam realizado no curso da história, quando surgiu
a Phtirtomeriologie). Essas diferentes atitudes religiosas devem igualmente ser
consideradas como elementos integrantes (Moinerite), que são auƒƒgehoben (isto
é, siipriniidos quando se eiicontram isolados, mas conservados ig eublímadng
no que tem de verdadeiro) na atitude integral do homem que realizou plena-
mente sua essência, isto e, do homem que compreendeu plena e perfeitamente
a si, isto é, do filósofo absoluto que vive no fim da história, enfim, de Hegel,
QUE SÓ É e Só pode ser o que é pelo fato de ter escrito a Phänomenologie, con-
tendo entre outros a descrição compreensiva dessas atitudes religiosas.
Umllllos quatro primeiros capítulos, o tema da religião é abordado duas vezes,

› flllflfie HU mete do cap. Ill, em que Hegel descreve- a atitude religiosa
como atitude cognitiva. É a atitude típica do teólogo, caracterizada pela idéia
da transcendência do Ser absoluto (Deus). pela separação radical, e pela oposi-
ção irredutível entre o Ser verdadeiro (objetivo) e o Ser humano (subjetivo).
Outra, no fim do cap. IV (Dos unglückliche Bewusstsein [A consciência infelizj),
em que a atitude religiosa e descrita como atitude ativa e emocional. Essa se-
gunda análise é complemento da primeira: Hegel aí descreve a atitude típica do
 .'

l. Extraído do Annuaire 1934-1935 da Ecole Pratique des Hautes Études, Seção de Ciências
Religiosas.
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homem que vive e age no mtmdo crendo no Deus transcendente da teologia.
A descrição fenomenológica da transformação dialética -- imanente e neces«
sária - dessas atitudes existenciais é, ao mesmo tempo, uma crítica à teologia
e à religião históricas. Vê«se que a atitude religiosa só tem um valor absoluto se
estiver implicada (auƒgchoben) na atitude integral do filósofo que possui o sa-
ber absoluto (das absolute Wissm).

Í-*fã

CURSO Do ANO LETIVO
1934- 1935
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. -' ' (cap. IV, subdivisão_B) I)

mrnonução (p. 151-152)
a) As três primeiras frases resumem a subdivisão A;
b) Onde estamos, do ponto de vista de Hegel (do saber absoluto);
c) Anúncio do movimento dialético da subdivisão B.

Início do cap. IV, B :início do cap. III (o estóico análogo ao sábio, ao teólogo).
O homem adquire um Eu concreto: ao trabalhar (o escravo que trabalha); ao
ser reconhecido por um outro como um Eu. Sobretudo: ao reconhecer um ou-
tro (o senhor) como um Eu.

(O que vem entre colchctes, p. 152, refere-se à razão, Vernunƒr. Essa passagem
não deveria figurar na Fenomenologia.)

a) r‹:s'ro1c1sMo (p. 152-154)
O escravo percebe a situação: é o estóico.

Seu princípio: o homem é livre porque pensa. (Se este trecho for comparado ao
cap. III, percebe-se que o escravo torna-se não só estóico, mas também sábio,
pelo trabalho. A física newtoniana é uma fisica de operário, de engenheiro.)

O estóico, ao saciar seus desejos, sujeita-se à natureza; ao pensar, se liberta.
Desapego do mundo exterior, humano ou natural. Sobre um trono ou com
grilhões, ele é igualmente livre. Logo, pouco importa o que se é no mundo, no
Estado. - ~ ` '

O escravo estóico não tem sua realidade na vontade do senhor, porque já não
se submete para continuar vivo, já não trabalha para manter-se na existência.
Ele aceita a possibilidade de ser punido de morte pelo senhor. Aceita sua pró-
pria morte: suicídio filosófico. Ele se liberta por sua atitude desinteressada.
É um progresso em relação à existência do escravo. Porque o trabalho liberta,
mas também subjuga, na medida em que é efetuado para satisfazer os desejos.
Liberdade negativa, contra oi mundo e os homens, de que o estóico se desinte-
ressa. Liberdade abstrata, porque o estóico pensa, mas não age. Seu Eu perma-
nece uno consigo: imediato (rmmítrelbor); seu Eu não é mediatizado (vermo-
telt). Ele se opõe ao mundo, retira-se no pensamento, mas não luta contra esse
mundo, contra o senhor, para se fazer reconhecido como livre (ao arriscar a
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vida). É um homem livre, mas abstrato, porque só é livre no pensamento --
mais exatamente, em seu pensamento.

Com a atitude existencial estóica, o homem se separa da natureza. Mas o ho-
mem concreto deve reencontrar a natureza, compreende-la, organiza-la (final
da p. 153).

Crítica do estoicismo (p. 154): O pensamento oposto ao mundo é vazio, não
tem conteúdo. Se tiver conteúdo, pediu-o emprestado ao mundo exterior. As-
sim, a atitude do estóico é provisória: ele se tornará céptico. (Haverá críticas
análogas à da filosoña moral de Kant.)

Aparecimento dessa crítica na .consciência ingênua, não filosófica: é o tédio. As
generalidades estóicas são tediosas (“Die aIlgemeinen...'Í. linhas 21-26).

Vem o resumo (última alínea): Estoicismo = liberdade abstrata, independência
ilusória do mundo. O estóico deve reconhecer a impossibilidade de sua atitude.
Que fará? Ele vai negar o mundo e a sociedade. Solipsismo, que Hegel chama
cepticismo.

_ 'b) cBi>'r1cIsMo (p. 154-158)
Por que não foi estudado no cap.`III? Porque se trata de uma atitude emocio-
nal, de uma negação do mundo natural. A individualidade é sublimada: é um
solipsismo moral, existencial, provido de um complemento teórico. O diverso
é negado. Só resta o Eu (o Eu puro revelado pelo desejo [Begierde]). Ele é livre
porque está sozinho no mundo. Isso ainda é abstrato. Continua sem luta pelo
reconhecimento efetivo no mundo real.

O estóico quer ser livre em relação ao mundo, mas pede emprestado ao mundo
exterior os elementos de sua moral. Percebe que sua liberdade é ilusória. Tor-
na-se então céptico ou niilista. Só o cèptico realiza o ideal do estóico (a liber-
dade abstrata do entendimento [Verstand]) ao negar a própria existência do
mundo exterior. '

Estamos no pensamento antigo. -Trata-se do sábio que contempla, que não age.
No fundo, o estóico tem por ideal a atitude do senhor, mas não arrisca a vida
nas lutas por prestígio, não age. A atitude do céptico é negadora, como a do
homem-do-desejo, como a do escravo que trabalha. O céptico destrói o Ser do
mundo exterior, mas apenas mentalmente, não na realidade, não de modo ati-
vo. Também ele não age. " A

O céptico realiza o ideal da liberdade - mentalmente. Essa liberdade também
era o objetivo do homem-do-desejo e do escravo. Mas eles fracassaram. Como
o céptico tem êxito?

Éí
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A negação do céptico é puramente teórica (uma polêmica contra a ciencia).
Ela implica o niilismo que se pode realizar teoricamente. É possível pensar o
Eu sem pensar o mundo exterior; logo é possível destruir este sem destruir a si
mesmo -- pelo menos no e pelo pensamento. O estoicismo, convém lembrar, é
a atitude do escravo, que trabalha mas não luta. Trata-se de pensamento (nas-
cido do trabalho), e não de ação efetiva, de luta contra o senhor. O Verstand
será destruído pela crítica céptica. Mas o cepticismo é ao mesmo tempo a
afirmação radical do dualismo abstrato do Verstand: o homein aí se opõe ao
mundo como o Ser ao nada. Para Hegel, o homein é efetivamente diferente do
mundo (natureza). Ele difere radicalmente do mundo exterior natural, na me-
dida em que é ação (isto é, se preferirem: é um nada que nega, pela luta e pelo
trabalho, o Ser dado da natureza, e que se realiza nessa e por essa negação).
Mas sua atividade só tem valor humano na medida em que é pensada, é cons-
ciente (o que ela só e quando é verdadeiramente negadora). Aliás, há níveis de
consciência: sensação, percepção, entendimento, razão. A atitude céptica só é
possivel pela existência do escravo (a ação de seu trabalho); mas é preciso que o
estóico tenha pensado essa existência, para que ela seja verdadeiramente huma-
na. E, como humana, ela é, primeiro, a do' céptico-niilista. _

O pensamento do estóico esta nas coisas (natureza, ciência). Não pode negar
essas coisas sem se destruir. Iá o pensamento do céptico, que está voltado para
si próprio, pode negá-las. Ele pensa uma única coisa real: e essa coisa é huma-
na, é de fato o trabalho (do escravo).

Aqui Hegel escreve: pensamento (Denken) = infinito. É o “mau infinito”, o da
matemática. Todo número ai é igual a zero. O pensamento do céptico é infinito
porque nega toda determinação. Para Hegel, o homem não é apenas o que ele é,
mas o que pode ser, ao negar o que é. A negatividade do homem é revelada pelo
céptico. É assim que a idéia de liberdade penetra na filosofia. Só o céptico não
pode negar efetivamente sua própria natureza dada, isto é, seu lugar servil no
mundo do senhor - por uma ação nesse mundo, isto e, por uma luta contra o
senhor em vista do reconhecimento. Aqui a negação é sempre teórica, mental.

O céptico não supera o ponto de vista do entendimento, da consciência-de-si.
É o que causará o seu fracasso.

Os cap. I-III e o cap. IV descrevem dois aspectos da consciência (do homem)
anterior à razão (cap. V), se preferirem: não-racional. Cap. I-III: consciência do
mundo exterior (Bewusstsein); cap. IV: consciência-de-si (Selbstbewusstseín).

Correspondências:
' Cap. I: sensação - Begierde, IV, A, 1 - estoicismo, IV, B, 1 (materialismo sen-

sualista).
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' Cap. II: percepção (negação da sensação na percepção) -- luta (do senhor),
IV, A, 2 - cepticismo, IV, B, 2 (negação do mundo sensível).

* Cap. III: entendimento (dualismo do sensível e supra-sensível) -trabalho (do
escravo), IV, A, 3 - consciência infeliz, IV, B, 3 (dualismo do aqui-na-Terra e
do além).

Ponto de vista de Hegel: a identidade é o Ser natural, tanto quanto o do ho-
mem, isto é, tudo o que ele recebeu como um dado fixo, seu caráter inato. Mas
o homem pode negar a natureza e sua própria natureza: pode agir (negar o que
não foi feito por ele [Nicht-getan-haben]). A negatividade é a liberdade (a ação
livre ou libertadora), a possibilidade que o homem tem de transcender sua na-
tureza; é o que há de propriamente humano no homem. A totalidade é a histo-
ricidade do homem, sua existência no mundo espaciotemporal, onde ele luta e
trabalha. O homem difere do animal porque é um Ser negador; mas não é um
Ser sintético, ele só é totalidade (isto é, uma realidade concreta) na medida em
que se lembra daquilo que negou (Erinnerang, lembrança), o que implica a
consciência, em seu sentido mais amplo.

Liberdade - individualidade - historicidade estão ligadas. Base: a idéia da mor-
te, da finitude do homem. Hegel diz: “A liberdade, isto é, a negatividade, isto é, a
morte." (Disso resulta que o Ser vivo natural não'morre propriamente; apenas
esgota suas possibilidades, ele se putrefaz.) Mas o homem tem possibilidades in-
finitas; por isso ele morre. O homem é um “mau infinito`1 um infinito aberto.
Corte numa série infinita. O homem é capaz de, potencialmente, transcender a
morte (por isso ele imagina a imortalidade, a vida após a -morte): ele o faz pela
tradição histórica. Mas as civilizações também morrem, como a humanidade.

[Deve-se distinguir entre a realidade dialética (antropológica), isto é, que im-
plica a negatividade, e a realidade do mundo natural, que não é dialética e con-
tinua idêntica a si. (Aqui, totalidade = identidade.) Mas Hegel é monista. Don-
de, sua concepção circular da verdade e sua escamoteação final do homem.
A história deve ser circular, deve parar, e só nesse momento a verdadeira filoso-
fia poderá realizar-se. Resultados: imprevisibilidade do futuro, impossibilidade
do eterno retorno. Donde, realidade do tempo e da história. As etapas da histó-
ria tornam-se ilusões no momento em que a verdadeira filosofia (a de Hegel)
se constitui. Em definitivo, o que é verdadeiro, livre etc. é o Espírito absoluto
(absoluter Geisr) - não é o homem histórico. Mas esse Geíst nada mais é que a
totalidade acabada da história.)

A crítica do céptico refere-se:
a) à ciência do entendimento;
b) à moral do entendimento; na medida em que este implica e conserva a sen-

sação, e a opõe ao supra-sensível.
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O entendimento considera os objetos isoladosuns dos outros, isolados de seu
ambiente e independentemente do sujeito, logo, objetos abstratos. É a atitude
da ciência vulgar, oficial; é também a do estóico, que se isola da realidade exte-
rior e se fecha em si, e é igualmente a da moral teológica, que se baseia em da-
dos definitivos (os juízos morais são como objetos isolados do homem e im-
postos ao homem). Idéia (aristotélica) das naturezas inatas (do senhor e do
escravo). Moral antiga: o homem deve realizar um ideal (dado, eterno) na ma-
téria: “Torna-te o que es." Essa moral antiga é falsa, segundo Hegel, porque o
homem não tem natureza eterna, imutável, dada uma vez por todas. O céptico
nega o princípio da moral pagã do entendimento (ainda sensualista): ele já su-
pera o paganismo e prepara o advento do judeo-cristianismo.

A moral hegeliana poderia ter outro mandamento: “Não sejas o que és, sê o
contrário do que és. (Converte-te; torna-te umhomem `novo`.)" Não existe fi-
losofia moral de Hegel (que é hostil aos rnoralistas); apenas uma filosofia da
moral. Único axioma: o indivíduo deve viver em conformidade com os usos e
costumes do povo no qual vive (enquanto os costumes desse povo correspon-
derem ao Zeitgeist [Espírito do tempol, isto é, enquanto forem sólidos, resisti-
rem às críticas e aos ataques revolucionários).'Senão, perece: como criminoso
ou louco. O céptico já tem consciencia de si como homem' oposto à natureza:
tem a certeza subjetiva (Gewissheit) de sua liberdade, isto é, de sua existência
não-natural.

O céptico revela plenamente a negatividade da-ação.

O que faz o valor antropogênico da ação é que ela né negação do dado, da natu-
reza, do caráter inato. A base é a ação: o homem é ação.

Crítica do cepticismo (p. 156-158): A liberdade não é uma propriedade, é um
ato. O homem não é livre de uma vez por todas. O homem é uma in-quietude
(Un-ruhe) dialética absoluta. O céptico que não age permanece dentro- do dua-
lismo do Bewusstsein (consciência do mundo exterior).

A atitude do céptico não é viável.
a) O céptico permanece no entendimento (Versrand) (e nanpercepção) e con-

serva a distinção entre o sujeito e o objeto (o que percebe - o que é per-
cebido).

b) Ele descobre a liberdade, mas a isola, quer pensar a negatividade no isola-
mento. Negatividacle que leva ao nada, porque a negatividade não existe
fora da totalidade: isolada da identidade (= homem fora do mundo), ela é
puro nada, morte. -

Resultados: o suicidio (sem finalidade) (cf. o tema de Kirilov, em Dostoievski).
Ou então a negação puramente mental, até verbal. O céptico permanece o ho-
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mem do Bewussrsein (isto é, ele se isola da sociedade e da natureza): Eu puro =
puro nada, revelado na existência pelo suicídio.

O céptico não nega um conteúdo, uma teoria, uma moral, mas todo conteúdo,
toda teoria, toda moral. _ _ `

“Atividade desordenada no mesquinho”: O céptico está em contradição con-
sigo (ele mesmo não faz nada; nega em seu discurso tudo o que é feito pelo
homem, pelos outros homens). Por outro lado, é sempre a mesma negação que
ele repete: uma arenga. Sua vida é contraditória. (Cf. anteriormente: sua ne-
gação é puramente verbal.) Se ele durar, se não se suicidar, essa duração é con-

» traditória. P

Não é uma verdade, tuna realidade no sentido forte da palavra; o cepticismo
não é viável. Se ele perceber isso, ele se torna:

c) conscifincia mrnttz (p. 158-171)
É a consciência religiosa judeo-cristã.

No cap. III, Hegel já fala dela; tratava-se do teólogo que pensa como homem do
Verstand; aqui não se trata de atitude cognitiva, mas emocional. É a religiosida-
de (em geral), considerada como fenómeno existencial: a alma religiosa (sobre-
tudo cristã). .

Aqui o homem religioso tem um Selbstbewusstsein, isto é, é consciente de si e
de sua oposição ao mundo; ele seisola do mundo. Esse isolamento é a sua des-
graça, e ele faz dessa desgraça o conteúdo de sua consciência religiosa. Se ele se
isola é_ porque ainda é escravo,_vive num mundo hostil (o do senhor), onde não
é reconhecido. Logo, ele se torna o escravo de Deus. Agora é igual ao senhor,
no sentido em que ele e o senhor são igualmente escravos de Deus. Mas ele não
é realmente livre: igualdade na sujeição, no não-reconhecimento recíproco.

Ponto de partida (p. 158, “Im Skeprizismus...”): O céptico que vive se contradiz.
Ao tomar consciência dessa contradição, ele se torna outrafcoisa: homem reli-
gioso (cristão). Ele deverá considerar-se como desdobrado em si (Eu empírico
de um lado, Eu negador, livre, transcendente, do outro).

Essa contradição (consciente e aceita) deve desaparecer. _
_ _ __ g _

Convém observar que é o céptico que se torna religioso. O homem religioso
supera o céptico porque torna viável a contradição, ao aceitar os seus dois
“Eus”; por isso é infeliz; por isso é teísta. A religião só é viável na infelicidade,
ela gera e mantém a infelicidade; -
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A relação do senhor com o escravo -é introjetada no homem religioso. Além
disso, a relação de Deus com o homem é a relação do senhor com o escravo.

O homem, enquanto continua escravo, deve procurar um senhor. Aqui o ho-
mem religioso continua ainda escravo. O céptico nega o senhor mas continua
escravo. Mas o que é um escravo (que continua escravo) sem senhor? Ver-se-á
(cap. VI) que é o burguês, que é essencialmente cristão. _ .

A religião tira o homem do solipsismo, mas recria um senhor (imaginário:
Deus), porque o solipsismo (nada de lutal) é servil.

O homem religioso é ao mesmo tempo senhor e escravo; senhor na medida em
que é escravo, escravo na medida em que é senhor: senhor do mundo, escravo
de Deus. (Forma laicizada e real: escravo do capital, mas do “seu” capital.) _

A reconciliação do homem consigo se dá quando ele se reconhece como Espí-
rito (Geist), superando o dualismo do entendimento (Verstand): ator da his-
tória, cidadão do Estado. Então ele é Deus (satisfação absoluta, Beƒriedigung).`
O homem religioso escolhe entre os dois Eus; não funde os dois: faz uma es-
colha; escolhe o Eu transcendente¿ Uma das razões explícitas: o Eu empírico
é mortal (de fato: ele permanece na sujeição, não é reconhecido). Na cons-
ciência religiosa, são dois seres essencialmente diferentes, dois seres estranhos.
Depois, oposição entre os dois mundos: o mundo humano e o mundo divino.
O primeiro é nulo, é nada, aos olhos do homem religioso, em relação ao Ser
transcendente, Deus: sobrevivência do cepticismo. O homem religioso, suspen-
so entre dois mundos, não consegue suprimir a contradição pela união dos
opostos (pela ação da luta e do trabalho). Ele vai escolher, mas ficando passivo»
Vai dedicar-se unicamente a Deus oposto ao mundo (além)_. Ele quer transcen- i
der-se, transcender o mundo (sem transforma-lo pela ação negadora da luta e
do trabalho). - ' - - ` " `

O homem religioso se engana. Mesmo assim, a religião é uma etapa positiva.
O homem religioso descobre a dualidade do homem e também, em certo sen-
tido, sua unidade. A religião encerra o cap. IV e começa o seguinte (dedicado à
razão [Vernuflfílz ao homem que se torna racional). . _

. _. - _

Estoicismo: identidade do homem que está num trono ou sob grilhões; isto é,
ao contrário do animal, o homem não é determinado pelo lugar que ocupa no
mundo (natureza, cosmo): liberdade. Cepticismo: solipsismo; isto é, unicidade
do homem: individualidade. Enfim, o homem religioso descobre a transcen-
dência. Mas não é ele quem vai compreender isso; para ele, o transcendente
não é o homem, é Deus. De fato, essa transcendência não se encontra no além,
ela se cria pela ação que supera (transcende) todo dado (também no homem)
pela ação negadora (luta e trabalho). ; ' ' '-
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O isolamento do homem começa com o engano do homem do desejo (Begier-
de) que, colocado diante de outro homem, o mata. O homem religioso com'- .
preende que o homem só pode sair desse imp_asse existencial entrando em con- _
tato com outro Ser; mas, para ele, esse outro Ser é não-humano, é divino: ele _
reconhece o outro, mas pensa que reconhece Deus. -_

Da impossibilidade para a consciência religiosa de sintetizar o individual (par- ___ =
ticular) e o imutável (universal) nasce a- trindade:
1° O escravo procura um senhor (terrível) no além, porque tem medo da mor-

te. Analogia com a primeira fase da luta de vida ou morte (p. 160, linha 20). »
Judaísmo. Deus Pai. _ 1 __

2° O Logos, o Deus individual. O Evangelho, Jesus. __
3° “A consciencia (infeliz) está no imutável.” O cristianismo, a Igreja, o Espírito '

Santo.
..._

Ou: I

a) o essencial imutável condenando a particularidade (judaísmo):
b) o essencial imutável tornando-se particularidade (cristianismo): ,
c) o Espírito no qual a consciencia se reconhece com alegria (passagem à ima-

nência da razão, cap. V; ateísmo). - -I
. `I5"_ ¿¡

...-

(Por isso é possível referir todo o trecho da consciência-de-si [ao homem] e _.
não a Deus: chega-se então ao ponto de vista de Hegel.) '

. ._ r

| :__
I._
.|_

(P. 160, 2* alinea, “Was sich...": é uma nota explicativa.) --;.___
_.

.¡ _.

.;-1:.-a+1-';:.._.-_.-.-,.....-_

Não se trata de teologia nesse capítulo, mas de fenomenologia da consciência ' ==
religiosa, e de fenomenologia no sentido husserliano. "

A finalidade: a união da individualidade (do particular) e do absoluto (do uni- _ _
versal). Primeira tentativa: a teandria. (Essa síntese só se efetuará de fato no _. _
povo [Vollc] e no Estado; cap. VI-VIII.) Mas a realização dessa 'união é, na tean- _.'`1J' -'-I-'--=."'-:¬1212.1"1'-,¬-

.I ,. Ii'

dria, um objeto (Gegenstand): Cristo' não é qualquer homem, está além; trans- A5::..,:.'¬,¬ê
cendencia. O homem religioso tende para uma unidade que ele concebe pri-
meiro (em Cristo) como exterior a ele, distante, separada dele no tempo e no
espaço. ~ . '
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A religião é puramente contemplativa._ O conhecimento que a consciência reli-
giosa tem de Cristo é um conhecimento imperfeito, já que implica uma oposi-
ção. Mantém tanto o particular quanto._o universal, mas sem fundi-los. _

.cz__?-F.:-tT'_Pensamento (Denken): O pensamento nasce de uma negação, isto é, de uma
ação (do trabalho). Ele se torna ativo (revolucionário) e finalmente tornar-se-á
puramente contemplativo, quando o Espírito se tiver realizado (a história aca- z¡__â.
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bada). Quando o pensamento está desligado da ação, é chamado pensamento
puro (reines Denicen); é o pensamento do entendimento (Verstand), do homem
inativo. Das reine Denken não pode atingir o individual (estoicismo e seus con-
ceitos universais); no cepticismo, esse pensamento torna-se negador e tende à
ação, mas não cria o indivíduo, porque sua ação negadora é puramente mental.
O homem deve agir realmente, no mundo e para a sociedade. Deve realizar
algo de trans-individual, de universal, de trans-subjetivo. Só então o homem
pode viver como homem e ficar satisfeito. É o Verstand que concebe o universal
(noções gerais); é preciso portanto fundi-lo com oi individual, revelado pela
percepção. ' `

E o homem religioso quem dá o primeiro passo nessa direção. Ele mantém os
dois: o particular (o homem) e o universal (Deus). Essa é a sua verdade. Sua
imperfeição: ele é isso “em si” e não “para si”; Hegel é quem compreende isso, e
não o homem religioso. Logo, ainda não há razão (Vernunƒt). O homem reli-
gioso não é racional. - '

O homem religioso começa a agir no mundo, mas ele age para um além e por
ele. Age para Deus e não para si. Sua ação é - pelo menos a seus olhos - a de
Deus e não a sua. Logo, ele não sabe que o reino 'de Deusse realiza aqui-na-
Terra e pelo homem, pela ação criadora (negadora) do homem.

Seu ideal lhe é exterior (Cristo). Assim sua primeira atitude (p. 162-164) não é
uma ação, mas uma contemplação, a contemplação de um além, de uma trans-
cendência. A consciência religiosa não se revela a si mesma; é a individualidade
divina (distante, estranha) que se revela ao homem (que está dilacerado na in-
felicidade). Empírica, a busca contemplativa do homem religioso só pode con-
duzir ao túmulo de Deus (peregrinações, as Cruzadas); mas essa mesma rea-
lidade no mundo será apenas ilusória (alusão -ao fracasso das Cruzadas). As
Cruzadas são simbolicamente uma luta (Karnpƒ), 'que se liga a luta devida ou
morte. Luta entre a alma e Deus. O homem, ao tornar-se religioso, volta a ser
escravo; a luta recomeça, é a luta do homem contra Deus. Mas essa luta será
um fracasso, já que esse homem é um homem religioso. A derrota, no entanto,
não é definitiva. O homem será afinal vencedor.

Segunda atitude (p. 164-167): Passagem da contemplação à ação. Mas a ação
do homem religioso não se completa. A ação só se completará no Volk e no Es-
tado. É a ação na sociedade. O religioso não age como indivíduo social, mas
COITIO Ínclivíclllü ÍS0lEI.(l0. NEO quer realizar algü neste mundo, nem para 03 gu-
tros. Quer o reconhecimento vindo de Deus, age para si: no além, quer realizar
sua alma isolada. É verdade que quer destruir a individualidade isolada empíri-
ca. Mas também nesse ponto não conseguirá atingir seu objetivo: o universal
sempre vai lhe escapar e ele continuará particular, um particular.
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(Der Einzeirie [o particular] é a individualidade isolada, fechada em si mesma;
diferente da EinzeU1eit [particularidade], que pode ter potencialmente o uni-
versal. O homem religioso é um Einzelner.)

O religioso, após a contemplação, pensa ter perdido o contato com Deus, cai
em si e reencontra o desejo (Begierde) e o trabalho (ainda servil). Ainda não e
uma síntese real do senhor e do escravo, mas uma justaposição. Ele é senhor e
escravo, isto é, ainda é escravo: escravo sem senhor. Bem sabe que é senhor da
natureza, mas só o é porque é escravo de Deus. A ação do homem religioso não
consegue realizar sua própria unidade.

O homem religioso se encontra ao trabalhar; para ele, isso é um dado; porque
o senhor (Deus) ordenou (assim como para o escravo). Ele não sabe que o ho-
mem trabalha para realizar sua individualidade neste mundo.

Mas o homem religioso age no mundo; é um passo a frente (embora ele só tra-
balhe para sua vida transcendente). E o religioso não sabe que sua ação é sua.
Pensa que a ação só é eficaz pela vontade de Deus. Vai agradecer a Deus que lhe
permite agir e vai agir por Ele. Para ele, Deus é o único e verdadeiro agente.
O religioso se santifica (para Hegel: se humaniza, se liberta) ao agir (trabalho,
luta), mas a ação não é sua. O religioso quer anular sua individualidade; mas
por seu trabalho, de fato, ele a afirma; afirma-a até ao dar graças a Deus. Pois o
ato de dar graças a Deus é a ação do religioso. Esse ato e seu, é ele quem o reali-
za. Um dia percebe a realidade de sua ação (ação, aliás, negativa, porque nega o
dado em favor do além). Ele se compreende então como indivíduo ativo.

Assim a certeza (Gewissheir) torna-se verdade (Wahrheit). O homem já não é
apenas em si (nn sich), é também para si (für sich). Deve tornar-se nn und für
sich, o que ele é como filósofo absoluto (Hegel).

Mas não se passa imediatamente do cap. IV para o cap. VIII, porque a ação reli-
giosa não é uma verdadeira ação: alibertação permanece abstrata, intelectual.

Terceira atitude (p. 167-171): Há agora dois pontos extremos: a ação do reli-
gioso e Deus. Trata-se de relaciona-los.

1* etapa (p. 168): Religiosidade ascética (monaquismo). A ação religiosa não
tem alcance social. Como a ação de um Ser que se considera nulo poderia ser
considerada por ele como tendo valor? Logo, ele decide que sua ação só inte-
ressa a ele. Mas então (já que se isola da sociedade) ele se descobre como fun-
ção animal. Aí se revela o inimigo, 'e as funções animais tornam-se de fato para
o asceta o que há de mais importante Logo, atitude contraditória.

O asceta quer unir-se a Deus. Mas só o pensamento mediatiza a destruição do
Ser real (natural) pelo asceta (místico).

'ás
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2' etapa (p. 168-170): A Igreja. Não é um Estado de verdade, e a comunidade
de fieis não é uma sociedade de verdade. Por quê? Porque “cada um por si e
Deus por todos”. Mas o passo é considerável.

Agora, o mediador entre o particular e o universal é um homem: o padre. É o
protótipo do cidadão. A Igreja é o germe - e o esquema - do Estado. O pa-
dre já não é um escravo (Knecht), mas um servidor. Mas ainda não é cidadão,
porque é religioso: para ele os extremos são o transcendente (Deus) e o pecado
(homem), que continuam não mediatizados na vida religiosa social da Igreja.

Tem-se agora a oposição entre o leigo e 0 clérigo, que representam o individuo
empírico e a alma imortal. Não há reconhecimento de um pelo outro. E tudo o
que caracteriaava a vida religiosa individual encontra-se na vida social (o asce-
tismo: quaresma etc.).

A Igreja representa o máximo do que podem atingir a consciência-de-si (Selbst-
bewusstsein) e o entendimento (Versrand).A1ém deles estão a razão (Vernunƒt) e
o Espírito (Geíst) (cap. V-VIII). ' .

A ação do leigo é nula por si, em relação.ao além. O padre transmite portanto
uma ação nula _ mas ele anula o caráter de pecado dessa ação. O padre supri-
me o caráter individual (particular), a particularidade (Einzelheit), dessa ação,
ele suprime a infelicidade. A ação do leigo torna-se ação universal, trans-indi-
vidual: aliás, já não é uma ação; está anulada.

3* etapa (p. 170-171): Na Igreja, o homem é libertado an sich, mas não o sabe.
Portanto, não é ainda a verdadeira liberdade, já que a verdadeira liberdade é
consciente de si. Aliás, a absolvição vem de Peus, não do próprio religioso: ele,
pelo menos, pensa assim. Não sabe que liberta a si próprio: de fato, na Igreja,
sua ação tornou-se social, mas ele pensa que ela se tornou a ação de outrem, de
Deus (encarnado na Igreja e seus padres). Deus desempenha para o religioso o
papel que a sociedade desempenha na realidade. Além disso, sua ação se realiza
pela mediação do padre. Por conseguinte já não é sua ação. E no padre a ação é
trans'-individual, logo também não é sua. W

O homem religioso vive porque age; mas não percebe que age, e só pensa em
sua nulidade e morte. Não sabe que o mundo onde vive é seu mundo, que é o
resultado de sua ação; pensa que é obra de Deus e que continua sendo pecado
e infelicidade. O padre vai consolá-lo e dizer-lhe que sua ação é, apesar de
tudo, algo de positivo: mas é só uma “gebrochene Gewíssheit” (certeza partida)
(p. 171). Ele lhe diz: tua infelicidade atual será fruição (Germuss) no além._Mas
o homem religioso nunca tem certeza disso, e aliás essa _beatitude é “an sich" e
não “für sich”.

lá?
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Mesmo que tenha chegado ao topo, o 'homem religioso conservaaëidaiasnfëlãã
características -- a infelicidade e o isolamento --.porque crê no m. 1
cidade, o isolamento e a religião formam um conjunto.

O homem compreende então que suaação é on sich. Sua ação. (Tan) e seu Ser
(Sein) são toda a realidade. Para ele já não há mais além (Ienserts): ele é ateu. já
não está isolado em relação à natureza; VÍVÉ na imã-Hëflfiiai Elf? Ê ra?-50 (CflP- Vl-

O

Essa transformação dialética da consciência infeliz (e portanto do Verstand. 011.
de forma mais geral, do Bewusstsein e do Selbstbewussrsein) em Vefnunƒt (Sfi'
ção C, cap. V) é descrita em uma única frase (a última do capítulo).

Hegel contenta-se em dizer que -- um belo dia - o honä-rm p¢rC<ä>¢ CIHÊÉÃ-1
Deus (imaginário) é na realidade ele .próprio:_ele se recon ece eng eus. mr
de, o fim de sua infelicidade. A partir de entao ele é o homem- a-razao,
nou-se racional.

Mas vamos ver que essa razão ainda é abstrata. A razão coiâcreta é o Geäí;
O homem racional do cap. V tenta viver independentemcfllífi H flfltuffzfi É
'Estado (da história): é o intelectual burguês. Assim ele se perde no nada (da
verborragia, da loucura, do suicidio).

(A brevidade da passagem dialética parece mostrar que a conversão do homem
religioso ao ateísmo [mais exatamente: ao antropoteismo] hegeliaiio nao é ne-
cessária, e que a religião é indefinidamente viável. Mas a vida religiosa é uma
vida na infelicidade, sem satisfação [Beƒriedigung] dflfiflifivfl E ¢0I11PÍ¢Í¡'-- Â PÊ5*
sagem é um ato de negação, isto é, de liberdade; logo, não decorre de _ded1.1ÇflU-
Aliás, o mesmo vale para todas as etapas da Fenomenologia: o estoicismo está
superado porque é tedioso, o cepticismo, porque é inquietante e estéril, a reli-
gião, porque é inseparável da infelicidade interior. Mas épossível comprazçi'-se
na infelicidade. Donde, a possibilidade de uma duração ilimitada da religiao-l
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RESUMO DO CURSO 1934-19351

_ 1.

Ao prosseguir o comentário literal da Fenomenologia do Espirito, estudamos a
seção dedicada à análise da  nƒeImqistorégeligipsg..

A religiosidade é caracterizada, segundol-Iegel, pela Entzweiung, a cisão da
unidade da consciência em um Eu empírico (que, estando ligado ao mundo, é
mortal) e em um Eu transcendente (a alma imortal em contato direto com
Deus). E a impossibilidade de suprimir o Wídersprucl1, a oposição dos dois ele-
mentos contraditórios da consciência duplícada (gedoppelt), é que é a fonte da
infelicidade (Unglück, Schmerz) do homem religioso. Esse homem, não che-
gando à unidade consigo mesmo, jamais atinge-a satisfação (Befiiedigung), que
é o objetivo supremo e a justificação última da existência humana.

A fonte do dualismo que é a base da religião, e por conseguinte da infelici-
dade, é dupla. De um lado, é o desejo da imortalidade individual, o medo servil
e escravizante da morte. Na luta de vida ou morte (descrita anteriormente), o
homem torna-se escravo de seu adversário porque quer a todo custo conser-
var-se vivo; da mesma forma, ele se torna escravo de Deus quando quer evitar
a morte, procurando em si, como homem religioso, uma alma imortal. De ou-
tro lado, o homem chega ao dualismo religioso porque não consegue realizar
sua liberdade, isto é, seu Ser verdadeiro, aqui-na-Terra. Na derrota resultante
do medo da morte, o escravo cedeu o mundo ao senhor vencedor. Enquanto
não decidir combater o senhor para conquistar o mundo, só poderá encontrar
a liberdade além do mundo, no Ienseits, no transcendente religioso. O escravo
que busca sua liberdade vivendo no mundo -dominado pelo senhor é forçado a
distinguir entre o Eu empírico subjugado e o Eu que pretende ser ou tornar-se
livre no além, isto é,_viver numa atitude religiosa. Mas, de fato, o'Eu transcen-
dente ainda é menos livre que o Eu empírico subjugado, porque emsua alma
imortal o homem religioso é o escravo de Deus, do senhor absoluto. Assim, o
homem religioso dilacerado em si (entzweit) não chega a realizar sua liberdade.
Logo, não atinge a satisfação e fica para sempre na infelicidade da sujeição.

Os textos estudados, voluntariamente equívocos, não permitem resolver a
questão referente ao ateísmo da filosofia hegeliaria. Hegel salienta que pretende
apenas descrever a consciência religiosa, sem entrar no problema da verdade
das idéias professadas pelo homem religioso. Mas não há dúvida que Hegel re-
jeita a idéia do Ienseirs, da transcendência de Deus. Segundo ele, é especlfica à
religião essa noção pela qual o absoluto estaria fora do mundo espaciotempo-
 í

1. Extraído do Annuaire 1935-1936 da École Pratique des Hautes Études, Seção de Ciencias
Religiosas.
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ral, além da humanidade e da história. É essa idéia que opõe a teologia (mesmo
cristã) à verdadeira filosofia ou à ciência de Hegel, e que se traduz no plano
existencial pela infelicidade do homem religioso.

» “O Ser verdadeiro do homem é sua_ação'1 diz Hegel. Somente na e pela ação,
efetuada por ele como cidadão (Bürger) de um Estado, o homem se realiza
como individuo livre-e histórico, e ,atinge assim a satisfação, que confirma a
plenitude e a perfeição de seu Ser. Ora, por causa da idéia da trariscendência,
a ação do homein religioso não é_uma ação verdadeira,e a sociedade religiosa
(a Igreja) não é um verdadeiro Estado. O homem religioso age. Mas o objetivo
de sua ação está, para ele, nofalém, sobre o qual não tem controle: a eficácia
vem de Deus. É Deus que age no homem. Assim, a ação não realiza a liberdade
nem o Ser do homem, nem lhefdá a satisfação buscada. Do' mesmo modo, a
Igreja não é uma sociedade ou um Estado verdadeiro: seus membros buscam
um objetivo transcendente (a salvação), que é estritamente individual; nessa
busca não é possivel ajudar o outro, nem ser ajudado pelo outro; donde, a au-
sência de uma verdadeirainteração social, a única que pode levar o homem à
perfeição. Assim, a idéia da transcendência retira toda a eficácia da ação indivi-
dual e social do homem religioso.. Ele reconhece isso, pois espera a salvação
não de suas próprias ações, mas dagraça divina. Ora, ao reconhecer a ineficá-
cia de sua ação, isto é,` a vacuidade de seu Ser, o homem reconhece e aceita a
infelicidade que, para ele, é a própria essência de sua existencia, e que, de fato,
tanto é fonte quanto conseqüência da religiosidade.

Para livrar-se dessa infelicidade, para chegar à satisfação, isto é, a plenitude
realizada de seu Ser, o_ homem-deve antes de tudo abandonar a idéia do além.
Deve reconhecer que sua realidade verdadeira e única é sua ação livremente
efetuada na Terra paraa Terra; deve compreender que não é nada fora de sua
existência ativa nomurido, onde nasce, vive e morre, e 'onde pode atingir a per-
feição. E o homem acaba por compreender. Ao compreender, o homem deixa
de ser o homem da consciência-de-si, que culmina na consciência infeliz: tor-
na-se o homem da razão (Vernunƒt), que, segimdo Hegel, “não tem religião”.
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VERNUNFT (RAZAO)
(seção C, cap. V-VIII)

I. Gswrssflsrr UND WAHRHEIT DER VERNUNFT
(CERTEZA E VERDADE DA RAZÃO)

(seção C, cap. V)

INTRODUÇÃO ao CAPÍTULO v (p. 157-182) ~
A introdução é dirigida contra Fichte e seu idealismo subjetivo. O Eu (Ich)
aqui não é o Espírito (Geíst) hegeliano, mas fichtiano, O Eu abstrato do idealis-
mo fichtiano. '

Objeção hegeliana ao idealismo: para que o idealismo seja verdadeiro, é pre-
ciso que o Eu seja um “rm sich elle Realitäf' (em si toda a realidade). Ora, na
origem, é falso; só é verdadeiro ao término do processo dialético e histórico
(exposto no cap. VI). Por enquanto, O Eu é apenas a consciência-de-si (SeIbsr-
lrewusstsein) do fim do cap. IV, que está longe de ser toda a realidade. Para que
o idealismo seja verdadeiro, é preciso que o Eu se tome toda a realidade e se
revele como tal: ora, ele só se torna isso no fim dahistória, pela ação histórica
do homem (luta e trabalho). - -

Lembrar o que é a ação (= liberdade = negação = mediação). Em Fichte, só há
um Sollen (um dever de agir) e não 'uma verdadeira ação. - ,

O homem esquece o caminho que O levou à razão (Vemuuƒt) (e que foi descri-
to no cap. IV). Assim Fichte: só revela o resultado e não o caminho, a totalidade
do processo; só revela uma certeza (Gewíssheit) subjetiva. O filósofo idealista,
que não mostra o caminho percorrido pelo homem até chegar ao idealismo, é
incompreensível. Por isso, suas afirmações só podem ser erróneas: ele não jus-
tifica sua atitude. . _

A realidade atingida pela Vermmƒt (Kant, idealismo) é “die reine Absrmlction
der Realítãt” (a pura abstração da realidade). Aqui Hegel seserve das mesmas
expressões que utilizava para descrever o Eu do desejo (Begierde). Por quê?
Porque o idealista esqueceu o caminho percorrido; O seu Eu não está media-
tizado (para si mesmo), logo está simples (eínƒsch), imediato (unmitrelbar),
puro (rain). Esse Eu do idealismo subjetivo não pode ser toda a realidade.

Dois aspectos do Eu kantiano e fichtiano: O quevai da unidade para o múlti-
plo, e O que vai do múltiplo para a unidade. De um lado, a busca (“das uumhí-



scuxatrons Koliivs

ge Hin- and Hergehcn” [O ir e vir inquieto]); de outro, a unidade calma. Para
uma, a unidade é o Gcgenstaud (o mundo); para a outra, o Gegensrand é o Eu.

A contradição do idealismo subjetivo é análoga ã do cepticismo (solipsismo).
Kant só sai do Eu (abstrato) pelo empirismo.

Na 1* alínea da introdução ao cap. V (p. 175), Hegel faz uma síntese, ao resu-
mir o conteúdo do cap. IV, que descrevia a transformação da consciência-de-si
(Selbstbewussrseín) em razão (Vermmƒt), do homem religioso infeliz em ho-
mem racional. e

Essa transformação equivale ànegação de toda transcendência e, portanto, de
todo dualismo existencial e teórico. O homem da razão é essencialmente irreli-~
gioso e ateu. Só vive em si, só pensa em si (individualismo, atitude essencial-
mente associal, apolitica). Assim, como filósofo, ele imagina o idealismo subje-
tivo (Kant-Eichte): o Eu, O seu Eu, é para ele toda a realidade, o mundo é a sua
representação.

O religioso opunha O Eu ao mundo (transcendente, isto é, divino). A razão
identifica o mundo com o Eu.'Mas é sempre o mesmo Eu abstrato do religioso,
que era oposto ao mundo. Donde, a insuficiência do idealismo: o mundo não
pode ser idêntico ao Eu que se lhe opõe. preciso identificar o Eu com o mun-
do não apenas pelo pensamento, mas pela ação histórica, que transforma (pela
luta e pelo trabalho) o mundo em função do Eu e os identifica efetivamente.
Essa ação no mundo é o Espírito (Geist) (cap. VI).

Mas a ação transformadora do mundo só pode ser coletiva. Ora, o Eu do reli-
gioso -- e portanto O Eu racional - é isolado. Donde, O individualismo da ra-
zao e, por conseguinte, sua esterilidade.

Há porém um progresso: como O homem negou a transcendência, já não foge
do mundo, mas o suporta. .

P. 175,`linha 10 de baixo para cima, “die Mítte”: É o padre, de que se tratava na
análise da consciência infeliz. i'Erschcint" (aparece) (no passado): Hegel quer
assinalar que ainda aqui fala a linguagem do religioso do cap. IV. (Para Hegel,
essa mediação [Mirra] não será O padre, mas O povo [Volk]; não será Cristo,
mas O Estado. É o Geíst.) A

P. 175, linha 2 de baixo paracima: Início da introdução do cap. V. A razão
é uma nova atitude para como Ser-outro (Andersseíu). O homem racional
já não nega a realidade empírica: ele a aceita, interessa-se por ela, a observa
(beabachtet). Mais tarde, ele vai modificar O mundo real (cap. VI), e é por sua
ação transformadora do mundo__ que se tornará Geisr.
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O homem religioso já agiu, e socialmente,_na Igreja; mas como Selbstbewusst-
seiri e não como l/eruaufl. Mas O homem esqueceu esse caminho já percorrido
pela ação; se quer mostrar sua condição, será filósofo idealista, tomará seu Ich
como um pensamento e não como ação real num mundo dado. Mas O homem
da Vcrmmƒt, quando não filosofa, reconhece a realidade do mundo; ele a aegim
sem querer muda-la. (Aliás, também o idealista terá de apelar para a sensação a
fim de chegar a um conteúdo: de fato ele é empirista.)

P. 176, linha 16, “Das Grab seíner Wal1rheit...”: É O túmulo de Iesus, perdido de-
pois das Cruzadas; O fim da Idade Média. Cronologicamente, o cap. V tem em
vista os tempos modernos. De fato, trata-se até de contemporâneos: Schelling,
Gall, Schlegel etc. Em princípio, porém, Hegel descreve as atitudes associais
(contemplativas, ativas, filosóficas) que 'se reproduzem em todo lugar onde o
homem aceita o mundo natural (sem transcendência nem religião), mas se iso-
la do mundo social (não é cidadão). Hegel só analisa a história real nos cap. VI
e vu. '
O mundo tem agora um interesse para o homem; este sabe que pode agir no
mundo, e para o mundo. Mas não o transforma: ele O observa ou frui.

Antes, O mundo desaparecia; agora é permanente, e nessa permanência (Beste-
hen) O homem encontra sua verdade (Wahrheit) e seu presente (Gegcnwart).

E 182, última alínea da introdução: Processo de realização da razão (Verntmƒt),
que será descrito no cap. V.

PLANO oo cavíruto v
A. Beobachtende Vernunƒt (razão que observa), p. 182-254

Aspecto teórico (Beobachtung, observação)

B. Die Vcrwírklíchung des vernünƒtigen Selbstbewusstseins
(A realização da consciência-de-si racional), p. 255-282
Aspecto ativo (Tan, ação) .

c. Diz Iadividaaiiee (A individualidade), 15. 233-aos
Aspecto filosóñco. Passagem para o Espírito (Geist), p. 308-312

Cap. V, A: atitude cognitiva, teórica, científica

i- 7?
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INTRODUÇÃO (p. 182-185)

ri) Observação do mundo empírico, p. 185-221: vitalismo de Schelling, “siste-
ma da natureza”, O universo concebido como um organismo; I _

b) Observação do Eu empírico, p. 221-226: psicologia empírica e lógica psico-
lógica; - _

c) Observação das relações entre o mundo empírico e O Eu empírico,_ p. 227-
250: frenologia de Gall, que é a crítica de toda antropologia naturalista (ra-

` cismo). '

Passagem da observação racional do sábio isolado (cap. V. A) Para 11 atitude 3-ii'
va do homem histórico e social (cap. VI-VII), -p. 250-254.

Mas primeiro: cap. V, B-C, isto é, análise das atitudes existenciais (não pura-
mente contemplativas, teóricas) do homem racional isolado da sociedade e in-
diferente ao Estado: individualismo existencial do intelectual burguês (cap. V, B)
e suas transposições filosóficas (Kant-Fichte; cap. V. C)-

a. eeosacnrsnoe vsRNUNi=r (Razão QUE osssnva)
(p. 182-254)

O homem observa o mundo real, empírico, utilizando a sensação, a percepção.
O entendimento. Estes não são O que eram no começo (cap. I-III); já CSÍÊU Pe'
netrados pela Vermmƒt. Porém, a situação é análoga à situação inicial. Assim.
a dialética da Vemurift vai passar por etapas análogas. A diferença com relação
ao Bewusstseín (cap. I-III) é o lado ativo do conhecimento racional: experien-
cias (Eiƒahrimgen); introduz-se a natureza na questão, mas para descreve-la.
não ainda para transforma-la (nada de técnica).

P. 183, linha 11 de baixo para cima, “die Gegcnwart vernünƒtig ist”: Não esque-
cer que o racional é uma ação, ação racional e real.

O Homem se interessa pelo mundo, sabe que O Mundo é racional (vernünƒtig),
nele procura sua própria infinitude (Uriendlichkeít) (que se realiza como vida
[Leben]: a totalidade do mundo é um organismo vivo. Mas será preciso superar
a noção de Leben para chegar ao Geist).

A beobachteride Verriunft não é a Wrmiriƒt plenamente realizada. É a inação da
Vermmƒt, a contemplação puramente passiva; logo, é a inconsciência da Ver-
nunƒt: assim, ela não chegará ao Geíst e vai parar na noção de vida. É uma ra-
zão abstrata. O homem-da-razão não se compreende como indivíduo concre-
to, porque a 'beobachtende Vemuriƒt é a razão do indivíduo isolado, associal, de
uma sombra humana que mal se destaca da vida puramente biológica. O ho-
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iivrnooução À Leiruns os Hansi.

mem da razão que observa não conhece a história; logo, só pode ter uma visão
abstrata do mundo, o mundo para ele é apenas natureza (Schellíng).

Soberania da razão, porque O mundo obedece a leis, que são as que a Vemimfl
descobre. Por enquanto ela só apresenta os sinais (Zcichen), que são as palavras
por meio das quais ela descreve O mundo (natural).

(A partir de “Aber díeses...” [p. 183, linha 4 de baixo para cima] até o fim da
1* alínea da p. 184: Parênteses escritos de iunponto de vista superior. O ho-
mem da razão age na natureza, não na sociedade; A razão não ultrapassa, por
assim dizer, O nível do conhecimento biológico. A razão que observa pensa que
O mundo lhe interessa em si e que ela quer encontrar "das Weseri der Dinge als
der Dinge” [a essência das coisascomo-sendo das `coisas]. Ela não compreende
a si mesma. São essas as palavras de Hegel.) ' -

(P. 184, linha 19, “Warm es- die Vemunƒt als gleíches Weseri...”: Parênteses; Trata-
se da Vermmƒt do cap. VIII, isto é, realizada na filosofia de Hegel: o Ser da coisa
e o Ser do homem coincidem. A filosofia da natureza deve ter a mesma base da
filosofia do Espírito.) . . .

P. 184, linha 27, “Die Vernuriƒt, wie sie unmiirelbar...”: A razão é agora (no iní-
cio do cap. V) imediata (urimittelbar). Ela pensa ter diante de si uma natureza
bruta, independente do homem. E sobre essa natureza que ela vai agir, obser-
vando-a ativamente (sem mudá-la). O resultado do movimento dialético (des-
crito no cap. V, A) será a tomada de consciência da razão. Esse resultado será
o Geist (cap. V1). (Em si, O devir da razão que -observa chega a um impasse.
São os outros aspectos da Vernuriƒt- cap. V, B_ e C -_- que pennitem passar
para O Geist.) . _ _

P. 185 ss.: Dirigido contra a filosofia da natureza de Schelling. Segundo Hegel,
Schellíng não vê a categoria da _negatividade que ele próprio descobriu- no Ser
humano. ' `

Em que a vida se distingue do Geíst? O Ser vivo essencialmente movimento,
devir, processo. Ora, Hegel diz o mesmo do Geist. Mas O processo vital não é
criador (porque não é negador); ele chega no ponto onde começou (do ovo ao
ovo). Circularidade do processo biológico: sem progresso, sem história. A vida
culmina no Selbstgeƒiihl, simples sentimento de si, que Hegel articula com O de-
sejo (Begíerde). O animal_não tem Sclbstbewusstseíri. A vida não é pois a mesma
coisa que o Geist. O que- os diferencia é a Vermiirlung (a mediação pela ação
negadora). ' A

Diferença essencial entre o homem e o animal (a natureza em geral): no mun-
do biológico, o que une O indivíduo (o particular) ao universal é a espécie
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(Gattunflli no mundo humano (histórico), é o povo (Voik). Ora, O povo é bem I escravo), para chegar finalmente (fim do cap V) à atitude do cidadão (de5¢1-ii* a
diferente da espécie. Porque a espécie não é um todo orgânico: é um simples
aglomerado de indivíduos isolados, sem verdadeiro contato, sem unidade real.
No plano biológico, há duas espécies de indivíduos: ri) Terra (Erde), O Uni-
verso; b) verdadeira particularidade (cigentiiche Eirizelhcit), Os diversos ani-
mais, plantas. Entre os dois, não há nada. A espécie não se coloca entre eles,
não os une. Ao contrário, O Volk se situa como verdadeira Mitte (meio-termo),
simples indivíduo e universo simultaneamente: universo para seus membros,
indivíduo para a humanidade. A história não existe fora dos individuos que a
fazem, já a Terra e os individuos biológicos não existem no mesmo plano. Lo-
go, a natureza orgânica não temhistória; ela cai diretamente do universal para
O particular: da vida em geral para esta planta, este animal.

O homem difere do animal porque é cidadão (Bi'irger); só pode realizar-se
como homem por meio do povo organizado em Estado (Staat). A mediação
(Vermíttiimg) é, no fundo, a ação na e pela sociedade; é O verdadeiro reconhe-
cimento (Anerkermen): O homem reconhece O outro homem como homem e é
por ele reconhecido como tal. É em e por um outro que O homem chega à sa-
tisfação (Beƒriedigurig). Ora, não há Vermittlimg no mundo puramente natural,
vital, porque não há sociedade (Voilc, Staat) na qual os individuos se reconhe-
çam mutuamente em sua realidade e dignidade. Logo, fora da sociedade O ho-
mem é apenas um animal (a -besta intelectual do cap. V, C, a).

._ _

' B. oie vsnwrnicricnurto nes veRNüNr:rioeN
ser,ssrsevvUssrseiNs OUROH sici-i serastr

(A Rsatização na coNsciÊNcia-or:-si RaoiONai. ArRxvÉs DE si)
(p.225-282)

Atitudes existenciais do homem que aceita O mundo natural dado e se isola da
sociedade, desinteressando-se - de fato - do Estado.

O idealismo existencial: cada um quer ser reconhecido, mas não reconhece Os
outros. Cada um vive numa pseudo-sociedade. Mas, de fato, vive-se num inun-
do humanizado, resultado do trabalho do homem, numa sociedade (falsa, é
verdade). O homem-da-razão vive pois em sociedade como se estivesse sozi-
nho no mundo, embora elesaiba que vive em sociedade.

É O estágio da razão (Veruuriƒt), do homem racional: “cada um por si e, quem
sabe, Deus por todOs"i - `

P. 255, 2* alínea: As diferentes etapas da dialética da Veruunƒt são (de certa for-
ma) a repetição das etapas dos cap. I-IV. O homem deve passar da independên-
cia (Selbständiglceit) (atitude do senhor) para a liberdade (Freiheit) (atitude do
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P. 256, linha 3: Le - _ziëiíâ'¿'2§?ii.Í`íé1íim:f.i?.:':.::fi:â.°;:i::;:;::â.í?i:zi:i: iina;§.§:.Li:i°.:ii°-.Pmfii fl°
dade. Não é um impasse. Nãci se trafa db henh O sen Or. Mas mo háddenu-
Continuando ainda escravos não param de trabolfisl inls de escravos libertos-obm, uma obra; não se bastaln a Si. quèrcm ser rqcoarläe es querem realizar sua

- , n ecidos (célebres).
O ` 1 ° ~ ° I -iso amentqié O fundo da existencia do ,homem-da-razao. É O que Hegel cha-
ma (Pr 235) das gezsttge Tierreich” (o reino animal espiritual) ao descrever
(V› Ci. Gl essa pseudo-sociedade de individualistas que é a república das let;-as

O homem-da-razão em geral '

Aquele que ainda não participou da vida social. O escravo que chega à idéia de
lib d ' '* __er adefle que já nao tem senhor (nem mesmo Deus), mas que nao luta comu
5°flhÚ1`› 1150 ¿ Senhor; ainda não participa da ação da sociedade, não luta nela,
para ela, nem contra ela. Aqui, crítica do individualismo e do liberalismo bm-
gues: atitudes e ideologias dos escravos sem senhor. H

ESSE hümfim Vivi* “Ú mufldü- Mflfiz. no início não o conhece Donde W it_* _ 1 _ z g ._
fiffflhffiflg (EXPBFIEHCIH dt! mundo) - seção A: beobachtendc Verrumƒt (razão que
obsegva). Essa observação puramente passiva não revela a vida do homem co-
rno um;-in , ~ _ _ , ,a que açao 'Ela compreende e descreve (revela) a vida biológica
(Le-PEN) 0 11110 0 GUISÍ- M1115, como poderia observar O Espírito já que este ainda

._ . Fnao se realizou? Pois é pela ação (negadora logo criadora) no mundo q› ue O
Espirito se realiza. Donde: iiecessidade da experiência mundana da vida ativa
no mundo social histórico (cap. VI). E

i>.2co,1' ‹ › ,- _ . _ . _' _ _1 inlia 8 lrata sc do homem que ainda nao atingiu ii satisfaçao (Befricdi-
swig). nem a felicidade (Glock) (que não está satisfeito, nem feliz): ele segue ._-i
seqüência das pulsões que nascem umas das outras. (Cf. a dialética do desejo
lficgtcrdel, cap. IV.) (Por fixfimplüi 0 homem do Renascimento.) É O escravo
sem senhor, o religioso sem Deus, que se consagram ao prazer (Lust). Ele satis-
faz racionalmente seus instintos. (Seu análogo no cap VI* O homem da Auflclä
rimg. do Século das Luzes.)

P. 260, linha 4: O homem que perdeu sua felicidade social A ui estamos n
domínio dos instintos sublimados e das ideologias. A vidaldeiliiou a “sittlíeli
S b ' ' - - . . _.1* sfflflz” (Sl1bStãflC1a moral) (vida social) e refugiou-se nos individuos, que se

Fi'
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isolam de certo modo em seus instintos e pensam poder realizar “durch sich
selbst”, em e por si, o universal.

(“Bestimmimg”: duplo sentido: determinação [pelos instintos] e destinação do
homem.) _- _
No que se segue, Hegel descreve em paralelo: _o processo de sublimação dos
instintos e o processo de mútua destruiçao das ideologias. -

A verdade é essa destruição; ou. ao menos, a compreensão dessa autodestrui-
ção. O que té verdadeiro é o conjuntü (COÉTCHÍB) df Íüdfls as ld¢°1°E1a5› 15t° éi
sua descrição completa na Fenomenologia. _
O instinto é menos forte que a Vernimfl, ele cede. Assim, o bandido, na histó-
ria, cede lugar ao comerciante racional. O Espírito (Geísr) e mais forte que a
natureza; não apenas mais elevado,'mas mais forte. E o Espírito é o homem
(que domina o mundo pela luta e pelo trabalho)._ '
Hegel diz (p. 261, linha 2 de baixo para cima) qiic_vai examinar principalmente
o segundo processo (ideologias). Falará do indivíduo que já conheceuavida
social e que dela se isolou. Falará do jogo dos lnstmtüs na fllmfl lfldlvldual
(passagem da criança para o adulto). - _ '

Hegel explica por quê: porque a dialética das ideologias (que sublimam os ins-'
tintos) é um fenômeno de seu tempo, logo conhecido e facilmente acessível.
Trata-se no cap. V, B-C do “Bürger als Bourgeoišl antes de tudo do intelectual
(burguês). Que foi, aliás, a razão-que-observa do cap. V, A. -

No cap. V, B, trata-se da dialética dofprazer (a - p. 262-266), da sentimentalida-i
de (b - p. 266-274), da virtude (c- p. 274-282). _ _ _

Ponto de chegada: o indivíduo que", pela ação, quer expressar-se. Mas suaação
será individual. isolada: ele se expressará de maneira puramente verbal, literá-
ria. Vai escrever livros. Será o bestiário intelectual (V, C. 0- p. 285-301)- _DfiP°15
vai querer fazer o papel de legislador (V. C. it - p- 301-3Ú5)‹ Enfim Val Ífifltfii
uma atitude puramente critica (V, C, c -- p. 306-308). Passagem para o cap. Vi. f-

. ' J¡ I
| z

a) Die Lust und die Notwendigkeít (0 prazer e a necessidade). P- 262465

Espontaneidade do prazer: o homem não cria sua felicidade. FMS 21 Wma C delá
goza tal como lhe é dada-. Logo. sem ação: nem luta (senhor), nem trabalho
(escravo). -_

` (É a primeira atitude do Fausto.) _ I ._

Diferença entre desejo (Begiefde) e prazer (Lust): diferença entre estupro
amor; sexualidade pura e erotismo. ' 1:.
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No prazer, a autonomia da consciencia (= do_homem) é suprimida: no fim só
resta o animal. Não há então diferença em relação à Begierde: sujeição; a vida
de prazer embrutece se não houver outra coisa (ação). _ _

O homem-do-prazer tem diante de si propriedades (Besitze) e não, como o ho-
mem-da-Begierde, realidades brutas, imediatas, simples coisas. Pois vive numa
sociedade em que as coisas são a propriedade (jurídica) dos homens. Ele as tra-
ta de acordo: compra e não rouba etc. - . i _ Â

Ponto em comum com o homem~da-Begierde: asatisfação é concebida (deseja-
da) como imediata. Isto é, o homem (racional)-do-prazer quer fruir os objetos
(transformados pelo trabalho humano) sem trabalhar, sem ter ele próprio, por
seu trabalho, transformado o objeto natural. Mas, de fato, o trabalho está in-
vestido na coisa; por isso é possível consumi-la “como quem frui” e não “como
um bruto”. -

Atitude de pseudo-senhor: ele não mata nem estupra; quer apenas obter o con-
sentimento que lhe permita fruir os objetos sem fazer nada, como um senhor.
Mas o verdadeiro senhor mata: luta pela satisfação (reconhecimento).

Ideologia elaborada pelo homem-do-prazer: antropologia deterniinista e natu-
ralista (o homem é um animal). '

P. 265-266, passagem para b: Aceita-se a necessidade (Notweridígkeít), mas pen-
sa-se que o Eu é o autor dessa necessidade, e não a natureza, o mundo hostil.
E o idealismo subjetivo existencial do homem necessitado, que não consegue
viver na fruição e não quer lutar nem trabalhar. -

“Necessidade” natural = idealismo (subjetivo) teórico; -
“Necessidade” social = idealismo (subjetivo) prático.

li) Das Gesetz des Herzens, and der Wahiisími des Eigeridünlcels
(A lei do coração e a loucura da presunção), p.'266-274

O homem-de-coração-terno: nele há uma crítica à sociedade; crítica pura-
mffflffi Verbal. 111115 que já é uma ação, porque é negação. Ele é mais ativo, logo
mais consciente, ou mais verdadeiro que o homem-do-prazer. Quer realizar-se
como indivíduo isolado (unico no mundo); mas pensa ter valor apenas por
sua crítica à sociedade; Para conservar seu valor, quer de fato conservar a socie..
dade que Critica. já que é essa crítica que lhe importa. Ou então ele dá um jeito
para que sua crítica não se realize, ou aínda, se suas críticas se realizarem, ele
não o percebe e continua a criticar a nova sociedade. Crítica puramente verbal.
Nao quer agir. '

Como ele se diferencia do homem-do-prazer.

8 3 I
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De um lado, por acaso: seu “coraçao-terno” Ele não pode realizar seu prazer.
De outro lado, por essência: porque ele opõe alguma coisa ao mundo dado
(à sociedade): uma utopia. Utopia, pois não tem necessidade de saber que vín-
culos existem entre seu ideal e a realidade, isto é, como se pode realizar o ideal.
Ele não procura mudar a sociedade, nem mudar a si. (Pois na luta contra a so-
ciedade que o determina, o indivíduomuda a si próprio: donde, o valor liber-
tador da luta revolucionária.) Ele não é um revolucionário.

Se, de nascença, o indivíduo não se adapta à sociedade, é louco (ou criminoso).
Sua idéia é louca (ou criminosa). Se o indivíduo a realiza, transformando a so-
ciedade que ele critica, ele se transforma e sua idéia deixa de ser louca, já que
agora ela corresponde à realidade.”A utopia, porém, leva à loucura porque está
em permanente desacordo com o real: é a critica existencial da utopia.

O homem-de-coração-terno não pode viver seu ideal (utópico): de fato ele
vive em sociedade, em e por essa ordem que ele critica. Há portanto uma radi-
cal contradição interna. Donde, a loucura. Ele considera real o que é irreal, e
sua vida cotidiana como irreal. Em” seu isolamento, ele se opõe ao mundo in-
teiro, é melhor que o mundo: mama de_ grandeza. A sociedade e o mundo são
maus, porque neles eu não me_sinto bem, porque neles eu não encontro meu
prazer. Homem-de-coração-terno = homem-do-prazer frustrado: fuga na uto-
pia moralizante. ' ' _' -

A sociedade em que vive esse homem e uma sociedade composta de individuos
semelhantes a ele. Quando o homem-de-coração-terno acaba compreenden-
do isso, ele se torna o homem-da-virtude (p. 2.73 ss.). A passagem dialética
consiste -- como sempre -' em tomar consciencia: compreender uma atitude
equivale a ultrapassá-la.

E por sua crítica utópica que o_ homem-de-coração-terno se torna mais real:
ele acaba tomando consciencia da realidade da sociedade, que e constituída de
indivíduos como o homem-do-prazer e o homem-de-coração-terno. Ele se
torna o homem-da-virtude (Tugend), e vive no Weitlnufl no mundo-como-ele-
vai. Identifica-se não com a ordem, o curso-das-coisas, que ele critica, mas com
outros críticos e funda um partido. A virtude e um partido: ideal não-realiza-
do, sociedade-fantasma. Mas já sociedade. Logo, progresso em relação ao “co-
raçao-terno”.

A virtude visa à supressão da individualidade (p. 274). Na virtude os “homens
que têm coração” se unem contra “os que fruem”. Partido da reforma social por
meio da reforma moral. Sem luta. Sem revolução, a não ser em palavras.
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c) Die Tugend und der Weltlnuƒ
- (A virtude e o mundo-como-ele-vai), p. 274-282

Há interação real entre o particular (individuo) e o universal (sociedade, Esta-
do). (Objetivo final: a fusão 'perfeita do particular com o universal no cidadão.)

O homem-da-virtude quer suprimir a individualidade (o egoísmo) submeten-
do-a a uma disciplina educadora (Zucl1t).Aí está seu erro: ele pensa que a so-
ciedade ideal resultará automaticamente da reforma de todos os particulares.
De fato, o individuo só se realiza realizando a sociedade e o Estado (pela luta e
pelo trabalho).

A verdadeira supressão, dialética, que conserva e que sublima (nufliebt), da
particularidade, que a une à universalidade (na individualidade concreta e to-
tal do cidadão do Estado absoluto), não é umlsacrifício pessoal. Ora, é esse sa-
crifício que a virtude pretende. Logo, ainda há isolamento do particular. Ele se
sacrifica a um ideal não realizado, ã sua ideia da virtude, que ele opõe ao real,
ao isolar-se do real. _

Cf. “Die wnhre Zucht...” (p. 274, linha 11 de baixo para cima): É sempre, afinal,
o risco de morte na luta (revolucionária) que condiciona a vitória e o valor hu-
mano, aliás inseparáveis (o revolucionário que fracassa é um criminoso).

Para deixar de ser escravo, o homem deve colocar-se de novo na situação em
que foi reduzido à escravidão, oumelhor, em uma situação análoga: a luta de
morte pelo reconhecimento (desta vez, pela sociedade, pelo Estado).

Mas o homem-da-virtude só poderá fazer uma coisa: suprimir a si mesmo. Es-
pécie de suicidio (cf. estoicismo).

Essa virtude é - idealmente ---H a ordem existente, liberta de suas perversões.
Não É um ideal verdadeiramente revolucionário: negam-se os pormenores,
aceita-se o essencial.

O socialismo do homem-da-virtude é um pseudo-socialismo, é um individua-_
lismo burguês, para o qual o indivíduo é um particular; não é o cidadão que se
realiza numa luta social revolucionária. O homem-da-virtude dá todo o valor
aoparticular; tal como é em sua luta contra o Weltlaufi por conseguinte, deve

'conservar-se em sua qualidade de lutador; no fundo, ele não quer mudar a so-
ciedade dada. Não quer ser vitorioso, porque sua vitória suprimiria sua reali-
dade como lutador, isto é, seu valor. O ideal permanece irreal.

É preciso manter o capitalismo para que haja (sempr¢?) Um Pfülflfflfifidü É um
partido socialista: socialismo reformista.
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Para o homem-da-virtude, a natureza humana é boa. Basta esclarecer os ho-
mens sobre a bondade de sua natureza. (Mas, para Hegel, não há natureza hu-
mana: o homem é aquilo que faz; ele se cria pela ação; o que há de inato nele,
sua natureza, é o animal.)

O homem-do- Weltlaufl aquele que aceita o curso das coisas e nelas age, é livre
em relação à ordem que ele realiza e da qual aproveita; pode sacrificar tudo a
essa ordem, toda ideologia, e até a própria vida. E um senhor. Tudo é pois para
ele, e não “em si”. Ele sempre vence o homem-da-virtude cuja ideologia nunca
modifica o curso da história. Para ele, o que conta não é a idéia,mas a ação
concreta. Essa ação é que cria a realidade humana, isto é. social, política, histó-
rica. Só o ideal pervertído pelo homem de ação se torna realidade: é Napoleão
Bonaparte que realiza o ideal revolucionário. O Weltiaufobtém urna vitória so-
bre a virtude, porque ele perverte sua ideologia. Mas o ideal da virtude se per-
verte ao passar “do nada da abstração para o Ser da realidade”: logo, ele se rea-
liza, e é possível dizer que a virtude venceu o mundo. Contanto que tenha sido
transformada em ação revolucionária. Ora, essa ação, sendo real, faz parte do
Weltlaaƒf Só ele é verdadeiramente real. O ideal humano só se realiza no e pelo
Estado perfeito, como seu cidadão ativo.

c. ora iNDivioU.=ir.rT.ii; ivistcfla sici-i .-uv
vivo Füa sic:-.i sazasr assar. isr

(it iivoiviouatioaoa, QUE É iiaai. asi si E Paus si)
(p. 283-308)

Essa individualidade é o intelectual. Seu “Tim veräridert riichts and geht gegen
nichts” (sua ação não modifica nada e não vai contra nada). Ação voltada para
si mesma, expressando a si: atividade literária.

i.

Correspondência com a consciência religiosa; mas aqui é um pseudotranscen-
dente: a arte, a ciência etc. Trans-social, mas não trans-mundano: a verdade, o
belo, o bem.

a) Das geistíge Tierreich (Um animal espiritual), p. 285-301

P. 286: O intelectual é um animal inteligente; expressa pura e simplesmente sua
natureza (inata), seu caráter, algo já existente, natural, por conseguinte, animal.

Aqui a ideologia oficial, explícita, é o idealismo subjetivo; mas é ilusão; de fato,
a ideologia correspondente a essa atitude é o naturalismo.

O intelectual expressa sua natureza, limita-se à sua natureza, não se transcende.
O homem verdadeiro (ativo) se transcende: pela luta e pelo trabalho. Quando o
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homem sai do Sein, é um nada que salta para o iiada; desaparece. Quando vive
humanamente, isto é, ativamente, É um nada que se nadifica no Ser (p. 287,11-
nha 20). O nada se nadífica no tempo verdadeiro (histórico), em função de um
futuro verdadeiro (ainda inexistente). O tempo é,o nada que se mantém no Ser
za àzsimi-1e. o tempo é is Espirita (0 homem). I
(É o entendimento que assim compreende, não _a razãol) Criar a história é fi-
xar o tempo no espaço: penetraëo do Ser pelo nada. No desejo (Begierde) e na
ação que dela nasce, o homem se compreende como um nada presente entre os
dois nadas do passado e do futuro: um nada presente no Ser (é a verdadeira
presença real do Espirito no mundo). _

O homem, presença real do nada no Ser (tempo), é ação, isto é, luta e trabalho:
não é outra coisa. O homem que sabe que é nada (nãohá vida após a morte,
portanto ateísmo) é um nada se aniquilando no Ser. Pode atingir a satisfação
(Beƒriedígimg) no presente (Gegemzvart); a Beƒriedigurig do Bürger (cidadão) no
Estado. Um cidadão que luta e trabalha: o soldado-operário do exército de Na-
poleão Bonaparte. ' ' _' _ '

O homem é ação. Seu início imediato, que é também seu objetivo, é a Begíerde,
que gera a ação, isto é, a destruição, a negação do Ser dado. A ação se revela
pela consciência e a consciência se realiza pela açãoi as duas formam um todo.
O homem é ação desde o começo, e no fim (pela Fenomenologia) ele se revela
(se compreende) como ação. A forma primitiva da ação é a Begierde (desejo
ainda animal), depois a Anerkenniiag (desejo humano de reconhecimento);
depois Kampƒ (luta): depois Arbeit (trabalho) etc. etc. As condições dadas da
existência do homem 'são o seu Nicht-getan-haben, o que não foi feito por ele.
É sua natureza. Mas já é uma realidade l1uman'a.¡ Pois o seu'Nicht-getan-haben
foi feito (criado) pelos outros. A natureza inata do individuo não-é portanto
puramente biológica. O interesse que o homem- tem por essa natureza é hu-
mano (filosófico); ao se interessar por ela, interessa-se por si. H d

Como o intelectual não age (logo, não se cria), só pode interessar-se pelo que
está nele, isto é, por sua natureza inata. Ela é humana porque ele vive em socie-
dade, foi educado (gebiidet) pela ação criadora dos outros. Ao falar de sua na-
tureza, ele estará pois falando do homem. Mas 'o que ele disser será falso, por
não compreender que “o Ser verdadeiro do homem é sua ação”.

O interesse do intelectual: seu talento. Seu meio de ação: seu próprio talento.
Ele mostra seu talento pelo talento.

O cidadão emprega os meios internos (talento, caráter) necessários à ação e os
meios reais, objetivos. Sua ação e uma interação entre a coisa (exterior) e ele.
Mas o intelectual não age realmente, e seus meios internos lhe bastam.

E
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Para Hegel, o homem só é o que é pela ação; ele é a ação. Ele só é objeto real na
medida em que se realizou pela' ação no mundo. (A ação realizadora da huma-
nidade é a transformação visível da natureza pelo trabalho.) Não há homem
que realize sua obra; ele é a obra que realizou. -

Como se pode dizer que o homem é sua obra, se ela e (torna-se) independente
do homem que a executou (ela se torna um Seín, uma coisa' como as coisas na-
turais)? ' t

Épreciso considerar o indivíduo e a obra simultaneamente: é esse conjunto
que é Geíst (o homem). O indivíduo é mais universal que sua obra: pode trans-
cendê-la. Ele faz isso realmente ao criar outra obra. Então, transcende a si mes-
mo. Mas pode contentar-se com uma superação puramente subjetiva, inativa,
logo imaginária: a crítica. Pode comparar sua obra com outra obra. Compara-
ção das obras entre si: é a ocupação do intelectual típico, do crítico literário
(Schlegel). Ele constata que todas são insuficientes. Vai dizer: as menos insufi-
cientes são as mais sinceras, mais honestas, mais desinteressadas (aliás, pouco
importa o conteúdo: tudo é permitido). Logo, não se podem julgar os indiví-
duos: relativismo absoluto; todos tem razão; é possível dizer e fazer o que se
quer, contanto que se esteja de acordo consigo. O indivíduo tem o direito de
expressar sua natureza em e por sua obra, seja qual for essa natureza.

Para Hegel: o indivíduo julga a si mesmo pelo sucesso. Para ter razão, ele deve
impor sua ideia aos outros, isto é, realiza-la. Por isso há valores absolutos. Do
mesmo modo, pela história universal os Estados se julgam. A verdadeira crítica
é ação: o modo de alguém se criticar é pondo sua ideia em execução; o modo
de criticar os outros é lutar contra eles até a morte.

P. 290: O problema é o seguinte: como o homem transcende sua obra (que é
um Sein) sem destruí-la?

A obra do cidadão é uma realidade social. A obra manifesta igualmente a natu-
reza de outros -indivíduos. O homem é transformado na realização de sua obra;
nela e por ela, a natureza inata (animal) é dissolvida e o homem atinge sua ver-
dade, torna-se verdadeiramente homem, e homem real.

. ' .v -

A obra é um Seín que os outros' vão querer negar e perverter, destruir, como
sendo um Seia semelhante ao Seia natural. Mas o homem vai lutar e trabalhar
para defender sua obra. Se conseguir, manter-se-ã na existência como realidade
humana (Geíst, e não Seia), isto ié,_mediatizada pela ação.

P. 292: A obra é um tempo. especializado. Em Hegel, sempre a oposição entre
espaço e tempo, o Ser (Sein) e o devir (Werden), o conceito (Begrijf). '
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No momento em que o intelectual torna pública a sua obra, ele pode (poderia)
compreender-se. '

Ele se vê como um aglomerado de elementos contingentes. Mas o indivíduo
não é resultado do acaso, e sim uma auto-síntese ativa de elementos díspares.

O homem é a obra que ele faz e que permanece. A própria obra é perecível,
como o homem, que e mortal. Na obra, o intelectual redescobre a morte, es-
quecida pelo homem-da-razão. Mas ele foge para o universo imaginário eterno
da verdade, do belo e do bem (análogo ao além, ao Deus do escravo religioso).
A Suche selbst (a própria coisa): o intelectual pretende ser desinteressado, sóse
interessar pela própria coisa. De fato, ele só se interessa por si, por sua particu-
laridade isolada.

(P. 294: Para o cidadão, a Suche selbst é a sociedade, o Estado não transcen-
dente, simultaneamente Ser [Sein] e ação [Tur:], simultaneamente objetivo a
realizar, realização ativa e obra realizada.)

O homem só pode transcender sua obra e ser sua ação se a obra e a ação forem
sociais.

A existencia humana é um suicídio mediatizado, já que os outros destroem a
obra do indivíduo e, por isso, o próprio indivíduo, e que ele é esses outros (que
são a sociedade, pela qual ele está pronto a sacrificar a vida). A obra do indiví-
duo é pervertida e destruída pelos outros, que são o proprio indivíduo como
membro do Volk e do Stunt. E essa obra é o indivíduo. Realizar uma obra é ma-
tar-se - mediatamente: transcender-se, suprimir-se dialeticamente (sich selbst
uuƒheben).

Diferenciação dos intelectuais de acordo com o germe que ha neles e que deve
passar da potência ao ato, mas por uma manifestação exterior. Espécies (Gut-
tungen), como no reino animal: poetas, pintores, músicos etc.

É mentira ou impostura (Berrug) dizer que o intelectual pretende sacrificar
seus interesses egoístas, empíricos, pela verdade, pelo belo e pelo bem absolu-
tos (Suche selbst). Pois esses pretensos valores eternos não existem para Hegel.
O que conta é a negação (ativa) de um valor concreto, já realizado no tempo e
no espaço. Ora, o intelectual não nega nada; logo, não cria nada, apenas mani-
festa sua natureza: é um animal espiritual (dus gcistige Tierreích).

O que o interessa não é suaação na ou contra a realidade social, mas o sucesso
de sua obra; ele quer conquistar uma situação, 00111931' um 1l15fl›1'› ter um fi$P3Ç°
no mundo dado (natural e social). Logo, nunca pode sacrificar-se pela verdade,
pelo belo e pelo bem, pela Suche selbst, pelo que ele pensa ser sua causa (que
não é uma causa comum). O universo-ideal que ele opõe ao mundo é apenas
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uma ficção. O que o intelectual oferece aos outros não tem valor real; ele os
engana. E os outros, ao admirarem ou reprovarem a obra e o autor, também o
enganam, porque não o levam a sério. E enganam a si mesmos, porque crêem
na importância de sua função (a elite intelectual)._A república das letras é um
mundo de ladrões roubados.

Como superar esse ponto?

Que o intelectual perceba que o que importa é o valor da ação, e não o valor da
coisa; que essa ação é uma interação, ação coletiva, social, política. Ele quererá
então ser reconhecido por aqueles que julga dignos de o reconhecerem. Deixa-
rá de ser o intelectual que fica “acima da confusão”: será cidadão ativo (cap. VI).

Mas no intelectual o desejo de reconhecimento ainda é uma caricatura do que
é a luta pelo reconhecimento do cidadão numa verdadeira sociedade. Nessa
pseudo-sociedade que é a república das letras, o desejo de reconhecimento é
apenas uma sede de celebridade: basta ficar conhecido.

A ação do intelectual é puramente pensada; para ele, a ação de todos e de cada
um (Tim uller und jeder), a ação coletiva, quer dizer que seu pensamento deve
tornar-se universal, universalmente válido. Chega assim ao idealismo morali-
zante de Kant e de Fichte, que é a ideologia-típica do intelectual. E a razão le-
gisladora (gesetzgebende Verriunƒt).

li) Die gesetzgebende Vermmƒt, p. 301-305_ _

P. 301-302: É Hegel que fala, de seu ponto de vista. E uma introdução a esse
parágrafo.

Aqui o cidadão tem suprimida (uuƒgelioben) sua natureza primitiva dada. Tra-
ta-se do Estado, de um Estado vivo, pré-revolucionário (no sentido forte da
partícula pré), e de cidadãos leais que participam ativamente da manutenção
desse Estado. Relação das categorias: intelectual-Estado-cidadão. Oposição da
Sittlichkeit, danmoral consuetudinária concreta num Estado vivo; de um lado,
da moralidade abstrata do intelectual; de outro, da Morulität pós-revolucioná-
ria do cidadão hegeliano, que é apenas a tomada de consciência da realidade
concreta. i

A sociedade viva está dividida em “massas” (grupos, classes). Donde, a necessi-
dade e a diversidade das leis, que são aceitas como dados, consideradas pelo ci-
dadão leal como realidades naturais; Essa ausência de tomada de consciência,
essa imediatidade, mostra que não é um estágio transitório. O cidadão leal
compreende que as leis não são dadas, que são o resultado de sua ação como
cidadão; Para compreender isso, ele terá de negar a sociedade (por uma ação
revolucionária) e transforma-la em sociedade nova. Então: aceitação da socie-
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dade pelo cidadão hegeliano, isto é, aceitação consciente, com pleno conheci-
mento de causa: essa aceitação do dado é mediatizada pela ação negadora, que
criou esse dado.

P. 302: A partir de “Was si'cl1..." começa a parte dialética do parágrafo. A wissen-
de (conhecedora), gesetzgeberide Vemimƒt: é o cidadão leal (do cap. VI, A) que,
'ao se tornar um intelectual, deixa de agir para meditar, para raciocinar (mais

r precisamente: é ao deixar de agir -- lutar e trabalhar - que ele se torna inte-_
lectual). Ao invés da ação concreta, ele tenta determinar pelo pensamento o
que é o bem e o mal, abstratamente. Essa atitude do intelectual engendra pri-
meiro o moralista ingénuo, depois o moralista que reflete (filósofo).

Etapas da dialética do moralismo do intelectual: u) moral ingênua absolutista;
b) moral de Iacobi (subjetivismo); c) moral de Kant e Fichte (formalismo).

É obrigatório passar de u para b e de b para c: chega-se (com Kant) a uma mo-
ral que já não tem nenhum conteúdo e não comanda nada, concretamente.
Donde, o absurdo da tautologia fichtiana: eu = eu. ' _

O que é, afinal, a moral de Hegel?

Os verdadeiros juízos morais são os que o Estado expressa (moral = legal); os
próprios Estados são julgados pela história iuiiversal. Mas, para que esses juí-
zos tenharn sentido, é preciso que a história seja completada. Ora, Napoleão e
Hegel completam a história. Por isso Hegel pode julgar os Estados e os indivi-
duos. É bom tudo o que preparou- Hegel, isto é,-a formação do império univer-
sal napoleönico (ele fala em 1807!) que é compreendido por Hegel (na e pela
Fenomenologia). `

Está bem o que existe e enquanto existe. 'lbda ação, por ser negadora do dado
existente, é portanto má: um pecado. Mas o pecado pode ser perdoado. Como?
Pelo sucesso. O sucesso absolve o crime, porque o sucesso é uma nova realida-
de que existe. Mas como julgar o sucesso? Para isso é preciso que a história te-
nha sido completada. Vi--se então o que se mantém na existência: a realidade
definitiva.

Origem cristã (luterana): toda ação é pecado; só Hegel (= Deus) pode absolver
os pecados ao expressar o juízo da história universal (= Cristo) completada.

c) Gesetzprüƒende Vernunƒt (Razão que examina as leis), p. 306-308

Exame crítico das leis = atitude daquele que raciocina, última metamorfose do
intelectual.

Buscam-se as leis, os juízos morais, os comportamentos que não sejam contra-
ditórios. Mas: em abstrato, nada é contraditório; concretamente, tudo é con-
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traditório. De um lado, tudo é aceitável para aquele que raciocina; de outro,
nada o é. `

A Suche .selbst (própria coisa), o objetivo explícito do intelectual, está: 1. no
belo e na verdade (§ rt); 2. no bem (§ b); 3. aqui já não é uma entidade (§ c),
mas a busca da tautologia (não-contradição como critério único da verdade).

Agora o universal desapareceu; 'compara-se o particular com o particular. Ati-
tude abstrata do intelectual. Resultado: o relativismo absoluto (cf. Pierre Bayle).

Percurso da dialética:
I. Abstratamente, a propriedade não é contraditória; a não-propriedade tam-

bém não. '
II. Concretamente, a não-propriedade é contraditória. E também a proprie-

dade. .
III. Mas o intelectual, que vive no abstrato, não pode perceber isso.

Aquele que raciocina é a caricatura de Hegel (e Hegel sabe disso). Substitui a
ação pelo pensamento e pensa logicamente. Hegel também; mas o intelectual
que raciocina pensa abstratamente, ao passo que Hegel pensa concretamente e
compreende que a realidade é ação, isto é, uma contradição realizada: pensa-
mento dialético e não tautológico. Diferença essencial: Hegel pensa após o fim
da história; aquele que raciocina, antes desse fim. u

P. 308-312: Passagem do cap. V ao cap. VI. Justificação (relativa) das atitudes do
intelectual, considerado em si. Mas .o intelectual está sempre errado. É preciso
a lealdade (Bhrlichkeit) do cidadão. Os intelectuais devem chegar: rt) à tirania
(querem impor à força leis não-válidas); b) à anarquia (leis contraditórias, su-
pressão da lei). ' `

As críticas e as atitudes do intelectual só têm valor na sociedade e no Esta-
do. Então, o formalismo vazio do moralista recebe um conteúdo, e o relativis-
mo daquele que raciocina desaparece: o filósofo torna-se um sábio; filosofia do
Estado. E

Diferença entre o cidadão leal (VI, A) e o escravo (IV, A), o religioso (IV, B), o
intelectual (V); sua ação é mediatizada pela sociedade. Mas essa mediação é
imediata. Isso é uma insuñciência. O cidadão leal ainda não sabe que as leis so-
ciais são obra sua, o resultado de sua ação. Vai sabe-lo ao se tornar cidadão que
reflete sobre o império universal napoleônico. Esse cidadão que reflete, plena-
mente consciente de si e do mundo (natural e social), é o próprio Hegel, autor
da Fenomenologia. Atransformação do cidadão leal em-cidadão que reflete
(isto é, a modo de exemplo, Hegel) é descrita no cap. VI.
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A Fenomenologia poderia ser dividida em duas partes. A primeira (cap. I-IV)
não leva em conta a evolução histórica da humanidade. Hegel analisa aí todos
os elementos que se encontram em cada homem real (com predominância de
um entre eles) e estuda o homem fora de suas relações com a sociedade, o
que é uma abstração proposital. (No cap. V, trata-se do homem concreto, mas
esse homem vive na sociedade sem se interessar por ela: sua existência real
é, pois, de certo modo abstrata; tal é precisamente a existência do intelectual.)
O homem real é sempre um Ser social, isto é, político e histórico: vive e age
dentro de um Estado, e seus atos criam a história. Essa história é analisada em
sua integralidade (porque, segundo Hegel, foi completada) na segunda parte
(cap. VI-VIII). Nessa parte, Hegel mostra como vive, age e se compreende o ho-
mem que reúne em si todos os elementos constitutivos (Momente) descritos na
primeira parte: sensação, percepção, entendimento, de um lado; desejo, luta
pelo reconhecimento, trabalho, do outro. Enfim, a razão, que lhe permite refle-
tir (reflekrieren) sobre si e o mundo.

Esse homem vive em sociedade. Sua ação coletiva cria o Estado e o transfor-
ma pela negação sucessiva das diferentes formas de sua realização. Essa trans-
formação do Estado, e, portanto, do homem-cidadão, é a história universal
real, descrita no cap. VI, que chega a Napoleão Bonaparte e ao império napo-
leónico.

Mas o homem, ao criar a história, também se revela em e por essa criação.
Essa revelação sucessiva do homem a si e por si constitui a história universal
ideal: a história das religioes, da arte, das literaturas. É analisada no cap. Vil,
que é paralelo ao cap. V1, e chega à filosofia do próprio Hegel.

Essa filosofia é analisada no cap. VIII, que descreve o período final da his-
tória: a autocompreensão completa do homem.

35 E



P¡I¡III__í___

1

Í11
| I I E

1;

1

l

P:__,¡.
5:'

13
lg'
.Ú,
'1ni

-:.f

:ii
:I

"-Í,.=.
Ífi
Êll
gl'
ll:
:Ls

Í:

.ii.|,-

1m-

i'ir-1.¡.¡.
IJ._-_
1;'-2
ir

iirf

i
1 E

1.5',..1-

i .

1 1

i
›.

I

.F

.|
¿

I

4

.-1›.
.JI

I

Ã"
_.-
I 'i

_'@"....,_"|h\'C

.f'

'I

il
J

I
gl

_ n
ú

T:I.

.LIF1

.Li-.`¡-i-'\---
ir
I

.I

i

*É
i
.

1 I' .il

11. nas Gerar (o Esrínrro)
~ (seção C, cap.VI) ` ' '

INTRODUÇÃO (p.313-316) ' '
Começa-se (subdivisão A) pelo estudo do mundo dosenhor. É o mundo grego
antigo. Porque o senhor não é apenas o senhor de um escravo. Étambém cida-
dão de um Estado (aristocrático, a pólis). É também membro de tuna família.

A família é humana porque os membros (masculinos) da família lutam pelo
reconhecimento e tem escravos: logo, são senhores. .

Como, a partir das famílias de senhores, se formam 'a sociedade e o Estado an-
tigos? Pela vontade do tirano que conhece e 'realiza a vontade de todos (vonta-
de geral), do povo, contra a vontade dos particulares que, no entanto, o se-
guem. O grande homem político faz de uma vontade coletiva não realizada,
quase animal, o Estado: por sua vontade, que é uma tirania; ela está além do
bem e do mal. Sua vontade é_ a vontade do universal, que destrói a vontade dos
particulares como particulares. Estes tornam-se então cidadãos leais, que reali-
zam objetivos universais (políticos) por suas ações particulares. Não são os es-
cravos do tirano, que não é o senhor deles, mas seu deus. Entre eles não há luta
de vida ou morte; uns se identificam com o tirano, outros são suprimidos fisi-
camente. O tirano (o Estado) é a encarnação da vontade geral dos cidadãos.

Atitude insuficiente: precisamente porque não houve luta pelo reconhecimen-
to, e por conseguinte não houve mediação. Os cidadãos submeteram-se instin-
tivamente. A tirania é passageira. O tirano Sé eliminado, porque, quando o Esta-
do é fundado, ele se sustenta por si e já não precisa do tirano. Chega então a
era do domínio (Herrschaƒt) das leis (descrita nasubdivisão A), aceitas leal-
mente (isto é, sem exame crítico, sem reflexão) pelos cidadãos._Para o cidadão
leal, as leis existem e isso basta; ou ainda: são de origem divina. Nisso está a
insuficiência dessa atitude. O cidadão leal aceita sem luta a' tirania e a socieda-
de (aristocrática) que dela resulta. A lei é para ele um Nicht-getan-haben (que
não foi feito por ele), algo quase natural, ou divino, que ele recebeu pronto,
que não foi ele quem criou por uma ação consciente e voluntária.

O Estado antigo é afinal uma opressão, o que ficou revelado pelo despotismo
dos imperadores romanos, que realizam “a verdade” do Estado antigo. Ele não
se sustentará diante da vontade daqueles que chegaram à noção de liberdade,
isto é, escravos que se tornaram cristãos. Estes recusam-se a lutar pela pessoa
biológica do imperador, do qual não reconhecem avontade arbitrária. É assim
que termina o mundo antigo. . - .

E
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A subdivisão B é destinada à análise da evolução do Estado cristão, composto
de escravos que chegaram à idéia abstrata (Verstand) de liberdade. O pensa-
mento servil culmina: 1°, na teologia cristã transcendentalista; 2°, na ciência
(especialmente na física newtoniana). Dialética do cap. IV, subdivisão B: dis-
tãncia entre a realidade da escravidão e a idéia abstrata de liberdade; estoicis-
mo, cepticismo, cristianismo (igualdade do senhor e do escravo na escravidão);
ápice do 'pensamento servil: ser escravo de Deus. Desinteresse em relação à so-
ciedade (intelectual do cap. V). Í ` '

1 .

Entretanto, há uma sociedade cristã, um Estado cristão. Os senhores tornaram-
se cristãos, deixaram de reconhecer a vontade arbitrária dos imperadores, dei-
xaramtambém de ter escravos. Mas essa revolução cristã também não com-
portou verdadeira luta pelo reconhecimento; a sociedade antiga morreu de
morte natural, não violenta. Sociedade cristã composta de pseudo-senhores
sem escravos (os nobres) e. de 'pseudo-escravos sem senhores (os burgueses),
todos eles aceitando a escravidão' de Deus.

Enfim a subdivisão C analisa-o mundo contemporâneo (1807), ou mais exata-
mente o idealismo alemão, que nasce no seio do império napoleônrco. Estamos
além do cristianismo. .

a. nas wanna-oarsr; .ora srrrrrcmcarr
(o asríarro vannxosrno, a ivronar.) -

_ I (p. 317-sas) I

fz) Día santana w.‹z1r(o mtmdemaml). P. 3 is-330
Hegel descreve o mundo antigo que serviu de enquadramento para a vida ativa
do senhor-cidadão: o Estado (pólis), a família.

No Estado antigo, o indivíduo só tem realidade como indivíduo no plano da lei
divina, isto é, da família. No plano realou político das leis humanas, ele é ape-
nas um indivíduo não particularizado, que não tem valor por si.

Passagem da família biológica (animal) à familia humana. Posição da família
no paganismo. A família se opõe ao Estado como os penates aos deuses da ci-
dade. No mundo antigo (do senhor), o indivíduo só vale, como particularida-
de, dentro da família. A busca da fortuna e do poder para e pela comunidade
familiar toma humanas a família e a vida familiar. .

Dentro da família, a ação real -e humana vai do particular ao particular, este
considerado como um todo. Donde, o culto dos mortos. Porque o morto é
uma totalidade`completada (individualização pela morte); não é a particulari-
dade natural, animal (o cadáver) que é honrada, mas uma particularidade que
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está - pela morte _ além do desejo e do hic er nuns; uma totalidade que
transcende o instinto e o natural. Aliás, a sociedade (o Estado) se interessa pela
ação do indivíduo, o Tua, ao passo que a família atribui valor ao seu Ser puro e
simples, seu Seia, isto é, ao seu nada e à sua morte. Porque o homem que não
age é como se estivesse morto. E enquanto o homem for um não-cidadão, pes-
soa privada, particular, será sombra, isto ,é, um morto. Morrer no campo de
batalha é próprio do cidadão; morrer na cama é o que completa o indivíduo
como membro da família. A morte no primeiro caso é mediatizada pela cons-
ciência daquele que arrisca a vida; a morte no segundo caso é mediatizada pela
consciência dos outros, dos que ficam e que acompanham sua morte com ri-
tos. Nisso está a inferioridade dessa atitude familiar: não há consciência-de-si.
Passa-se para o *plano do Seia, isto é, para a ordem divina; supõe-se tomar
consciência de outrem: do morto, do além, do divino em geral, do sagrado.
O morto tem um poder, embora não existindo e não agindo. O conjunto dos
mortos = a tradição, tudo o que é divino; O Espírito (Geist) = Gemeimvesen
(Ser comum, coletivo, coisa ou causa comum); existe como Regierung, governo
de um Estado. Negação da particularidade; por conseguinte, aqui, manifesta-
ção característica: o Exército. Pela guerra, o Estado lembra aos particulares seu
senhor absoluto, a morte, e espanta seu embrutecimento (segurança natural).
Na e pela guerra, o Estado se constitui como individualidade (em relação aos
outros povos). Por outro lado, a guerra é humanizante, porque negadora: pro-
gresso pelas guerras. A família é a reserva de forças do Estado, cuja atividade
específica, a guerra, nega a família, já que mata seus membros.

Tripla relação na família: homem-mulher, pais-filhos, irmão-irmã.

A primeira não é humana; o reconhecimento mútuo do homem e da mulher é
puramente natural (sexualidade animal). Eles só se realizam humanamente
pela educação do filho e pelo trabalho em comum (património familiar).

Insuficiência da segunda relação: o pai sente uma comoção (Rührung) ao ver o
crescimento da consciência do filho, e este vê que recebe o seu “em si" (sua na-
tureza, seu caráter) de uma consciência que desaparece, e que é diferente da sua.

Terceira relação: a do irmão com a irmã. Têm o mesmo sangue, mas não há
desejo entre os dois (pelo menos, eles o superam, o negam; daí o caráter verda-
deiramente humano de sua relação). A irmã, como tal, atinge a mais alta intui-
ção da consciência moral: representa o ápice da existência familiar, sua atitude
é a menos natural de todas. '

O plano feminino, limitado ã família, é inferior ao plano masculino, que é o
plano político. A mais alta atitude feminina é a da irmã em relação ao irmão:
não há interesse biológico, há amor desinteressado (recalque), isto é, valor atri-
buído ao Ser puro, ao Seia, do irmão.-É a atitude mais pura, a mais despojada
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de relações naturais. Relacionando-se com o Ser inativo (Seia) do irmão, ela
nada espera dele; por isso a morte do irmão não muda nada para ela.

Essa relação sempre é rompida: o irmão sai da família e vai viver sob a lei hu-
mana da cidade, como cidadão; a irmã torna-se mulher e mãe e permanece sob
a lei divina. (Ambos superam e negam a relação, o que só tem explicação di-
zendo-se que essa relação era virtualmente sexual: é reprimida, e depois subli-
mada.) Lei divina = valor atribuído ao particular; lei humana = valor atribuído
ao universal (= Estado). A ação do cidadão é universal, a do membro da famí-
lia, particular (privada). c

P. 328: Os momentos dialéticos do cap. V são aqui considerados simultanea-
mente como elementos constitutivos do cidadão antigo. (De “Was die Beobach-
tung” até “._. was gerar: wird”: resumo do cap. VI.) E

P. 329: Descrição global do mundo pagão. Duas características: a) equilíbrio
calmo; b) ausência de transcendência. (O mundo hegeliano [VI, C1, isto é, o
império napoleónico, é também calmo e sem além [Ienseits], mas isso após a
in-quietude [Un-mhe] e a alienação do mundo cristão [Entƒremdung VI, B].)
Esse equilíbrio é apenas a calma de uma Unmhe; sem isso seria um Seia (como
o de uma sociedade animal). A justiça (humana = Estado; divina = família)
restabelece o equilíbrio (de modo imanente): é um equilíbrio dinâmico, vivo,
um desequilíbrio suprimido (auƒgehoben). '

Não há individualização do senhor pagão: nem em seu Ser no seio de sua famí-
lia (apenas como morto); nem por sua ação de cidadão, já que ele é leal (não
revolucionário, não negador) e porque ele não trabalha' (não nega a natureza).
Sua ação negadora não é dirigida contra o universal (natural ou social), mas
contra um particular: logo é um crime. (Comparar _os títulos dos § a e b.)

Na sociedade pagã, a ação (negadora) é pois necessariamente criminosa; é essa
sociedade (esse Estado) que é criminosa (Schuld, culpa), e seu destino (Schickf
sal) (= vingança da família) será sua ruína. O mundo pagão dos senhores é um
mundo trágico. _

b) Die sittlíche Hnrrdltmg (A ação moralista), p. 330-342

P. 331: Antecipação do fim do mundo pagão (descrita mais adiante): o impera-
dor déspota que faz do universal (o Estado) uma particularidade (seu patrimó-
nio familiar); e os senhores romanos; que se tornaram escravos (sem senhores)
e pessoas jurídicas (Bürger als burgueses).

No âmbito da lei pagã, a consciência-de-si (o homem) vai agir. Mas ela não se
individualízará, porque a ação será criminosa, não será consciente. Será ação
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para o Estado (ação universal) ou para a família (ação particular). Não haverá
fusão das duas ações. Apesar de a sociedade pagã ser calma, haverá conflito,
conflito trágico que termina no aniquilamento do particular e, em conseqüên-
cia, da própria sociedade, do Estado pagão dos senhores. A ação do senhor pa-
gão, seja no plano da lei divina, seja no da leiíhumana, é sempre criminosa.
Porque ele pode agir somente em um plano (de cada vez) e o outro lhe parece
então sem valor; logo, ele o nega ao agir, o que é crime. Essa é a tragédia.

O conflito trágico não é um conflito entre o dever e a paixão, ou entre dois de-
veres. É o conflito entre dois planos de existência, um dos quais considerado
sem valor por aquele que age, mas não pelosoutros. O agente, o ator trágico,
não terá consciência de ter agido como criminoso; ao ser castigado, terá a im-
pressão de cumprir um destino absolutamente injustificável, mas que admite
sem revolta, sem tentar entender. "

Aos senhores pagãos, falta a particularidade (humana) para serem individuali-
zados (logo, para obter a satisfação, a Beƒríedigung). Sua ação (morrer pela pá-
tria) neles realiza apenas a universalidade. O senhor não pode agir como parti-
cular no Estado. É fato que ele tem a particularidade dentro da família; mas na
família ele não tem ação verdadeira, antropogênica (isto é, negadora): há ape-
nas um Seia, isto é, um Ser puro, inativo, que equivale ao nada, à morte. Logo, a-
particularidade só se realiza pela morte. Logo, não há Bejiiedigung (que só exis-
te em, por e para o indivíduo), na e pela existência. O senhor só é reconhecido
(venerado) por todos em sua particularidade como morto (antepassado); só o
morto tem uma individualidade, isto é, tuna síntese da particularidade (eu, e
não um outro) e do universal (reconhecimento do valor do meu Eu por todos).

O Estado antigo exclui a particularidade; a ação particular será criminosa.
O crime = oposição ativa do particular como particular à ordem social e polí-
tica (= universal) dada. A negação do universalem vista da particularidade é
um crime. - H ' '

Mas também se pode dizer que o crime é assim mesmo individualizador, por-
que na pena de morte há a síntese do universal e do particular: sou eu, e não
um outro, que deve ser morto, e isso foi decidido por todos (pela sociedade,
pelo Estado). ~ _

A ação universal do Estado está concentrada nesse criminoso particular; mas
também não há Beƒriedigung, já que a individualidade só se realiza na e pela
morte. '

Por outro lado, ol Estado, ao excluir a particularidade, implica a supressão do
particular (do membro da família), isto é, de -seu Seia (porque o particular é
um *Ser natural, vivo). Logo, o caráter essencial do Estado pagão é a guerra, a
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destruição efetiva do particular, sua morte. Mas a guerra é criminosa em rela-
ção à família, que atribui precisamente um valor absoluto ao particular, isto é,
a seu Seia, à sua vida (animal).

O Estado, ao castigar o criminoso, proíbe que seja sepultado e receba ritos fu-
nerários. Logo, ainda aqui destruição da individualidade: nada de reconheci-
mento universal (nos ritos funerários) da particularidade do morto. Por conse-
guinte, o que é castigo para o Estado é apenas crime para a família (tema de
Antígona). E _

P. 332, linha 5 de baixo para cima: O povo como conjunto de cidadãos entra
em conflito consigo como conjunto de famílias.

P. 333, linha 13: A ação do senhor pagão é conformista e quer sê-lo. O senhor
nunca é revolucionário (no máximo, anarquista).

P. 333, linha 23:_No Estado antigo, nao há separação entre a essência (Wesen) e
opoder (Macht), isto é, entre os cidadãos e o poder do Estado (o governo).
O senhor antigo não pode excluir-se do Estado, não pode ser revolucionário.
Não procura ser revolucionário. Fora do Estado, é nada, antepassado morto.

Sua ação quer ser leal. Ora, como-é urna ação hiunana, só pode ser negadora.
Mas o senhor ignora isso. Ele não. percebe sua essência especificamente huma-
na, o caráter negador da ação humana. Ele não compreende a si próprio, não é
consciente de si. Por isso não é indivíduo verdadeiro.

Age seja no plano político, seja no plano familiar.. Em_ambos _os casos, há cri-
me. A moral (Sirtlichkeir) é essencialmente crime (Verbrechen), culpa (Scliuld).
As virtudes do pagão são crimes disfarçados (cf. Santo Agostinho); isto é, não
levam à Befríedigung. - - _ - 1

A ação do senhor pagão não pode ser revolucionária, porque ele não trabalha.
Ele não transcende o dado (natural) pela ação. Por isso não tem idéia (revolu-
cionária) que supere o dado (sociale político). Objetivamente: a sociedade an-
tiga é fundada na escravidão- _

Por outro lado, a ação do Estado antigo é criminosa: guerrear. O Estado destrói
a particularidade do cidadão como particularidade, mas não lhe dá a possibili-
dade de viver como indivíduo. Esse é seu crime. A guerra será o destino, o cas-
tigo e, por fim, a ruína da sociedade antiga.

A razão última do caráter criminoso de toda ação na sociedade antiga é a sepa-
ração absoluta entre-os sexos, e é a causa última da ruína do mundo pagão
(mulher .= particularidade das universalidades; homem = universalidade das
particularidades). Voltaremos a esse ponto.
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Por ser leal, o cidadão antigo é criminoso. Sofrerá o castigo que seu crime irn-
_ plica, mas não compreenderá o porquê. Nisso está a tragédia.`_='¬*-'

` 1

-.i-:‹ -_:

_' _ ` Toda ação (no mundo pagão) clama por vingança. Como o pagão ignora seu
= crime, não poderá evitar essa vingança. Caso típico: Édipo. Depois de executar a
. . ~ ação, ele tem de reconhecer que a ação foi criminosa; antes, ele não podia saber.
fl
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_ O crime consciente: Antígona. O Estado que quer proibir a sepultura do irmão
5 _ é criminoso aos olhos de Antígona, para quem o Sein, o Ser de seu irmão, não

'I

z|- pode ser destruído pelo caráter criminoso de sua ação.
.. I = - . _ . . -¿ Seu destino trágico revela ao pagao (ao senhor) o caráter crimmoso de sua açao.
fl
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¡i ' _ Mas o senhor não pode transcender o mimdo pagão e negar ao mesmo tem-
.Ê po os dois planos separados desse mundo. Estado exclusivamente universal

(= guerreiro ocioso) e família exclusivamente particularista. Será o escravo
'- quem vai negar esse mundo. _ '

Í I

T-

Í
_ _ Que fará o senhor pagão? Vai desintcressar-:se do Estado (do universal); vai
Í; _-deixar de guerrear, vai adotar as idéias (particularistas) do escravo: estoicis-

'mo, cepticismo e, finalmente, cristianismo; logo, desaparecerá como senhor,
_ _ ' não numa revolução (em conseqüência de uma ação negadora do escravo),
__ _ mas por desagregação natural, como um animal. A passagem do Estado anti-

Í ' go ao Estado cristão terá valor revolucionário, mas não será uma verdadeira

` -i-'_-1

¡¢¬___.......;.--._ ¬__,_,_,__.¬-..-_

I”
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.- |E- revolução.

~ ---~ P. 339, no meio da página: O Estado 'antigo tem uma base natural; o Volk, uma
.wiI¿

-

I J

z _ ¿f 'separação dos sexos. Assim, quando há lutaentre o universal e o particular, o,_
¡ ' cidadão e a mulher, a lei humana e a lei divina, o Estadoe a família, o Estado,

' ' '_ _ ao destruir o particular, destrói sua própria raiz (WurzeI) e destrói a si; e, se o
_ ~ | ' _ _' , _ _ _ _ -

if” É 1 -_ triunfo for do particular, o Estado será destruido por essa atividade criminosa.--U
'-r-|__

f' " = _Não há mediação entre a universalidade (Estado) e a particularidade (família)

'_ unidade étnica. A contradição dentro do Estado antigo é também natural: é a

É-.fl-'.*s'5r¿1.'Im-
Âf 'Ino mundo pagão. I ' ' ` `

' P. 339, última alínea: passagem da cidade antiga ao império romano. ~ - --

u.-_›‹›~¬-- ___',_- _=-lflíf-:^ÍP3
* P. 340: A mulher é a realização concreta do crime. O inimigo interior do Esta-

~+~ -- do antigo é a família que ele destrói e o particular que ele não reconhece; mas
'I _-_.,_¿__._f não pode passar sem eles. Estado antigo perece pela guerra (= manifestação

_... _- exclusiva do universal). I1.1. . |_, I _ _
1-_» .
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1 - -_ .. *I _ _
af; - _-5 Ora, se é possível travar guerra como cidadão leal,.também é .possível fazê-lo
=;` = como criminoso; tal como o adolescente intrépido (p. 341, linha 26), no qual

' ' as mulheres encontram prazer, que faz da guerra um meio de realizar suas am-
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bições particulares (até familiares) e que se torna assim um chefe de Estado
déspota, um particular, que quer submeter o Estado (universal) à sua particu-
laridade: perversão da moral consuetudinária (universalista) pagã, antiga, da
moral dos senhores (Alcebíades, Alexandre o Grande). -

c) Rechtszustand (Estado de direito), p. _342-346

Trata-se do império romano e da chegada do cristianismo: passagem de VI, A
até VI, B. e

O império romano não é um Estado propriamente dito: é o patrimônio de um
particular, do imperador. Os particulares se desinteressam então do Estado e
colocam o interesse privado acima do interesse público. Os senhores deixaram
de guerrear; já não são cidadãos; já não são portanto verdadeiros senhores
(porque senhor = luta pelo reconhecimento = guerra e ação cívica).

Único produto da cultura romana: o direito privado. O Estado romano já não
é comunidade natural (geistloses Gemeínwesen, essência comum desprovida de
espírito); perdeu seu caráter étnico. O Estado é agora uma unidade consciente
de si (na pessoa do imperador). E cada particular é consciente de seus interes-
ses privados, consciente como particular. Logo, vitória da particularidade, da
familia, do direito divino. `

Aqui o particular é a pessoa (juridica) do burguês não-cidadão; falta-lhe a uni-
versalidade. Não há individualidade em Roma. O burguês romano opõe ao Es-
tado a pessoa jurídica, isto é, o Eu (abstrato, o Ich) do homem isolado.

O Estado romano reconhece o valor absoluto da pessoa, da particularidade,
mas apenas como tal; não reconhece a universalidade na particularidade. Não
reconhece cidadãos, verdadeiras individualidades.

Passagem do império ao cristianismo: retomada das tres etapas da dialética do
escravo do cap. IV, subdivisão B. - '

Como senhores vão aceitar uma ideologia de escravos? Mas já não são verda-
deiros senhores, são burgueses, escravos do imperador. Como a ideologia abs-
trata (= associal) do estóico pôde ter um valor social? Porque ela corresponde
ao Rechtszustand, ao direito (romano) privado relativo à pessoa jurídica. E a do
solipsista céptico, que nega a realidade do mundo exterior? Porque agora existe
propriedade privada, esse pequeno mundo que é minhacriação e que escapa a
todo relativismo: é a realização do solus ipse. O homem reduzido à pessoa jurí-
dica é um conteúdo vazio (e tedioso); o homem reduzido a proprietário priva-
do - rentista - está longe de ser autônomo, porque seu pequeno mundo de-
pende de fato das condições exteriores e de suas modificações. Mas ele não
percebe isso: pensa e vive como solipsista.
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INTRÚDUÇÃD Ã LEITLTRA DE HEGEL

Infra-estrutura do cristianismo: o ex-senhor tornou-se escravo de um déspota.
Logo, já não tem nada a perder ao adotar a ideologia do escravo: ao contrário,
ao adotá-la, torna-se -- e para ele é a única maneira de tornar-se -igual ao
imperador, que perde seu valor (os dois são escravos de Deus, iguais na sujei-
ção). E o Deus dos cristãos é calcado no modelo do imperador: o Herr der Welt
(senhor do mundo) é a única pessoa verdadeiramente real, mas só existe se for
reconhecido pelos súditos; da mesma maneira o Deus dos cristãos (que será
morto pela Revolução Francesa). .

O imperador, senhor de escravos e chefe de um pseudo-Estado penrertido,
é relegado à vida privada e à libertinagem - assim como seus concidadãos.
Aliás, ele é o único vinculo entre eles. Não há mais povo (Walk), nem resquícios
de particulares, nem pessoas jurídicas. -

Da mesma maneira, Deus é o único vínculo entreos membros da Igreja, essa
pseudo-sociedade, membros sem nenhum valor diante dele; é incapaz de ven-
cer os desejos sensuais e a agitação destruidora dos fiéis (cf. também o que são
os bárbaros para o imperador). Chega-se ao mundo cristão; reconhecimento
da pessoa, mas na transcendência. Agora, destruição progressiva da transcen-
dência de Deus. O Céu desce até a Terra. É o tema de VI, B. '
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RESUMO Do CURSO 1935-19361

Ao prosseguir o comentário literal da Fenomenologia do Espírito, estudamos:
primeiro o cap. V, intitulado “A razão" (Vemunƒt), destinado a descrever ati-
tudes existenciais do intelectual burguês, isto é, do homem que, vivendo no
mundo cristão, se tornou ateu; em seguida a seção A do cap. VI, destinado a
analisar o mundo antigo pagão.
- A atitude cristã é caracterizada pelo fato de o cristão se isolar do mundo na-
tural e da sociedade ou do Estado, fechando-se em si. O cristão busca uma fi-
nalídade transcendente - a salvação de suaalma imortal; na busca dessa fina-
lidade, não pode ajudar o outro, nem ser ajudado pelo outro; a ajuda só lhe
vem do além, e é apenas no além que sua finalidade pode ser atingida. Esse
cristão - por motivos que Hegel não indica - pode tornar-se ateu; isto é,
pode abandonar a idéia do além e substituir a finalidade transcendente por
uma finalidade realizável neste mundo. Mas o cristão, ao tornar-se ateu, torna-
se-ateu cristão. Vive agora na Terra e para a Terra, mas continua a viver fechado
em si, abstendo-se de qualquer interação eficaz com o-que-não-é-ele, desin-
teressando-se da atividade social e política. Assim, torna-se um intelectual in-
dividualista. -

De fato, esse individualismo do intelectual, assim como o solipsismo exis-
tencial do cristão, só é possível numa sociedade ou num Estado que reconhe-
çam o particular como tal, como pessoa jurídica (Rechrsperson) e como possui-
dor de uma propriedade privada (Eigentum). Mas por isso mesmo já não o
reconhece como cidadão (Bürger), isto é, o exclui da vida política, já não lhe
pede a vida para defender o Estado. Assim, faz dele o sujeito passivo de um so-
berano-déspota. Esse particular que é só particular, que já não é cidadão no
sentido próprio do termo, é o Bürger ais burguês. Esse burguês aparece no Bai-
xo Imperio e sua história se estende até a Revolução Francesa de 1789. É nesse
período histórico que se desenvolvem e serealizam as duas ideologias bur-
guesas, contrárias mas complementares, do cristianismo religioso e do cristia-
nismo ateu ou laicizado, que é precisamente o individualismo do intelectual
descrito no cap. V.

- As ideologias individualistas do intelectual tem por base a idéia, proveniente
do escravo estóico e adotada pelo cristianismo, segundo a qual o homem pode
atingir sua finalidade suprema, isto é, a satisfação absoluta (Beƒrícdígung), de-
sinteressando-se da ação social e política, vivendo em qualquer Estado, nele vi-
 ¡;

1. Extraído do Annuaire 193-6-193? da École Pratique des Hautes Études, Seção de Ciencias
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vendo em quaisquer condições. Ora, segundo Hegel, isso é impossível, porque
a satisfação do indivíduo pressupõe necessariamente a criação do Estado per-
feito, onde todos são cidadãos no sentido forte do termo. Esse Estado nasce da
revolução; e quem não contribui ativamente para que ele surja deve experi-
mentar a insuficiência de seu ideal puramente privado, isto é, da atitude indivi-
dualista em geral. Não sendo cidadão e, por conseguinte, não podendo ficar sa-
tisfeito com o mundo social real, o intelectual, como o cristão religioso, vai
fugir da realidade concreta empírica e refugiar-se num mundo imaginário.
Esse mundo já não será, é verdade, um além propriamente dito; será um além
laicizado --- o universo intelectual da Suche selbst, o mundo ideal da verdade,
do belo e do bem em si. Mas tanto quanto o além do cristão religioso, esse
mundo ideal é oposto à realidade empírica e independente dela. A finalidade
desejada já não é a comunhão da alma transcendente com o absoluto trans-
mundano, nem tampouco a atividade eficaz do homem concreto no mundo
real. A tinalidade do intelectual, como a do religioso, é a manifestação passiva
de um valor abstrato absoluto, e não sua realização ativa no conjunto do mun-
do empírico concreto. E, na busca de sua finalidade, na procura do contato'
imediato (unmittelbar) com o valor absoluto, o intelectual ateu continua tão
isolado quanto o cristão religioso; não pode ajudar ninguém, e ninguém pode
ajudá-lo. ~

Assim, o individualismo passivo do intelectual ateu - do sábio, do artista,
do filósofo etc., justificado pela idéia da existência de valores absolutos, eter-
nos, trans-empíricos - é apenas uma secularização do solipsismo existencial
do cristão religioso. A ideologia da verdade, do belo e do bem é a religião da-
queles que não têm religião. É a ideologia do homem que, de um lado, já não
crê em sua imortalidade _ ou melhor, que deixou de realizar a idéia de sua
morte - e que, por isso, vai aspirar à satisfação absoluta aqui-na-Terra, mas
que, de outro lado, quer obtê-la imediatamente (unmíttelbar) - isto é, sem ter
fornecido o esforço da ação negativa ou negadora, necessária à transformação
realšdo mundo dado natural e social em um mundo onde a satisfação ima-
nente do indivíduo toma-se realmente possível. Assim como o cristão religioë
so pode comprazer-se na infelicidade de sua consciência, o cristão ateu pode
contentar-se com a pura alegria (Fraude) que lhe dá a vida intelectual. Mas ne-
nhum dos dois poderá atingir a satisfação definitiva, a Beƒriedigung. Logo, a fi-`
nalidade do religioso e do intelectual não pode ser a finalidade última do ho-
mem. Assim, em 1789, homens ativos irão realizar por uma criação negadora o
ideal abstrato do cristianismo religioso e ateu, ao transformar o mundo dos
burgueses em um mundo dos cidadãos, no qual as ideologias burguesas funda-_
das nesse ideal já não terão razão de ser e serão afinal substituídas pela verda-=
deira ñlosofia ou pela ciência hegeliana.
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INTRODUç.ão A Lairuaa os naoiii.

A Revolução e a dialética que leva até ela são descritas na seção B do cap VI
Na 5'-N50 AI. Hegel mostrou como e por que o cidadão antigo, o homem do
mU_fld° Pagão, deixou de ser o que é para tornar-se o burguês romano que, ao
aceitar a religião de seus escravos, realiza o mundo cristão onde se desenvol-
vem as ideologias religiosas e atéias descritas nos cap. IV e V

iíš



IV

CURSO DO ANO LETIVO
1936-1937



I-1 I. ¡ :___

I
I I

I

I

l

I
I

_¬.._I..

É '_
I

ZZ' ›

_- II
Í Í

' É› I

I
I
I

I
I
I

II
I

I
I

1.1
I

L-'I '~."II
.Ê

.J-LÊ»
I ¡_ I
I

*_ _

I

Ill'-'I-¬¡'¬|.-`Zi-1.'i-I-I.-I.r

_I:I--t._
:I -

I IH. _

.I._..,¡_

_.:
. f ', _| .J_
_,_I' ¡_-

I ,.
.:.l:.-_ç1

If.

""`F“-':'
:I Il

|¡.`I I
_

`., !._,- I;
I II

I-
-I

\.I_-_
_"Í 'I

I: '

zé
1. .

I- j_¡_\_ al.

.‹' II
_-__;Í

-I
_

|¬-

'r"1'.`.'-if'
'¿"IJ1n-f-'hI-MI-L.-¡lIz'¿'I-'Tt1.1.'L¬-IL!

._.It1-Iz-_

::¬-'-.II I '

III
'I

-I II ;I :_

I_,_
I'-:~_ . *_'

Ii. 'I.. ,
I Í' .I
i 4* ;__'
I..
'I . .I-I I' .II
'I'_i.II-' ¡.

:III IiIII
II :-
r ¡-I __II
.II _.;,_.-

I-J

:-I I '-*
.qa _

;ÉIÍI F
a'_ I-

|_ I-

_|_

-I' ¿.Ip I-

i

1
.I

I
I

II
J

›

_-I.

i

B. nas sicri ENTFREMDETB oErsT,ƒ pra amoUNG
(o iisríiuro ALIENADO na si; A soamação)

(p. 346-422)

mrnonuçao (p. 34§§_5_0)
A subdivisão B do cap. VI destina-se a analisar a sociedade cristã. De fato, trata-
se de uma análise fenomenológica da história da França, do feudalismo a Na-
poleão Bonaparte. O mundo cristão acaba na realização da idéia abstrata de
liberdade (nascida da consciência-de-si do escravo), que se efetua pela Revolu-
ção Francesa e por Napoleão (realização social, política, histórica da dialética
abstrata do cap. IV, B). '

O mundo cristão compõe-se de pseudo-senhores que aceitaram a idéia abs-
trata de liberdade que tinham os escravos - os quais, por isso, tornaram-se
pseudo-escravos. Pseudo-escravos e pseudo-senhores (_o que é o mesmo) são
os burgueses, isto é, oscidadãos cristãos. Na sociedade pós-revolucionária (na-
poleónica, descrita na subdivisão C deste cap. VI) já não há senhores nem es-
cravos. Não apenas porque já não há senhores propriamente ditos, mas porque
na revolução (cruenta) o escravo arriscou a vida numa luta pelo reconheci-
mento, deixando assim de ser escravo. Mas o escravo, embora deixando de ser
escravo, não se torna um senhor propriamente dito. Por quê? Porque o escravo
libertado, tomado cidadão, continua a trabalhar, e o faz voluntariamente. Mas
trabalha para si, e não para um senhor. Logo, já não 'é escravo no sentido pró-
prio da palavra. (O homem sótrabalha para outro por medo' da morte; ora, o
cidadão superou esse medo na luta revolucionária 'pelo reconhecimento.)

O Estado pós-revolucionário é uma realidade consciente, compreensível e isen-
ta de qualquer contradição. O homem que participa desse Estado também
compreende a si próprio completamente e vivede acordo consigo. Está com-
pletamente satisfeito (beƒriedigt), e isso pelo reconhecimento mútuo de todos.
O reconhecimento pelo outro só tem valor se o outro, por-sua vez, for reco-
nhecido: só os homens de 1789 conseguiram compreender isso. O senhor (pa-
gão) atira-se num impasse existencial, ao não querer reconhecer quem o reco-
nhece (o escravo); donde, sua situação trágica. A Revolução realizou aliberdade,
a igualdade e a fraternidade, isto é, o reconhecimento de um por todos. O Esta-
do napoleónico tem um caráter essencialmente novo; nele se realiza o homem
da síntese, o Bürger verdadeiro, o verdadeiro cidadão - síntese do senhor e do
escravo: o soldado que trabalha e o trabalhador que guerreia. O homem atinge
assim a satisfação (Beƒriedigung) completa; isto é, realiza sua individualidade, a
síntese do particular com o universal, ao ser reconhecido universalmente em
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sua particularidade insubstituível, única no mundo. A história pára. Ela deixa
de ser possível, visto que o homem que a criou está satisfeito- e não quer mudar
mais, nem se superar. O homem pode então adotar uma atitude conternplativa
e compreender a si próprio. Realiza a filosofia absoluta, que substitui a religião:
a filosofia de Hegel, tendo a Fenomenologia como introdução.

Cap. VI, C não descreve o Estado ideal realizado por Napoleão, que deixa de ter
interesse, mas o processo filosófico e ideológico que preparou a filosofia abso-
luta de Hegel.

A história .morreu e Hegel é seu coveiro (= saber absoluto). O saber absoluto é
a síntese: - ` - . ‹
a) da filosofia da natureza de Schellíng (descrita, reproduzida, no cap. V, A, a,

como compreensão da natureza pelo intelectual burguês);
b) da filosofia do homem (daatividade negadora humana) que vem apresen-

tada na Fenomenologia considerada no conjunto (e no resumo, que e o
cap. VIII). _

Essa síntese é a Enciclopédia _(= desenvolvimento do saber absoluto, descrito
como atitude existencial no cap. VIII). _

No fim da história (1806). que é a sucessão dos processos de interação do_ho-
mem com a natureza, Schellíng compreende a natureza (Noturphilosophie) e
Hegel compreende o homem (a história) erealiza o saber absoluto.

Passagem do mundo pagão ao mundo cristão. Sabe-se' que a atitude cristã é
uma .atitude de. escravo, uma atitude servil: medo da morte que se torna aspi-
ração ã imortalidade. O escravo do senhor agora é escravo de Deus. Dualismo
entre o mundo transcendente e o mundo real (que só a Revolução fará desapa-
recer). Como o senhor conseguiu tornar-se cristão e admitir a idéia abstrata de
liberdade: ver lim da subdivisão A. Não é por meio de uma revolução, já que o
escravo ainda não está disposto a arriscar a vida. Não há intervenção ativa de
sua parte. Não é o escravo que se liberta, é o senhor que abandona sua domi-
nação. Senhor sem escravo = escravo sem senhor = cristão = burguês.

O Estado pagão é imediato _(unmíttelbI:ir). O guerreiro (= senhor) só realiza o
aspecto universal do homem. Todos têm a mesma vontade, todos os guerreiros
se parecem. O tirano apenas formula a vontade de todos. O Estado pagão ex-
clui o Eu pessoal e, por isso, a individualidade, que conserva (oufliebt) esse Eu.
O senhor pagão tem uma vontade que segue em tudo a vontade universal (do
Estado); sua particularidade desaparece no risco de morte (guerra): todos são
iguaisdiante da morte. _ _ '

O Estado pagão tem o caráter do Seín, do Ser natural, dado: nao é obra do pa-
gão. É essencialmente não-revolucionário. Ignora a particularidade. Logo, con-
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inraooução A Lairuax oii iiaoiii.

flito entre o universal e o particular, manifestado pela oposição entre o Estado
e a familia. O Estado só reconhece o universal no senhor, e é apenas por sua
particularidade que o senhor tem valor na família. Separação absoluta entre es-
ses dois tipos de valores: não há síntese. Por outro lado, a particularidade que
se revela na família é particularidade passiva, particularidade do Sein (vital,
animal). O senhor, o cidadão pagão, só age na luta de vida ou morte, e não
pelo trabalho. Se o senhor pagão quiser conservar sua particularidade, deixa de
fazer parte do Estado, rejeita o universal; se o senhor pagão quer conservar sua
universalidade (de cidadão), deve sacrificar sua particularidade (de membro de
uma família). Logo, o' pagão é sempre criminoso, seja segundo a lei humana do
Estado, seja segundo a lei divina da familia. O pagão não pode estar satisfeito,
seu destino é essencialmente trágico. Ele fala de destino (Schicksal), porque ig-
nora que o faltoso, o culpado (schuldig), ele próprio.

A contradição é absoluta: uma exclusividade recíproca. Desmoronamento do
mundo pagão: o principio familiar e particularista triunfa sob a forma do indi-
vidualismo cristão. Mundo pagão: o universal. Mundo cristão: o particular.
Ambos insuficientes e ambos necessários. (Síntese: mundo pós-revolucionário
napoleonico.) O como da passagem: Estado pagão = Estado militar. O mais
forte (materialmente) vence o mais fraco (materialmente). Donde, passagem
das cidades ao império (Alexandre, depois Roma). Como o império já não
pode (materialmente) defender-se apenas por seus cidadãos, que são pouco
numerosos, é preciso apelar para os não-cidadãos. Os senhores, como são re-
conhecidos pelo mundo inteiro, deixam de fazer a guerra (de prestígio, a úni-
ca verdadeira): por romano. Deixam então de ter valor universal (igualdade
diante da morte, sacrifício patriótico) e se reduzem a seu valor particular nas
famílias (diferentes pelo património e egoístas). De ato eles se tornam Sein.
O direito romano será um direito privado: segurança do corpo, defesa da pro-
priedade. O guerreiro grego torna-se o burguês romano. Que deixa de ser cida-
dão no sentido pagão do termo. O Estado tem então o direito (= a possibili-
dade explicável) de desinteressar-se dele. Os pseudocidadãos não-guerreiros,
que só se interessam por sua propriedade privada (particularidade) e se desin-
teressam do universal, ficam à mercê dos militares profissionais e de seu chefe
(o imperador). Esse chefe, o déspota, tambem vai considerar o Estado como
sua propriedade privada (e de sua família). Todo esse processo é in-consciente
e não-planejado. Por outro lado, o fato da propriedade privada se exprime não
apenas pelo direito romano, mas também por ideologias, que serão as do es-
cravo. O burguês romano pode aceitar_essas ideologias porque e um quase-
escravo do déspota. Primeiro ele se torna estóico (desinteresse-se do mundo
exterior), depois céptico (nega esse mundo), depois cristão (procura refúgio
no outro mundo). A propriedade privada é portanto a base do cristianismo.
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É por causa dela que a ideologia do escravo torna-se uma realidade (social, po-
lítica, histórica): o mundo cristão (e seus pseudo-Estados).

(Eis o tom marxista desse processo; mas Marx suprimiu a angústia e a morte.
Hegel, aliás, inspira-se em Gibbon.) Vê-se que os dois processos (senhor aqui e
escravo no cap. IV) são independentes. Processo imanente no senhor, indepen-
dente da ação do escravo. O senhor-imperador é um Seín (uma realidade natu-
ral, dada, hereditária) para o escravo e para o burguês quase-escravo, do qual é,
no entanto, a obra. Da mesma maneira, no cristianismo o Deus transcendente:
o homem o cria (o inventa), mas não percebe isso e o aceita como um dado,
um Seilnn 'I '

Característica do mundo cristão: dualismo entre o aqui-na-Terra e o além (Ien-
seits). O cristão é o pagão que se tornou consciente de sua insuficiência; mas,
como cristão, permanece nesse estado, em sua infelicidade. Além disso, vê o
conflito e o vive, e é ele quem prepara a Revolução, devendo trazer à luz o
Estado hegeliano (napoleönico).

P. 348, 1' alínea: O mundo cristão: unidade do universal com a particularidade;
mas síntese ainda insuficiente: há alienação (Entƒrerridiing) do espírito. A unida-
de insuficiente é puramente ideal. Donde, contradição entre o ideal (de uni-
dade) e a realidade (que não é essa unidade; na qual reina o dualismo). No
mundo cristão, há ainda uma oposição entre a universalidade (do Estado) e a
particularidade (das famílias, das classes sociais, das nações). A realização pro-
gressiva desse ideal de unidade é a formação educadora (Biidimg) que se efetua
no e pelo trabalho (cf. cap. IV, A).

A oposição pagã entre o universal e o particular tornou-se consciente no cris-
tianismo. O cristianismo traz tarribém o ideal de unidade dos dois (isto é, da
individualidade). Oposição entre a consciência empírica (wirltlich) particula-
rista e a consciência pura (reíri) voltada para o ideal trans-empírico de unidade
do particular com o universal. '

No mundo cristão, o elemento de sujeição domina: o burguês cristão se isola,
despreza a luta, se desinteressa do mundo exterior: donde, como manifestação,
a propriedade privada.

A consciência cristã é uma consciência dilacerada. Mundo de descontentes, de
pré-revolucionários; é também o mundo do discurso, da Sprache. Para Hegel, o
mundo transcendente não existe; mas a teologia não é um nada, já que tem va-
lor histórico. Sua realidade é a do discurso (Logos). Esse discurso do cristão é o
discurso da fé, da utopia, do ideal e' do erro; isto é, esse discurso não revela o
que é, mas cria (em abstrato) um mundo ideal oposto ao mundo real. A lin-
guagem nasce do descontentamentoi O homem fala da natureza que o mata e o
faz sofrer; fala do Estado que o oprime, e adota a economia política porque a
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realidade social não está conforme com seu ideal, e não o satisfaz (pois não
atribui um valor universalmente válido à sua particularidade).

O homem procura fazer coincidir a realidade do mundo onde vive com o ideal
expresso em seu discurso. O mundo cristão é o mundo dos intelectuais e dos
ideólogos. O que é ideologia? Não é verdade objetiva (Wahrheit) nem erro, mas
algo que pode vir a ser verdade pela luta e pelo trabalho que tomarão o mundo
conforme com o ideal. A prova da luta e do trabalho torna verdadeira ou falsa
uma ideologia. Convém notar que, no fim do processo revolucionário, o que é
realizado não é a ideologia pura e simples de que se partiu, mas algo que dela
difere e que é a verdade (realidade revelada) dessa ideologia.

Tem-se na origem uma ideologia cristã, baseada numa oposição (proveniência:
mundo romano), que implica um ideal; o além. Ter-se-á como resultado o
mundo pós-revolucionário, no qual o além (abstrato, imaginário: o ideal) é
realizado aqui-na-Terra. A verdade (realidade revelada) do cristianismo já não

Av `é crista.

A tomada de consciência dessa oposição pelo cristianismo implica o discurso e
é essencialmente crítica: crítica do mundo em sua totalidade: depreciação dos
valores (pagãos), do Estado, da família, do corpo etc.

i. .ora wsir nas sicn arrraaaizinaran oaisrss
(o iviUNno no asríiuro aziiinano na si)

_ (p. 350-ssa)

Introdução (p. 350) _

O mito fundamental do cristianismo é a união do universal (Estado = Deus)
com a particularidade (família = homem-animal): a encarnação de Deus, Cris-
to. O ideal do cristão é imitar Cristo; masele não pode tornar-se Cristo: esta é
a contradição interna do cristianismo. (Para Hegel, é o homem que se toma
Deus no fim da história, pela luta e pelo trabalho que a criam: a encarnação é a
história universal; a revelação é a compreensão dessa história por Hegel na Fe-
nomenologi`a.')

Evolução do cristianismo: tomada de consciência do conflito até a solução do
conflito no mundo pós-revolucionário.

- 1* etapa (VI, B, I): feudalismo e absolutismo até o nacionalismo (e pseudo-
síntese do Ego cartesiano: “eu sou, mas penso verdades universais”);

° 2* etapa (VI, B, II): a Aiiƒklärung (que esvazia o transcendente de todo conteú-
do e visa ao útil, isto é, o aqui-na-Terra); _ _ _

- 3' etapa (VI, B, III): a Revolução (de 1789) e o império napoleônico (1806).
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Isto é: '

~ 1. Cristianismo propriamente dito;
- 2. Razão (racionalismo cartesiano);
- 3. Revolução (cidadão = trabalhador-soldado).

Por quê: “Die Welt des sich entƒremdeten Geistes”? Porque' o que caracteriza o
cristianismo é o dualismo, a alienação (Entfiemdung). Dualismo que estabelece
uma oposição entre: die Welt der Vlfirklichkeit, o mundo real natural e social;
die Welt das reirien Bewiisstseiris (o mundo da consciência pura), que o homem
constrói para si (sicherbuut), em e por sua razão ou sua fé (mundo imaginá-
rio). O cristão se sente deslocado no mundo real e foge para o mundo imagi-
nário. A fé é “die Fliiclƒit nais der wirklicheri Welt” (a fuga do mundo real).

* Cap. IV, _B: A fé cristã no miuido pagão, isto é, atitude cristã puramente sub-
jetiva; _ '

° Cap. VI, B: O cristianismo como fé se realizando no mundo cristão: atitude
cristã social; `

* Cap. VII, C: A doutrina cristã,_a teologia (que é uma antropologia que se
ignora). ._ `

No mundo cristão, o filósofo é um particular que só revela o particular; a
teologia, ao contrário, é uma obra coletiva, pela qual o próprio Estado se revela
(incoiiscientemente) e revela (inconscientemente) o universal. Toda filosofia
(particularista) deve pois ser completada por uma teologia (universalista). Só
Hegel realiza a síntese do particular e do universal; sua filosofia pode pois dis-
pensar a teologia. Assim, já não É filosofia, mas sabedoria (Sophie), saber abso-
luto. A oposição entre fé -(teológica) e razão (filosófica) no mundo cristão é,
porém, necessária e inevitável.

ti) Die Biidnrig (= a formação educadora [pelo trabalhoj), p. 350-376

P. 350, 1* alínea: Diferença entre o fim do mundo pagão (VI, A, c) e o início do
mundo cristão (VI, B, I, rt). '

P. 350, linha 3 de baixo para cima: Essência (Wesen) designa sempre a coletivi-
dade, o Estado. No mundo cristão, o Weseri é penetrado pela consciência-de-si.
Sabe-se (imagina-se saber) por que se vive: vive-se por um ideal. Isso é o que
há de importante, de novo. Mas, observe-se: “von eirierri Selbstbewitsstseim.”
(de uma consciência-de-si...).` É o particular que toma consciência de si, não o
universal como tal (o Estado); logo, como veremos mais tarde, a forma política
adequada ao cristianismo é o absolutismo: “o Estado sou eu”.

O cristão acha que pode realizar-se e revelar-se a si imediatamente, em seu foro
interior, sem passar pela mediação da ação social, a ação que faz com que ele
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saia de si. O cristão fecha-se em si; o “ Weseii” é “gegerii'iber”; o Estado está fora,
além dele; é-lhe estranho. Quando o particular nele penetra, torna-se estranho
a si próprio (Entƒremdiirig= alienação).

No mundo cristão, Weseri refere-se a (revela e implica) o elemento universal
em geral. No mundo pagão, só o Estado representava o universal; nozmundo
cristão, há também o além, o mundo transcendente, Deus.

Logo, a mesma frase também quer dizer: oíhomem está só em relação a Deus;
eu (= Eu particular) estou em relação direta (imediata) com Deus (= univer-
sal), sem passar pela intermediação da sociedade, do Estado, da história.

Na teologia: Deus (der Geist dieser Welt, o 'espírito deste mundo) toma cons-
ciência de si como pessoa, independentemente do mundo, mas por isso encon-
tra-se diante de algo exterior a si: o mal. .

No racionalismo: o homem toma consciência de si como Ego, limitando-se a
seu Ser isolado; a extensão social torna-sei o espaço exterior, estranho a ele.
Donde, dualismo (estático, não dialético) cartesiano do pensamento puro e da
matéria (espaço), não mediatizados pela ação. _

2* frase: Logo, o mundo exterior é estranho ao cristão; se ele quiser dar uma rea-
lidade objetiva (Wirklichkeit) a seu Eu (Sellistbewiisstsein), terá de fazer ato de
abnegação, alienar sua personalidade. Ele o percebe. O Driseiri (= existência em-
pírica, histórica) do mundo cristão pressupõe e implica essas ações negadoras; é
o resultado de esforços conscientes a fim de realizar um ideal oposto à realidade
dada (pagã). A despeito do fato de o cristão saber que ele criou esse mundo, ele
se sente estranho nesse mundo. Ele precisa apossar-se desse mundo, tornar-se
senhor dele. O mundo cristão é uma longa revolução, pela qual o cristão procu-
ra estabelecer-se no mundo, no aqui-na-Terra, do qual no inicio ele fugira.

Se crio um mundo, ele é meu de fato; deve pois tornar-se conscientemente
meu; o mundo do homem, que é senhor em sua casa. O nascimento do cristia-
nismo já implica a Revolução de 1789.

3* e 4* frases: Hegel fala sabendo disso, mas o cristão que ele vai descrever nes-
se parágrafo ainda não o sabe. Depois: oposição do ponto de partida dessa
dialética cristã com relação ao ponto de chegada da dialética pagã (de Vl, A):
mundo romano que se tornou cristão e mundo romano pagão (VI, A, c).

O cristão só é reconhecido como cristão porque fez esforço para tornar-se cris-
tão; o pagão é simplesmente pagão, nasce pagão, é simples Seiri. O que vale
para o cristão é o ato (Tim) que o faz tornar.-se cristão, o esforço consciente-
e_ não o Sein, seu Ser puro e simples (animal). Mas esse esforço, esse Tim, só
tem ainda por finalidade fugir do mundo real para atingir o além. O cristão
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não quer lutar para conquistar o mundo. Mas de fato o transforma, porque
nele trabalha (é também um Tim, ação).

Elementos necessários à constituição do mundo cristão: o isolamento do bur-
guês romano pacifista, proprietário privado e que vive na segurança (sem lu-
ta); o escravo que trabalha (na angústia) e que atinge assim o entendimento
(Verstiind), que é capaz de elaborar ideais que superam a realidade dada (que o
burguês, o ex-senhor, adotará, aceitará).

Assim como o burguês (quando ainda era senhor) criou o mundo pagão no
qual tem garantidas sua segurança e sua propriedade, assim também (em sua
qualidade de burguês) ele vai criar o mundo cristão, no qual está seguro de se
salvar: ele cria a Igreja, que é uma realidade social. O cristianismo deixa assim
de ser um puro ideal: 'a Igreja e o Estado, que' a' implica, realizam o ideal conce-
bido pelo trabalhador angustiado. Senhores e escravos tornam-se burgueses --
o burguês cristão. (O cristão é um proprietário angustiado.)

P. 351, alínea: Aqui começa a análise da formação (Bildtmg). E no cap. I'v' que a
palavra Bildiirig aparece pela primeira vez. O trabalho executado pelo escravo a
serviço de outrem (do senhor) na angústia educa (liiliiet) a consciência do es-
cravo, ele a forma. _

O mundo cristão é um mundo onde o trabalho tem valor positivo. É a ideolo-
gia do escravo trabalhador que nele triunfa. Assim, para que o trabalho tenha
valor, é preciso que haja o servir (Dienst): trabalho e, em geral, ação (Tim) a
serviço do amo, do rei e, em última instância, de Deus; além disso, o trabalho
deve efetuar-se (como no escravo) naatitude de angústia da morte. Donde, a
Biidurig: o trabalho cristão tem por objetivo salvar a alma. O trabalho transfor-
ma a natureza e o mundo interior do trabalhador: o cristão torna-se um ho-
mem culto (gebildet). Donde, predominância do pensamento abstrato e do ra-
cionalismo. Aparece aqui a Spriiclie, odiscurso. No mundo cristão, há homens
que querem viver unicamente nesse universo do discurso: são os intelectuais
(analisados no cap. V). _ _

Logo, para ser cristao, não basta nascer e ser; é preciso fazerum esforço; na di-
reção do trabalho (Arbeit), na direção do servir (Dienst) e na direção da angús-
tia (Furchr)_ Tripla Bildiirig. Esse esforço pode perder-se na verborragia: os in-
telectuais. A Bilduiig é apenas um aspecto da alienação (Eritƒremdimg) ou do
deslocamento (Ent.-äiissernng).

P. 351, linha 10 de baixo para cima: O que vale é a energia da vontade, que su-
blima (iiuƒhebt) o Eu (Selbst) natural. Pouco importa a intensidade, o esforço é
que conta. O indivíduo nasce pagão; torna-se cristão por um esforço da vonta-
de_(conversão). :_ _ ¿ _ '
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P. 351, “Zweck :md Inhiilt...”L até a p. 352, “... Bleiben het”: No mundo cristão, a
individualidade não tem permanência (Bleiberi), não pode manter-se no mun-
do real, porque não há verdadeira individualidade (que é a do cidadão pós-
revolucionário). É apenas um gemeintes Dasein (existência mais comum), uma
existência imaginária, uma individualidade de intelectual.

P. 352, linha 21: O esforço da Bildimg do indivíduo (= o particular) é a Bildiing
da própria substância (= o universal). Ou seja, o próprio mundo (natural e so-
cial, o Estado) é formado pelos esforços individuais cristãos válidos. O cris-
tão quer realizar a si próprio; inconscientemente ele realiza um mundo; por
isso, nesse mundo, ele se sente estranho. Não é a ele que esse mundo pertence:
pertence a Deus, ao imperador, aos reis, aos senhores feudais (e, por fim, ao
capital). _

P. 353, “Das Seibst...”: O "Gute iirid Schlechte”, o bem e o mal (oposição já assí-
nalada no cap. IV: a consciência dilacerada). O isolamento do homem acarreta
um conflito (Entgegensetziirig) com o não-si (o mundo); logo, o conflito é a
essência do mundo cristão. É a própria alienação (Entƒremdung), ê a própria
formação, educação (Biidung). São aspectos de uma mesma coisa. O conflito
(a oposição) não existe apenas entre o mundo aqui-na-Terra e o mundo do
além; existe conflito também, veremos mais adiante, dentro de“cada um desses
mundos. Além disso, o conflito é consciente: é preciso escolher uma das duas
possibilidades, porque elas se excluem mutuamente (mas uma tem valor ape-
nas por e contra a outra). I-Iá oposição absoluta entre o bom e o mau. Não há
síntese possível entre os dois, o conflito é irredutivel. _

Esse conflito cristão, porém, já não é trágico, porque é conflito consciente. Se o
homem procura manter-se nesse conflito, nasce então o cômico. Porquê? Por-
que, de fato, o conflito é solucionável, mas o homem não o sabe. O próprio fato
de tomar consciência do conflito (pagão, trágico, não-solucionável) torna-o so-
lucionável (cristão): mas o cristão se acha incapazde resolvê-lo. Isso é inn resto
de paganismo no mundo cristão: a comédia cristã em oposição a tragédia pagã.

O bem e o mal têm valor_universal; tudo é ao inesmo tempo bom e mau. Não
se realiza o bem sem se realizar o mal equivalente; não é possível destruir o mal
cristão sem destruir o bem cristão. (O intelectualreflete essa__ situação: a atitude
crítica universal; sempre acha bem no mal e no bem. Aqui isso se torna
deveras cômico.) _ _ _ _ _ _

Mais precisamente: dentro do mundo cristão, o conflito é efetivamente insolú-
vel, assim como no mundo pagão. (O utopista-do cap. V é aquele que crê que
só existe o bem; o reformista, aquele que crê que se pode retirar o mal deixan-
do o bem tal como é.) A solução do conflito só pode ser revolucionária (luta de
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morte): é preciso suprimir o mundo cristão. Mas então destrói-se o bem. É um
crime. O cristão, que não quer cometer esse crime e reconhece mesmo assim
que o mundo é mau, está numa' situação cômica. (O cidadão pós-revolucioná-
rio não é cômico nem trágico.) " '

P. 354, “Diese Glieder...”: Para o cristão o bem é: 1°, imediato (é um dado, não
urna criação sua); 2°, imutável (permanece idêntico a si); 3°, comum a todos
(o universal). O mesmo.acontece com o bem (= razão) no racionalismo (= cris-
tianismo laicizado). _

O mal é_ o particular, a mudança, o novo: no cristianismo religioso, a vaidade;
no racionalismo do século XVII, as paixões; para a Auflclärung do século XVIII,
os preconceitos e as superstiçoes.

Esse mal, essa vaidade, é durável, não pode ser eliminado.

O bem cristão substitui a perfeição pagã. Quer dizer que uma categoria moral
(um valor) substitui uma categoria ontológica: a perfeição é (Seia), o bem deve
ser (Werden, devir). - - _

O cristianismo mantém as idéias do império (romano) e da perfeição (sob a
forma da idéia do bem), mas sabendo que também há um mal absoluto, uma
imperfeição onipresente. Logo, é uma crítica e até autocrítica. Autocrítica que
se tornará auto-supressão (Aaƒhebung): a Revolução Francesa.

A idéia nova do cristianismo é a de pecado (algo diferente da Schuld [culpa]
pagã), de pecado a evitar, o qual é a vaidade julgada fútil, no início, pelo cris-
tão. (É a depreciação, pelo escravo, da glória do senhor.) Quando ela deixa de
ser fútil, o pecado deixa -de ser considerado pecado, e o cristianismo desapare-
ce: ao passar pela vaidade (servil, burguesa), a glória (do senhor) é sublimada
(auƒgehoben) na dignidade (do cidadão).

Socialmente, tem-se a oposição entre o poder do Estado (Stantsmach t, bem) e a
riqueza (Reichtum, mal). A riqueza, a propriedade privada, é a base do cristia-
nismo e de seu mundo; ela tambémé o mal, o inimigo da pobreza evangélica.
É ainda autocrítica cristã, que se realizará na e pela revolução.

O Estado é a sustentação da propriedade privada do particular (= família), as-
sim como Deus é Deus para mim, para o particular. O Estado é criado pelos
proprietários e existe para eles (feudalismo). Logo, é o contrário de si; é rique-
za mas tende a destruir a riquezaque o gera e o sustenta, assim como a riqueza
tende a destruir o Estado que a limita, mas que ela gerou e que a defende de
qualquer ameaça. Mas, por outro lado, a riqueza (= mal), o particular, torna-se
universal. Logo, ela é o bem, e o Estado que se opõe a ela é o mal.
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Toda atividade é, portanto, ao mesmo tempo, bem e mal. O cristão se acredita
livre em relação aos dois, isto é, à realidade objetiva (que é constituída pelo Es-
tado e pela riqueza). Sabe que o bem e o mal supõem um ao outro. Critica
todo e qualquer ato, e na sociedade cristã nunca pode haver unanimidade.

1

Todo juízo cristão se desdobra. É um juízo subjetivo, particular; de fato, o cris-
tão se limita a si mesmo. Nas coisas, o que importa é a relação delas com o par-
ticular, comigo que sou cristão. -

1° Juízo cristão do mundo pagão. Apenas o fato do juízo (subjetivo) é cris-
_ tão. O mundo, isto é, o Estado, a propriedade continuam pagãos. O cristão
os nega. , _ '

2° Iuízo cristão do Estado e da riqueza. Ambos são compreendidos como, ao
mesmo tempo, bem e mal; tudo o que é real (aqui-na-Terra) é imperfeito.

3° Por esse juízo, o Estado e a riqueza tornam-se propriamente cristãos. 'Co-
= mo tais (ambivalentes), são realizados (pela ação, o Tun) no mundo cristão

(= burguês). z ' .

O Estado e a propriedade são, ao mesmo tempo, bons e maus. Para o cristão,
é indiferente escolher um ou outro. Quemnquiser escolher o bem não o pode
escolher aqui-na-Terra. ; '

Pouco importa que o cristão seja cidadão ou rico. O que conta é sua atitu-
de, seu juízo: ou ele critica ou não. Ou é não-conformista ou é conformista.
O bem' é primeiro isto: aceitar o mundo dado porque se crê poder realizar o
valor pessoal sem transformar o mundo. Logo, o mal é o não-conformismo.
Mas esse mundo é mau. Logo, o não-conformismo é o bem.

Por isso, nunca há unanimidade na sociedade cristã; sempre há dois tipos de
cristãos: os conformistas e os não-conformistas; socialmente: os nobres (= bur-
gueses ex-senhores) e os vilãos (= burgueses ex-escravos).

Esses juízos, conformistas ou não-conformistas, são juízos cristãos, isto é, sub-
jetivos: o cristão julga se o mundo favorece ou não sua finalidade pessoal, par-
ticular. Há dois grupos sociais: os conforrnistas e os não-conformistas. Todo
juízo cristão, para Hegel, é de fato ao mesmo tempo conformista e não-confor-
mista. Mas, para o cristianismo, só o juízo conformista deve ser reconhecido; o
outro é culpado.

O conformismo é: 1°, um resto da perfeição pagã, que vem do senhor; 2°, um
resto do estoicismo, que vem do escravo. O cristianismo exclui o não-con-
formismo como baixo e vil; trata-sc de salvar a alma em quaisquer condições
(naturais, sociais, políticas, históricas) c não de cuidar do mundo e das coisas
inferiores, tais como a política e a economia. Logo, há uma consciência nobre
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(conformista) e uma consciência vil- (não-conformista). Mas nobres e vilãos
são, ambos, proprietários privados (angustiados e fugindo da morte).

O nobre (= guerreiro) cristão é apenas um pseudo-senhor: não arrisca ia vida
verdadeiramente, já que acredita na imortalidade da alma. Por isso, aceita sua
igualdade com o escravo: suas almas- imortais são iguais. O vilão (= trabalha-
dor) cristão, por seu lado, é apenas um pseudo-escravo, já que não há senho-
res verdadeiros. Ambos são burgueses, a quem o Estado (Deus) garante a vida
(a imortalidade) e a propriedade (asi boas obras).

A dialética do mundo cristão consiste na eliminação dessas sobrevivências do
paganismo (oposição entre nobres 'e vilãos) e na realização da igualdade bur-
guesa. (Mais tarde: da igualdade-fraternidade dos cidadaos do Estado pós-re-›
volucionário, isto é, pós-cristão.) _

No -mundo cristão, sempre há oposição entre o universal (Estado. Deus) e p
particular (proprietário privado, aqui-na-Terra). Primeira forma dessa oposi-
ção cristã entre o universal e o particular: o mundo feudal.

O senhor feudal é conformista; vive e age a serviço (Dierist) de um determina-
do estado de coisas. E heróico; faz esforço em vista de um valor universal (isto
é, reconhecido pelo Estado). E o aspecto do Dienst, do servir, que assemelha o
senhor feudal (cristão) ao senhor (pagão). Por outro lado, ao contrário do se-
nhor-cidadão, o senhor feudal pode tornar-se independente do Estado, retirar-
se para seus domínios, em sua vida privada (familiar). Reciprocamente, o Esta-
do pode separar- se dele. São distintos: o Estado é um outro para o senhor
feudal. Este, assim como o escravo (pagão), serve esse outro para ser pago, para
ser reconhecido por ele. Assim, o Dieitsté uma sujeição. O Estado só reconhece
o senhor _feudal em virtude do serviço prestado. Não basta nascer e ser para ser
senhor feudal. É preciso agir (guerrear) para tornar-se esse senhor. Cabe então'
dizer que, como o escravo, o senhor_feuda1, ao guerrear, trabalha. Seu trabalho
é a guerra; matar é seu ofício. Esse trabalho, a serviço de outrem, na angústia, é
por definição a Bilciimg, que já se realiza e se revela no mundo feudal. O senhor
feudal nega sua particularidade ao servir o Estado (o universal). E o primeiro
funcionário, a primeira síntese também (real) do particular e do universal, isto
é, o primeiro esboço da individualidade. Mas é insuficiente.

O Estado feudal, também, não é um Sein; é formado, criado (gebildet) pelo es-
forço do servir do nobre-cidadão. Logo, superioridade do Estado cristão sobre '
o Estado pagão. Mas insuficiência do Estado feudal: o Estado não é ainda um
Selbst, um Eu consciente de si como tal. O senhor feudal não entrega ao Estado
o seu Selbst, só entrega o seu Seiri; está disposto a morrer pelo Estado, nao-a
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viver pelo Estado (funcionário da morte). O que nele é reconhecido pelos ou-
tros é seu cargo (hereditário) e não sua personalidade insubstituível. O que ain-
da é uma insuficiência, que se manifesta por sua linguagem (Sprache). Ou, mais
exatamente, essa linguagem é apenas potencial, porque o senhor (o guerreiro)
não fala: mantém-se em nobre silêncio. Na suposição de ele ter falado com o
Estado, então sua Spmclie teria sido um conselho (der Rat): isto é, algo em que
não se envolve inteiramente; o senhor sempre preserva seu Selbst, continua sen-
do afinal um particular (enquanto viver, ele não morre para o Estado). -

P. 361, linha 21, “Das Pürsichsein...”: Nota que visa o parlamentarismo (inglês,
por exemplo), o qual é um resíduo e uma revivescéncia do Estado feudal. Aqui
os senhores falam (uma linguagem particularista): dão conselhos ao Estado em
função de seus interesses privados.

Não se trata apenas de morrer no campo de batalha como faz o senhor; é pre-
ciso também viver para o (e pelo) Estado. O guerreiro que volta do campo
de batalha (o ex-combatente) é perigoso para o Estado, se ele só_ pensar no
que fez para o Estado durante a guerra. (Para o cidadão pós-revolucionário -
o verdadeiro funcionário --, toda a vida, e não apenas a morte, é uma função
do Estado.) _ '_ . _ `

P. 362, alínea: Passagem dialética para a monarquia absoluta graças ã lingua-
gem (Sprache), fenómeno especificamente cristão.

P. 362 ss.: Nota sobre a linguagem em geral. A linguagem é uma síntese do par-
ticular com o universal. O Eu pronunciado expressa um Eu particular que vale
universalmente como tal, porque' é compreendido' por todos os outros em sua
particularidade. Isso só se aplica à linguagem perfeita' do saber absoluto -- isto
é, à do próprio Hegel, que se revela (continuando_'a ser Hegel) como o homem
universal (Geist) -, à lingiiagem que é a Fenomenologia. O Ser (Sein) precede
sua revelação (Sprache, Logos), mas a realização da história só pode efetuar-se
por uma tomada de consciência do Ser, que se expressa pela linguagem. No
fim: o Estado perfeito (napoleónico) é compreendido pelo cidadão perfeito
(Hegel), falando a linguagem perfeita (da Feriomerioiogia e da Enciclopédia).

P. 363, alínea, “Der Geist erh¿ílt...”: Análise da linguagem específica da monar-
quia absoluta. A história expressa a luta (de classes); a luta verdadeiramente
humana (e antropogénica, hurnanizante) é uma luta de puro prestígio. (É a
vaidade que leva o senhor' a lutar para ser reconhecido como tal; é essa mes-
ma vaidade que é considerada como pecado no mundo cristão; e é ainda a
vaidade que fundamenta a satisfação [Befi-íedigung] do cidadão definitivo _
como era ela que nascia da Begierde, do desejo animal; é ela o primeiro e único
desejo verdadeiramente humano, o desejo de reconhecimento.) _
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A cultura nasce da luta e da oposição; é na e pela luta (de classes) que a cultura
humana será realizada. .

Para que a linguagem atinja a perfeição, é preciso que aioposiçao entre o parti-
cular-e o universal chegue ao máximo e se torne consciente. Se os opostos de-
terminam a oposição, a partir de um momento é a oposição que determma os
opostos. Mas só estes são sempre reais; 110 Í1'1íCi0› fl P1`ÕP_1'1fl °P°51Ç_3°: É irreal' e
só aparece como tal na ling1.1agem_ Os extremos são reais desde o inicio, mas a
relação (Mine) entre eles não existe fora da hnguagem que a expressa. Onde
tem a linguagem sua função específica? Primeiro, na épocafeudal: no conselho.
no particular; depois, pelo mandamento e pela lei, no universal (= Estado); €›
em terceiro lugar, sob sua forma de fato específica, isto é, como meio-.termo
(Mirte) entre os opostos: na linguagem da discussão, que se tornaraça lingua-
gem do imziaziuzi pré-revolucionário (ds zap. V). que É Pfflvfllw eliflsflflsfim
da adulação, a do cortesão (16 Všffifilhfifi (CaP- VL Bi 1* “5 P* 364* 2” almcal'

Como o serviço mudo do senhor feudal se torna o servir falante do cortesao?
Na condição de proprietário fundiário, o senhor feudal 1'fiPf¢$Pmi* 'ff' Pf1flCÍP1°
da particularidade. Mas, ao servir como guerreiro, ele se une ao universal.dLo-
go, em si ele é duplo, há conflito entre os interesses do proprietário priva_ o e
Seu dever de guerreiro que serve o Estado; por isso, ele começa a falar, explicita
e revela a contradição pela linguagem-

Do mesmo modo, para o senhor feudal, o Estado é tao. particular como ele
(o monarca); por outro lado, o' Estado é uma unidade militar, potencialmente
universal (conquistadora). Logo, também io Estado é duplo, contraditçaoiíg
tado também começa -a falar. A contradiçao do Estado como lparbicq ata na
prime-se pela linguagem. O Estado feudal torna-se a monarquia a S0 ll z
qual o monarca pode dizer: Í'_o Estado sou eu”. Seus cortesaos, doravante. SÓ 0
servirão pela palavra (adulaçãolr E quem SB OP'-ISCI E ele SÓ 0 fará Pela Palavfa
(panfletos etc.). '

'Corno o senhor _feudal é proprietário privado, 0.ESÍfi¿Ú flu'-“J 53 ÚPÕE 3 ele tam'
bém se torna propriedade privada: é a monarquia absoluta.

O que há de novo é que selfala dessa oP°5ÍÇã°¡ lá Ê uma 1`°la9ã°> um Vínculo*
uma síntese, e ai está a perfeição -- relativa -- desse novo mundo (sempre
cristão) A primeira forma do discurso é a adulação (di) CÚÍÍPSÊU de Vfiffialllfifilš
e o rei também fala Versalhes é a primeira síntese - puramente verbal - do
particular com o universal.

Mas essa síntese é hereditária (ela concerne ao Ser l5¢Í"l e flãü à aÇä° lT“"l df*
monarca). Além disso, o monarca só é reconhecido verbalmente, e não por to-
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dos, mas apenas por Versalhes. Aí está sua insuficiência essencial, o que o dis;
tingue de Bonaparte, chefe do Estado universal e homogêneo, que é verdadei-
ramente reconhecido por todos (pela ação comum de luta e de trabalho de to-
dos). O monarca só é reconhecido pelo mundo 'de Versalhes, por uma ínfima
minoria. Os cortesãos que lhe dizem o que ele é não se comportam como se ele
de fato o fosse; contentam-se em dizer que é o senhor absoluto de todos e ten-
tam viver independentemente dele, para si próprios.

Logo, Versalhes não é uma realidade (Wirklichkeít); ainda é um ideal, um pro-
jeto -- que a Revolução realizará mais tarde. (Por outro lado. o cortesão de
Versalhes é o homem-do-prazer, do cap. V.)

Versalhes é o germe do Estado pós-revolucionário. Luís XIV é o germe de Napo-
leão Bonaparte. A dialética do mundo cristão ainda deve transformar Luís XIV
em Bonaparte (duplo de Hegel). _

Luís XIV só é monarca absoluto dentro da Corte, e isso em relação a seus corte-
sãos. O seu Ser depende deles; afinal dependerá de fato, como o senhor depen-
de dos que o servem. O Estado também vai depender dos ricos: da proprieda-
de, da riqueza e do capital, isto é, do que é o mal para o cristão.

O Estado dependo de um grupo particular, c a particularidade apóia-sc na e
expressa-sc pela riqueza. O burguês quer ser rico para ser independente. Por
isso sua riqueza deve ser reconhecida pelo Estado, o qual precisa ser mais rico
que cada cortesão. Tem-se assim um Estado burguês (república ou monarquia
constitucional; parlamentarismo). O monarca não passa de um nome vazio, e
opoder pertence então à riqueza.

Ocortesão só busca um objetivo privado (a riqueza). A nobreza não é confor-
me à realidade do Estado, nem conformista. Mas é isso, por definição, a cons-
ciência vil e vilã. Logo, já não há vilãos nem senhores feudais, mas burgueses.
Realiza-se então o que é novo no cristianismo: o princípio da particularidade.
A Wahrheit (= realidade revelada) do senhor feudal (cristão) é o burguês (ten-
dência a fazer prevalecer o particularismo).

No momento da Revolução, a verdadeira aristocracia já fora eliminada. Só exis-
tem burgueses. A Revolução Francesa traz a supressão não da aristocracia, mas
da burguesia como tal, ao restabelecer (em e por Napoleão) o valor e a realida-
de do Estado (= universal).

Na riqueza, o burguês é dominado por leis diferentes das (universalistas) do Es-
tado; mas é dominado por leis económicas que são, também, universais. A ri-
queza (o capital) é para o burguês uma universalidade anónima. Ao libertar-se
do Estado (pelo parlamentarismo), o burguês acreditava libertar-se em sua par-
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ticulafidadg, porque pensava que a riqueza faziaparte de sua Ícondiçao. glvf Ê:
fato o Estado não é egoísta, porque quer que halaep nâgpšrfleüâgšíiiãfã númcüfim:::::1:::: é z.ro os - , .. . H.
lar. Mas só tem por objetivo o particular. Logo, a riqueza é an sich aaƒgehoben .
suprime a si própria. Essa é a dialética do mundo C1'1S'fã0-

Eliminação da sujeição cristã. Dialética do burguês rico e do lpurguês pqlä;
Transformação progressiva do burguês (p0lf›I'¢) crf* lmelccwa 1 'âfle É de
idealmente a sujeição (análogo, nisso, ao estóico). Diferença do est icp. e e O
fato (an sich) escravo de si (e não do senhor). ESCHWU de DEUS fläe C É fg'-'SHEI-
criou (gem perceber) e da riqueza que o criou (sem que .ele perce a s )
jeição sublimada (auf-gehoben); a causa ultima dessa sujerçao (corno a outšaé .a atitude cristã Para com a morte; o cristão nega sua finitude (cre na imohâ;

lidade) e recusa-se a aceitar a morte (como o escravo que se sujeita para Sa
a vida).

. ' b' t`va exterior) do qualjr flqugza tomou-se um Gegenstarid (urna realidaflei jieoiEs.tad0 (E Dshomem
o burguês suporta as leis, como o pagao supor a i d
ocioso as da natureza) Mas a riqueza é de fato a obra do burguês* 'ma a PorI ' '› ' , o bur uês se alie-ele para opor-se ao universal do Estado. Só que. Pfllflflflufm É f _a D
na E Sofre o jugo de seu particularismo exclusivo, assim como o sen or so ri
jugo de seu universalismo unilateral. Ainda não há Sífllffifi-

P 367 última alínea, e início da p. 368: Rigidez das leis (economicas)-
P 368 ...VM jedèr z. até O fim da pi alínea da p. 369: O burguês, ao contrário do

' ' ' . - - ' ` eza é a
estóico, não pode desinteressar-se do que nao É o seuSSÍä:p.êÍeq1iiãq)api;šqp dcda.
obra consciente e voluntária e o fundamento e seu e - ,
rar-se indiferente para com a riquezfl|(fiaP1Ifl1) 6111? 0 911191 a

- ` : l ; d sAo constatar esse Gegenstand-ismo da rrqueaflz 0 bllfguês fãištííita dê: rgíiâe
valores morais parecem-lhe falsos. Pie se torna céptico e ni 1. 8 d b im
Ungleíchl1eit”,“... das reíne Ich selbst ist absolat zerseffl” ÍP- 353› “Í 3 E 3
para cima). 1 `

. - - ' b ê ' o éA pobreza é característica do Estado burguêã C1'1SÍfl°› O PYÔPUO "fg" 5 nc
pobre, pois só possui riquezas, e nao a riqueza.

P 369' Dialética do rico que dá e do PPPTP que recebe* A501* É a riqueza que
' i , - , - ' ` ' ' . O b iO z» é as : f:mr.“fi.â.r:;;a. ..:°..::.

que é desprovido de riqueza, está f°duZ1d° à Pamcu an P *
é pm-0 nada É o abismo sem fundo- (bodeulose Tíeƒe) que se abre sob os PÉS'
do burguês rico (p. 370.liI1hfiS 2-3)-¡ :H
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iivraooução A Liiiruiia na i-iaeiii.

Quem é que realiza (efetivamente, e não na intenção, que para Hegel não con-
ta) a pobreza evangélica? O proletário do mundo burguês, não os apóstolos.
É a revelação do nada da criatura, proclamada pelo cristianismo.

Portanto, é o burguês pobre que vai usar a linguagem mais cristã; cristã a tal
ponto que deixa de sê-Io (torna-se atéia e, depois, revolucionária). Como o es-
sencial da linguagem cristã é a autocrítica, seu ponto de chegada será a auto-
supressão. -

P. 370, “Wie das Selbsrbewassrseín...”: Dois tipos de linguagem: uma é confor-
mista, é a da adulação; esta agora é vil. A outra é não-conformista, é a do dila-
ceramento (Sprache der Zerrissenheít), e agora e nobre, porque corresponde a
realidade do mundo cristão: ela o compreende e o exprime (revela-o pela pala-
vra, o Logos). ` ' '

Esse mundo burguês novo implica uma república das letras (= Bestíário inte-
lectual do cap. V = cultura; o intelectual, que fala a linguagem da Zerríssenheít,
é o Geísr dela; cultura abstrata no sentido próprio, feírie Bildimg). É um mundo
civilizado, que exalta os valores culturais. `

A linguagem da Zerrissenheít revela a alienação e a inversão de todos os va-
lores. H

Inversão dos valores objetivamente reais: do Estado personificado pelo monar-
ca, que agora já não passa de um nome, e da riqueza, na qual se ve a fonte do
mal. O intelectual afasta-se desses dois valores reais. Também sabe que até os
valores ideais (verdade, belo e bem) são ao mesmo tempo bons e maus. Sabe
ainda que até ele é diferente do que pensam dele, e que é diferente do que ele
mesmo gostaria de ser. ' _

O mundo onde ele vive é o mundo onde todosse criticam e onde se critica
tudo; a cada dia invertem-se os valores. Mas o mundo real não é modificado
por essa linguagem. A crítica visa a seu conteúdo e não ao próprio mundo.
O intelectual de que Hegel trata aqui não prevê a Revolução, mas Hegel já sabe
que ele a prepara. O intelectual pensa que a Mitte, o meio-termo que constitui
a união dos extremos do particular e do universal, é arepública das letras. Pen-
sa que o espírito verdadeiro (“wahre C-ei'st”) é representado por sua verborragía
rebelde: “das allgemeíne Sprechen and zerreíssendes Urteilen” (o discurso geral e
o julgamento dilacerador). Pensa que seu discursoé invencível' e que, por ele,
domina o mundo.

Há ainda nesse mundo uma consciência honesta (das ehrlíehe Bewassrseín).
Mas na realidade ela faz o mesmo que o intelectual, só que não está consciente
disso: pelo fato de existir, ela destrói esse mundo que verbalmente ela reconhe-
ce como o bem (burguês propriamente dito). _
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Como o discurso do intelectual aparece ao homem honesto? Na pessoa do So-
brinho de Rameau (de Diderot), absolutamente franco e sincero, que revela
quem ele é -- isto é, uma mentira. Seu discurso é portanto verdadeiro e é uma
iinpostura - os dois ao mesmo tempo. _

É o engano (Berrag) do cap. V que reaparece aqui.

O que 0 homem honesto responde ao intelectual e a réplica do intelectual.
O homem honesto responde “não” sem argumentar; ou então, se tenta racioci-
nar, diz o mesmo que o intelectual. Diz: “Apesar do mal, existe o bem ;banali-
dade que corresponde à dialética do intelectual; banalidade amarga.

Se o.homem honesto pretende que é possível isolar-se do mundo pervertido, o
intelectual responde que o isolamento depende do próprio mundo onde vive
quem quer isolar-se. .

Se o homem honesto preconiza um retorno à natureza, recebe como resposta
que isso é utopia. ` . .

O intelectual, 'em e por sua linguagem, já ultrapassou esse mundo burguês;
mas não sabe disso. Não tenta derrubar o mundo minado por sua crítica ver-
bal, reduz-se à consciência que fala; e o mundo o escuta, assim como escuta o
homem honesto, sem se abalar. O resultado é a Eitelkeír, a vacuidade de tudo.
Constata-se e se passa à ordem do dia. O Sobrinho de Rameau representa uma
atitude nitidamente coriformista, apesar de seu aspecto niilista e céptico.

Ou então, tenta-se sair disso; ainda não pela ação criadora (isto é, negadora,
revolucionária). mas fugindo para um além: seja cristão, seja leigo. Aliás, am-
bos são cristãos (= burgueses). Mas só o primeiro é religioso; o outro é ateu.

Dessa segunda atitude, não trataremos. É atitude geral, que pode aparecer em
qualquer sociedade, e foi descrita no cap. V.

O primeiro aspecto (religioso) é descrito a partir de: “In jener Seite der Rück-
kehr...” (p. 375).

Re-presentação do mundo real (social) no abstrato (o além divino), fé num
reino dos céus onde a individualidade é realizada, onde o homem é reconheci-
do emsua particularidade pelo universal (Deus). O cristão deveria dizer de si e
do mundo o que ele diz de Cristo e do reino dos céus, porque de fato são a
projeção no abstrato do cristão e de seu mundo burguês. Mas ele não o pode
dizer, já que a seus próprios olhos o cristão não é Cristo e o mundo real não é o_
reino dos céus. Para poder dizer isso, ele primeiro tem de transformar o rnun-'
do real e transformar a si próprio (pela ação negadora, logo, criadora, da luta e
do trabalho).
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inraonoção A i_iii'i'uii.›. os Heosz

O estóico achava que podia desinteressar-se do mundo (ele teria dito: de qual-
quer mundo, se conhecesse outro diferente do seu). Ora, há um mundo do
qual o cristão não pode desinteressar-se: é o mundo do além, que é seu ideal
realizado (fora da natureza).

Para o cristão leigo (o utopista e o pseudofilósofo do cap. V), esse ideal ainda
está para ser realizado (no interior da natureza). Mas ele não diz nem sabe
como faze-lo. _.

Logo, a fé cristã é um realismo. Essa é sua perfeição em relação à utopia bur-
guesa leiga; mas é também sua insuficiência, porque a realidade a que visa só
pode ser transcendente (isto é, para Hegel, imaginária, verbal).

A religião cristã não é a “Religion an andƒür sich” (religião em e para si), a qual
corresponde à filosofia hegeliana (o saber absoluto, que já não é religião, nem
fé). Mas é uma verdadeira religião, porque reconhece uma transcendência.
O paganismo, ao contrário, é uma pseudo-religião; encerrado no aqui-na-Ter-
ra, não passa de uma cosmologia. Iá o cristianismo irnplica uma antropologia
(inconsciente). Porque o homem - e apenas ele - transcende o mundo na-
tural, e a si próprio como ser natural; portanto, falar de transcendência é ---
de fato -- falar do homem; o cristão fala do homem pensando que fala de Deus;
mas o pagão, pensando falar do homem: (e dos deuses), só fala -- de fato -
da natureza. ' H '

O reflexo (inconsciente), no além, do mundo real opõe-se no cristão à sua
consciência cotidiana; essa oposição manifesta-se social, política e historica-
mente na oposição entre Igreja e Estado. -'

b) Der Glaube and die reíne Einsícht (A fé e o entendimento puro), p. 376-383

Descrição da oposição entre a fé e a evidência cartesiana (Eínsícht) - ou da
razão (do cap. V) --, que ao mesmo tempo se opõem e são solidárias. Porque
se a fé é uma fuga para fora do mundo, essa fuga é determinada pelo mundo,
que ela critica; logo, implica a razão. A razão cristã (= cartesiana = burguesa) é
essencialmente razão critica. Como a fé, ela reflete o mundo cristão real; mas o
que ela revela ti sua contradição interna, a inquietude ( Unrulre) da idéia, a nc-
gatividade, o conteúdo revolucionário do cristianismo. Logo, é a razão (e não ii
fé) que revela o que há de especificamente cristão no mundo cristão. A fé reve-
la o positivo, que se niantém idêntico a si; isto é, uni Seia natural (não huma-
no), já revelado pelo pagão. A razão revela o elemento negador, especificamen-
te humano, descoberto pelo judeu-cristianismo.

O primeiro objeto da crítica da razão é ela propria. Perpetuamente crítica, ela
se manifesta pois como instável. A essa instabilidade esvaecente será opos-
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ta uma estabilidade: não apenas trans-sensível e trans-mundana, mas ainda
trans-racional; isto é, estamos de volta à fé. A fé e a razão cristã (= burguesa, a
do cap. V) se engendram e se destroem mutuamente.

A razão cristã é o racionalismo doséculo XVII. Sua evidência é a do cogito
cartesiano. Ela tende ao idealismo subjetivo (Berkeley), ao qual a fé se opõe.
A razão não tem conteúdo, por ser puramente negativa. É a fé que tem um
conteúdo positivo, mas tosco e' incompreensível, invevidente: um objeto (Ge-
genstarid). Fé e razão são pensamentos e só criam pensamentos, seres de razão;
mas o homem da fé não o sabe (ele pensa que Deus existe realmente); ao con-_
trário, o homem da razão é consciente de si. O pensamento da fé cristã está li-_
gado à coisa (donde, a teologia). Ao contrário, o homem da razão, levando ao
extremo seu solipsismo, declara que o mundo é obra sua, ou melhor, obra do
(ou de seu) pensamento. (Mas ele 'não compreende que é preciso agir -- lutar
e trabalhar - para realizar o pensamento, criar um mundo.)

P. 379-382: Dialética da fé e da razão: 1°, a fé em suas relações com a religião e
o 'mundo das idéias; 2°, fé e razão em suas relações com o mundo real; 3°, fé e
razão em suas relações mútuas.

P. 380, principalmente linhas 6-9: O mundo da fé (o além) é o reflexo do mun-_
do real, não tal como é, mas tal como deveria ser; assim: evolução do mundo
cristão. H _

P. 380, 2° alínea: O Pai (die einƒache,'ewige Substonz, = die Staatsmocht [a simples
e eterna substância = o poder do Estado]). Cristo (Selbst) que se sacrifica (Sem
ƒiir Anderes =' der Reichtum [Ser para um outro == a riquezal). O Espírito Santo
(die Rückkehr dieses emƒremdereri Selbsts... in ihre erste Einfachheít, = die Sprache-
[o retorno desse si alienado... a sua simplicidade original = o discurso] ). _ ._

Assim o Pai é a divindade pagã (a perfeição), conservada (auƒgehoben) no crís_
tianismo. Cristo é o símbolo da chegada da riqueza ao mundo, da chegada
do mundo burguês. O Espírito Santo é o deus do intelectual, do Sobrinho
Rameau. "

P. 380, 3' alínea: Relações da fé com omundo real. .

P. 381, 2° alínea: Relações da fé com a razão (= die reine Einsicht, o entendi-gl
. . _ - - u_-

mento puro). A fé, no mundo cristao, é uma fé sobre a qual se raciocina. ,_-

P. 381, 3° alínea: Relações da razão com seu próprio mundo, com o universo doi
discurso. Í ,¬

P. 382: Relações da razão com o mundo real.
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iuraooução À Lsiruaa na Hansi.

É preciso que a racionalização se universalize (meio da p. 382): será a obra da
Aufldärung do século XVIII. : *

A tarefa crítica da Auƒklärioig consistirá principalmente emleliminar a idéia de
que o homem é um Sein natural, dado, hereditário. Crítica que visa, de um lado,
à noção _de pecado original (= hereditário) e, de outro, à noção de gênio e de
talento (matos). O intelectual burguês suprimirá aqui a si próprio e se tomará
homem de ação: revolucionário e, depois, cidadão do Estado napoleônico.

O juízo infinito (p. 383, linha 4): é aí que chega o juízo ( Urteil) crítico do cris-
tão, ao final da evolução do mundo cristão real. Esse juízo infinito nega o mun-
do todo, é o juízo não-conformista absoluto, o, juízo revolucionário total..É o
extremo da consciência vil, que vai assim suprimir a siprópria, e que junto con-
sigo vai suprimir a consciência nobre. ' - n' ~ P

P. 383, linha 8, “Sie ist deitei-...”: De novo a Auƒklãrurig: apelo a todos os ho-
mens, às massas. É o universalismo nascente que respeita a particularidade, iní-A
cio da individualidade real. _ -

ii. .ore AUFKLÃRUNG (p. 383-413) _
Estamos lembrados da alternativa:

1° Aceita-se o mundo: .
* o intelectual burguês (razão observante do cap. V);

2° Foge-se do mundo: '
- no céu: o cristão religioso (fé); `
~ num Ideal, mas supostamente mundano: razão que age da Auflcliirung.

A linguagem da Auƒldärung é essencialmente diferente da do intelectual do
cap. V, porque ele prepara a Revolução efetiva (embora em si sua crítica seja
vazia). Propaganda revolucionária. . ' '

Como é possível essa nova fuga para um céu laicizado? _
a) porque o burguês vive em seguraiiça num mundo pacífico e já não teme a

c morte (pode renunciar à imortalidade, isto é, a qualquer além);
b) porque é um cítadino e a natureza já não lhe' apresenta aspecto hostil (ele

não tem necessidade de divinizásla, como as religiões naturais do cap. VII, A);
c) porque é um cidadão reconhecido como tal, ao passo que o escravo estava

excluído da vida política e da sociedade (logo, já não precisa imaginar no
além um mundo melhor).

P. 383, 1° alínea: Tema fundamental: interação da fé com a razão. Ambas são
formas cristãs, abstratas. Elas se combatem e se anulam mutuamente em sua
abstraçao.
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P. 383, 2° alínea: Relações entre a razão (aqui o racionalismo do século XVIII) e
o mundo real. Diferença entre o racionalismo de Diderot e o de Descartes,
entre o Diderot da Auƒklärung e seu Sobrinho de Rameau ainda puramente
niilista. u -

Vimos que Diderot horméte homme (homem perfeito) nada pode dizer de no-
vo em relação ao que diz o Sobrinho de Rameau (ou contra ele), porque este é
perfeitamente consciente de si. Mas Diderot transcreve a linguagem do Sobri-
nho de Rameau e a torna universal, legível por todos. O Sobrinho de Rameau
está no extremo do individualismo: não se preocupa com os outros; Diderot,
porém, sofre e quer que todo o mundo o ouça. Assim, se todo o mundo falar
como o Sobrinho de Rameau, omundo será, por isso, transformado. O So-
brinho de Rameau universalizado é a Auƒklärimg.

ri) Der Kampƒder Aufldärimg (A luta do Esclarecimento), p. 385-407

A Auƒklärung é a propagação (Verbreitung) das idéias do Sobrinho de Rameau.
isto é, uma luta por essas idéias e, por conseguinte, contra a fé e seu mundo.

P. 385, 1° alínea: A Auƒklärimg é um fenomeno social (o que constitui sua supe-
rioridade com referencia ao cepticismo pagão); atribui um valor absoluto ao
Selbst do homem concreto; combate o Deus transcendente (cristão), o que o
torna superior também em relação ao idealismo burguês, que admite a trans-
cendência. A Aufldiirurig, como negação pura, sem conteúdo próprio, é um
não-Auflclärurig vazio (que se preencherá mais tarde de conteúdo positivo).

P. 385, 2° alínea: A tríade da Auflclämrig: o povo, os padres, os tiranos.

P. 386, 1° alínea: A Aufldärimg dirige-se às massas, mais exatamente ã ignorân-
cia das massas, a fim de suprimi-la (auƒheben).

P. 386, 2* alínea: Hegel torna a falar sobre os aspectos complementares da Auf-
klärtmg e da fé: a razão e a fé são idênticas quanto ao aspecto essencial.

P. 386-388: Análise da vitória da Auƒklärung. Ela se efetua sem luta; é uma di-
fusão tranqüila (ruhige Ausdehnung) (p. 387, linhas 8-9), difusão apenas pe-
la propaganda. Quando se percebe a extensão da “doença”, já é tarde demais.
A trindade da verdade, do belo cido bem colocou-se sorrateiramente ao lado
do Deus cristão e, “numa bela manhã”, dá um empurrão no companheiro e
zásl, ele desaba (citação do Sobrinho de Rameau). _

P. 388, 1° alínea: Houve, porém, luta. A Aufltlärimg é um verbalismo, mas esse
verbalismo é uma espécie de ação (negadora). O homem da Aujlclärung é um
agitador, um propagandista. (Também aí é um cristianismo laicizado: ele é
apóstolo.)
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iivrao-noção À Lairuaa DE iiaoai.

P. 388, 2° alínea, e o que se segue: Refere-se à propaganda. Pela propaganda,
toda ideologia torna-se diferente do que ela é; torna-se impura e mentirosa.
A Aufldrširung é uma mentira,_porque revela uma mentira, a da fé (realizada
concretamente no e pelo mundo burguês). A razão-propaganda da Auflclärung
é pervertida porque ela pensa combater algo diferente dela mesma. Mas de fato
a razão (cristã) e a fé são a mesma coisa. Para se salvaguardar, a razão esclareci-
da deve, portanto, caluniar a fé.

P. 389, in fine: A negação dialética (isto é, ativa) transforma em para si (cons-
cientemente) o que é em si (inconscientemente) seu outro, a posição: ela é sín-
tese (= totalidade). Toda ação revolucionária é também autonegadora. Mas o
revolucionário não quer suicidar-se, mesmo que queira passar por assassino.
Logo, ele quer fazer-se passar por outro que não ele, coloca-se (pensa que se
coloca) fora da sociedade (para não ser arrastado pela ruína dela), e por isso
calunia a sociedade. A calúnia é a força da propaganda (denegrir a sociedade é,
de fato, aderir a ela). Logo, o revolucionário é um mentiroso. Mas ele forma
uma unidade com a sociedade, como seu caluniador; em e por ele, a sociedade
calunia a si própria: ela é mentira e, até, mentira consciente. A calúnia é o sinal
da fraqueza da sociedade existente, não da fraqueza da propaganda revolucio-
nária. Ela só desaparece com a supressão do caluniado, da sociedade, e não do

' _caluniador, do revolucionário. Sobre a nova sociedade (pós-revolucionária), a
calúnia já não terá poder. Porque caluniar a nova sociedade é dizer que ela não
difere da antiga. Ora, isso é verdade (em parte), já que o presente implica o
passado (mas não o futuro). A pretensa calúnia estaria então dizendo só a ver-
dade. Ela ficaria sem força, porque a verdade revela o que é e não nega nada.
A calúnia não seria propaganda, mas uma contribuição ã melhor compreensão
da nova sociedade, isto é, sua afirmação, seu reforço.

O homem da propaganda (propriamente dita) que não age é alienado (ent-
ƒremdet), porque ele imagina ser diferente do que é, ao passo que só poderia
tornar-se isso (pela ação). Analogia com o cristão, que também cré que é alie-
nado; mas este foge para uma transcendência de conteúdo positivo, depois de
seu descontentamento com a sociedade. Ora, a crítica da fé e da sociedade pela
Auƒklärung é, primeiro, sem conteúdo positivo: o transcendente não é substi-
tuído por nada. É na ação que se forma a idéia (positiva). O conteúdo positivo
dessa crítica será, após a Revolução, a constatação da conformidade -~ realiza-
da então - do homem com a sociedade. Antes da crítica e da propaganda, o
homem é conforme ao seu mundo (pagão), mas está inconsciente disso. A cri-
tica, a propaganda e a Revolução o opõem conscientemente a seu mundo (cris-
tão, burguês). Após a Revolução, ele é de novo conforme, mas agora é confor-
mista, isto é, consciente e satisfeito de sê-lo. A negação revolucionária (ativa,
pela luta) da sociedade, que é também uma negação de si (como determinada
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pela antiga sociedade), chega pois à reconciliação do homem transformado
consigo mesmo e à reconciliação desse homem com a sociedade igualmente
transformada (sociedade = Estado = mundo histórico).

P. 390-396: A Auƒklämng desfigura a fé, a fé não se reconhece na crítica que ela
lhe faz. Como a fé responde a essa crítica.

P. 396, na alínea: A doutrina positiva da Auflcliirung. No início, ela era só ne-
gadora. Isto é: passagem da razão-propaganda à ação revolucionária. 1°, deís-
mo; 2°, sensualismo; 3°, utilitarismo.

P. 396, última linha, e seguintes: 1°, Deísmo.-Das absolute Wesen (a essência
absoluta), o Ser supremo, torna-se um vazio. Valcuum (p. 397, linha 6). É a
sublimação máxima da idéia cristã de transcendência: o além divino é tão
diferente que o mundo (natural, o Saiu) já não é nada. Donde, inversão; aqui
já começa o imanentismo; o deísmo. já é de fato um ateísmo. Veremos mais
adiante que a verdade (Wahrheit) da A-nƒklärrmg é o ateísmo; mais exatamente,
o antropoteísmo; porque Hegel aceita a idéia (pagã) de perfeição realizada e
total, mas essa perfeição é o presente (Gegenwart), a presença real do Espírito
no mundo, esse Espírito sendo o homem total depois do fim da história, ou
melhor: a totalidade integrada (no e pelo pensamento de Hegel) da história da
humanidade. . .

P. 397, alínea: 2°, Sensualismo. Complemento necessário do deísmo. Diferença
em relação ao sensualismo do cap. I: o homem, aqui, passa por todas as expe-
riências do além, do Ienseits, antes de voltar à sensação do real; lá, ele ainda não
havia ultrapassado o real sensível. ~ .

P. 398, alínea: 3°, Utilitarismo. Tudo existe parano homem, ele é a medida de
todas as coisas. Dupla atitude da Auflclärung em relação às coisas sensíveis: pri-
meiro, elas existem em si; segundo, elas são para outra coisa (para a consciên-
cia humana). Aqui analogia com a dialética do bem e do mal; transposição
abstrata dessa dialética em uma oposição do Ser-em-si (an-sich-Seín) e do Ser-
para-um-outro (Seín-fiir-ein-Andares). Isto é: toda coisa é ao mesmo tempo
fim e meio (como toda coisa era, para o cristão, ao mesmo tempo bem e mal).
Para a Auƒklärung, tudo deve servir a alguma coisa (laicização da categoria cris-
tã do servir). Concomitantemente, vê-se aparecer a autonomia e o valor abso-
luto de_ cada coisa. Tudo serve a tudo, cada coisa serve ao universo e o universo
serve a cada coisa, logo todacoisa é também um fim em si. Cf. também a ana-
logia com a dialética da riqueza, que nada é em si, entrega-se ao primeiro que
aparece mas ao mesmo tempo domina tudo (aqui: p. 398, última linha, e as
três primeiras linhas da p. 399). Estamos em pleno mundo cristão (= burguês).
Chega-se ao seguinte paradoxo: cadacoisa é fim absoluto. Ao mesmo tempo, a
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rnrnonução À Larruax na Hauer.

Auflclãrrmg considera todo juízo como relativo;'_ donde, instabilidade. Esse uti-
litarismo é a expressão ideológica do burguês rico (e do homem do prazer do
cap. V). (Cf. também a antropologia naturalista __da Schädellehre [teoria do crâ-
nio ou frenologia], cap. V, A, c.) Tudo o que existe existe para mim, para meu
prazer. É preciso um complemento para esse egoísmo: serão o altruísmo, o so-

_ cialísmo, o harmonismo burguês (p. 399, linha 13 de baixo -para cima, “Wiz
dem Menschen...”). Há, nesses conceitos burgueses, um Seia eller und jeder (Ser

i ~ de todos e de cada um), e não um Tam aller undjeder (ação de todos e de cada
um) como haverá no Estado pós-revolucionário: coabitação, não inter-ação.
A Auflclärung é inconsciente de suaverdade; donde, sua banalidade e seu ri-
dículo. É Hegel quem sabe que a Auƒklärung prepara a Revolução (a ação).
A própria Auƒklärung não o sabe e, por isso, não o diz. -

. P. 400-407: Interação da Auƒklärung com a fé. H ~

P. 400, 1* alínea: Como a Auflclämng aparece para a fé: como uma banalidade;
_2* alínea: O.Recht da Auƒkiärung, isto é, seu' direito à existência, à vitória sobre
a fé, o que é sua verdade. l _ _.

Oposição do direito da fé (divino) e do direito da Auflclärung (que é puramen-
te humano). No paganismo, um é o direito dos mortos (da família), o outro, o
direito dos vivos (do Estado). Um, o direito de ser enterrado decentementero
outro, o direito de os vivos enterrarem os mortos; ou melhor, e mais precisa-
mente, o direito de os mortos enterrarem seus mortos. Pois, quando a fé está
morta, a Auflclärung também está: ela morre ao _enterrar a fé, porque só vivia
de sua crítica. (Mas a Auflclärung, após a Revolução Francesa, ressuscita pela e
na filosofia hegeliana; e com ela também a fé, naquilo que ambas têm de verda-
deiro. A Auflclärunge a fé tornam-se imortais na e pela filosofia hegeliana. Mas,
nessa ressurreição, é o direito humano que vence e é absoluto: não é Deus que
se torna homem, mas o homem que se torna Deus.) '

O direito da fé é o direito do Sein; o da Auflclärung é. o do Tun, que é uma nega-
ção do Sein. Assim a Auƒklärung vai triunfar sobre a fé. O direito divino da fé é
também o direito do pensamento puro, isto é, um direito ao pensamento eter-
no. Ao aboli-lo, a Auflclärung comete uma injustiça ( Unrecht). Mas esse Unrecht
é o Recht humano: o direito à injustiça. A ação do homem é sempre criminosa
(porque negadora), mesmo aqui. _ .

b) Die Wahrheit der Auflclärurrg (A verdade do_Esclarecimento), p. 407-413

O Ser-outro (Anderssein) é o além do pensamento, isto é, o mundo real, con-
creto. O homem refere agora sua razão ao Ser-foutro, isto é, ao mundo real.
A Auflclärung volta pois à realidade. Mas não à realidade tal como ela existe em
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sua estrutura dada. O homem razão esclarecida já não é obrigado a admitir: H.
essa estrutura. O mtmdo é uma matéria sem forma para ele: um pensamento
puro = uma coisa pura. Pode fazer dela o que quiser. As distinções dentro do
mundo já não são admitidas como tais; é a atividade humana que as introduz
voluntária e conscientemente no mundo, e do mesmo modo as destrói. Entre-
tanto, o pensamento da Auƒklärung ainda é subjetivo, e o mundo real ainda é
para ele um além (ƒenseíts). Como ainda não se tornou ação verdadeira (luta e
trabalho), nem mesmo é diferente da fé, porque continua alienada em relação
a si própria. O homem ainda não sabe que seu absolutas Wesen (Deus, ou sua
natureza inata) é idêntico à “Bewegurig des Bewusstseins” (movimento da cons-
ciência), isto é, a si próprio, tal como ele se cria, pela ação da luta e do trabalho,
no decorrer da história. .

Depois da vitória da Aufldärung, há luta no interior da propria Auƒklärurig; essa
cisão prova a vitoria, porque mostra que o partido adversário foi completa-
mente esmagado. A dualidade interna do cristianismo vai exprimir-se agora
por dois sistemas diferentes: o deísmo, que se torna idealismo; e o sensualismo,
que se tornou materialismo. A diferença entre os dois provém apenas de dois
pontos de partida diferentes da Bildung; sem isso, há identidade completa.

A matéria pura não expressa a “riqueza da natureza, assim como o Espírito
puro não expressa a riqueza daihistória. Os dois partidos da Aufltiiirung não
conseguiram superar a metafísica cartesiana, não conseguiram compreender
que, em si, o Ser (= espaço) e o pensamento (= tempo) são idênticos. A bem
dizer, não são idênticos: eles só se tornam idênticos no decorrer da história.
É pela ação que o pensamento se torna Ser (real) e que o Ser é pensado. Só en-
tão, “das Denken ist Dingheit oder Díngheir ist Denkert” (o pensamento é coi-
sidade [objetividade] ou a coisidade é pensamento) (p. 410, linhas 15-16). É a
verdade e a síntese do deismo (que se tornou idealismo) e do sensualismo (que
se tornou materialismo). Na Aufldäruçng, o dualismo cristão tornou-se evidente
pela oposição irredutível do idealismo e do materialismo: só isso.

. ' 4

Resta o terceiro aspecto da Auƒklärung: o utilitarismo. É aí que está a verdade
propriamente dita da Aufltlärung. Um pensamento só tem valor se for posto
em prática; é o que mostra a utilidade (Nützlíchkeít) valorizada pela razão es-
clarecida (a qual tem três adversários, que a declaram banal e mesquinha: a fé;
o estetismo = Empflndsamkeít [sensibilidade]; “die sich Spekulntion nermende
Abstraktion” [a abstração que se nomeia especulação], isto é, a pseudoñlosofia
burguesa). Mas ainda não é a verdade absoluta; porque o homem pensa que
deve ser útil ao que já existe; ainda não se trata da negatividade ativa. A idéia
que o homem faz de si ainda não. domina a realidade social; essa realidade ain-
da tem a forma de um objeto (Gegenstand). O homem continua a viver num
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mundo que não é seu (mundo pré-revolucionário). Tambem quer utilizar o
Éi_que existe: não quer criar (pela ação da luta e do trabalho) o que lhe é útil-

a tarefa da Revolução. O homem esclarecido que começa a agir é o revo-
lucionário de 1789.

111. me .issowre raernerr UND nas scr-niecicaiv
; (A LIBERDADE aesoturse o Teiiuoii)

. (p. 413-422)

A tentativa de realizar, na Terra, o ideal cristão é a Revolução Francesa.

P. 413, Introdução: Na Nützlíchkeit, a consciência (= homem) encontrou seu
conceito (Begrijj). Mas ainda é um Gegenstand e um objetivo (Zweck) não atin-
gido. Por isso não há satisfação (Beƒriedigung), não há realização objetiva (= so- _
cial) do sujeito (= particular). (Lembrar que o Ser-em-si [an-sich-Sein] é o Ser
natural do homem; o Ser-para-si [für-sich-Sein] é a idéia que o homem faz de
si; o Ser-para-um-outro [Seia-ƒür-Andares] é _`a existência social.) Transforma-
ção revolucionária da sociedade: não pelo trabalho, mas pela luta (pelo re-
conhecimento). O homem já não deve conformar-se ao objeto (o que era o
-utilitarismo propriamente dito), mas destruí-lo, transforma-lo. Essa transfor-
mação ocorreu an sich, isto é, insensível e inconscientemente. Agora, na liber-
dade absoluta, ela se opera consciente e voluntariamente.

Hegel não fala da queda do Antigo Regime. Aqui o Antigo Regime já está mor-
;to. A propaganda da Auflriärung o matou; agora so falta enterrá-lo. Uma gran-
de Revolução sempre é. no início, incruenta; até sem luta. O Antigo Regime

assassinato. Essa doença ê a propaganda da Aufltlä rimg. O cadáver está enterra-
i ido, é o mundo da liberdade absoluta. O que há agora? Ia não há conformismo.

'visto que não há mais nada a que se conformar. Nada de real separa o homem
e a satisfação; mas ele ainda está longe dela. Há libertação em relação ao dado
que já não existe, mas ainda não há criaçao de um mundo novo real. O homem
está no vazio total: é a liberdade absoluta. .

_ I P. 413, última linha, e p. 414: A realidade do mundo dado (pré‹-revolucionário)
' desapareceu. Só há uma aparência (Scheín), um arremedo de mundo e de Esta-

do. O mundo cristão-burguês real, assim como a ideologia cristã-burguesa» ,lá
não existem - fora das consciências que justificam (e lamentam) _ou conde-
nam essi. mundo e essa ideologia desaparecidos lá flã0 há C0fl'lUn1dfld¢. ITI?-IS

' 'apenas homens isolados, particulares. O Estado só existe pelas idéias dos parti-
culares, por seusprojetos de uma Constituição. Estes estão reduzidos à sua rea-
lidade interior, não objetiva, a suas consciências revolucionárias; são pura me-
tafisica (reine Metaphysík), podem pensar (e dizer) qualquer coisa. lá não há
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mundo: apenas um Gegenstarid sem estruturas, o lugar (vazio) para um mun-
do. O Seiri-für-Arideres refugiou-se no für-sich-Seiri, no Selbst, mas o Selbst
agora não é diferente do Ich, por isso não corresponde a nenhuma realidade
humana objetiva (= social, política). Cada um pode querer transformar suas
idéias pessoais em realidade política, sem passar por louco ou criminoso; cada
um pode dizer “o Estado sou eu”, ao propor “sua” própria Constituição. O co-
nhecimento da consciência-de-si (Wisseii des Selbstbewusstseins) pode transfor-
mar-se em movimento (Bewegung) (dialética), isto é, num processo social, po-
lítico, histórico; a convicção subjetiva' (Gewissheit) de cada um pode tornar-se
verdade (Wahrheit) para todos: tudo isso sem luta, sem esforço, sem destruição
de um dado. Assim é a liberdade absoluta. P

P. 414, linha 4 de baixo para cima, até_ a p. 417: Descrição da dialética do perío-
do libertário do início da Revolução, ideologia que é mera ilusão: a liberdade
absoluta é puro nada (= morte). _

Nessa atitude há uma insuficiência imanente: não há luta, nem risco de vida.
(O Tim é pois unmittelhar, não mediatizado pelo nada da morte.) Como o An-_
tigo Regime morreu sem luta, o homem da liberdade absoluta pensa que
“a ação de todos e de cada um” (criadora do Estado pós-revolucionário) pode
igualmente efetuar-se sem luta cruenta, isto é, que essa ação pode ser imediata.

(Cf. p. 415, linha 12 de baixo para cima: Todas as classes [Stäride] desaparece-
ram, o homem é um particular no sentido forte do termo, e pensa que repre-
senta como tal a humanidade em geral; grave ilusão.)

Essa ideologia da liberdade absoluta é pois “o Céu que desce à Terra" com que
sonhava a razão esclarecida (cf. p. 413, linha 19). De fato, é um vazio que ani-
quila a si próprio. A realização e a revelação desse aniquilamento da liberdade
absoluta é o Terror (Schreckeri = mediação pela morte). _

P. 416, “Est ist nech...” etc.: Trata-se aqui do governo revolucionário do período
da liberdade absoluta, que parece ser uma ditadura (aparece como...), já que
todo particular pode querer dizer: “o Estado sou eu". Ninguém se opõe a esse
governo. Ele chega sem luta ao poder, tudo o que disser será lei (Gesetz), tudo o
que fizer será ação de Estado (Staatsaktion). Mas não é uma ditadura, precisa-
mente porque nada se opõe a ele; ele se constitui no vazio. Não deixa marcas
na realidade objetiva, e ninguém de fato lhe obedece. Não pode fazer nenhuma
obra real positiva. Não há ação coroada de êxito e, por conseguinte, não há lii
berdade verdadeira, real. ' '

P. 416, linha 11 de baixo para cima; até a p. 417: O que deveria ser feito então e
que fará mais tarde Napoleão: um Estado corporativo pós-revolucionário, com
as classes' sociais hereditárias já destruídas. -

s rn

'.: ,`:
."l\-

=:."_'.=.T::;,:1'__':".',`;.:.-'_¿"`.:Í.r¬
.___-. __

.£=i-f.‹=-'1'fr:¬:-z.-v...r::

_ |.., -,

.____

F 'rt
¬-«F-_.:3-

-+
'P1'"'

i E Í”-_
. *›l'_i

. ._ '.‹.__ ¡:

_'-1+
.1 .!,_.ir ¿;'

ii..
É

".¿.

_..-..¬¬rn-.z
- xt

. '|jz ._ _;
`..

_iii
. .-|_.i

1 -*
I--

.`_Í.i`-._-__?_?..3."-'L
13; 1_ záiil

.JpP I'-
|!'-'

l-H*
.¡.¡..
.|,.__
_..-..
:'..__
.JJ

.¡:i.'

'._.¿¬--=_I-.L_'`:..__'iu-'_.=`F', ,._..-._-...|_--'._;z, -›_--'›.Í-;.L:'

i..| 'I'_ ______
¡;.,__~¡'

""'._____

uII"".

- 1

..._::._¬ 1;;___.
1 '*!_-.te

-.s'._3"'+`- _“_-¬ .1"!\-,'

_':'

_'_.;:'_::t:;¿_'__¿;_;'f'f_Í_T"'-=-'j _-ef-__¬_:_-'

_.-__.____'___,,__,.____- ¬.-¡.-.-._.-.-.-.-...i-.-.-_.-.--E -.,"_._.z..,..._.1,._.._._'._,'_¿,-¬"-" _.1'.":¿_'-'-_.T¿': -..-np--.-¬|-¬-,--.-..›.›g-1-.-¬-,-¬-5,,.-.-...1,-.-¿-.`-._-__¬

_-,_____

Pjz-.;T¡:“L'- e-L'-.Jr-H'-_._._._.=__z

i
P'

lê
E. 41__

1
.. .;.-
fi

|_ .-.-_.

1 .Ç if*I _ _
É

.-;.: .-'II'
1

I

__I ‹- z.| e

,.

Í:

_.
|

nv,
¿._

,_
__

Í:
1.1

..
›.

'. '_\_

ú.

_.. _.¬¬._;
ln..

Í.-i

-._,.\..

I.i..
_!|

¡ÂI‹f
_|

.-_-_,¡.'._
I
Ê.-:

_;_.'.¡..'.i2.'_i-L'
--1.

ÉÃ_-i
É'_

1!'

1'fr'

4:
J

r ¡'

--: _
` I

. P .

I: ..-15

.J `_

._
iu'

I-

J
-1.

__,

1
ll!

I.
' i

ll

i .
¬;

r .

E

H I

'1. _-i.
'Í|

I. is `_1 1

.ii-

.F

inritonução A Larruiui na Heuer.

P. 417, linha 10, “Keiri positives..."': Um governo revolucionário (qualquer) quer
realizar a liberdade absoluta; torna-se então efetivamente ditatorial - é “die
Furie des Verschwínderis” (a fúria do desaparecimento) (p. 417, linha 7 de baixo
para cima), a fúria do aniquilamento, o Terror (Schreclren).

P. 417, última alínea, até a p. 419: Descrição da dialética do Terror. O governo
quer realizar a liberdade; suprime a liberdade absoluta e, desse modo, prepara
a realização da liberdade verdadeira. A liberdade absoluta é um nada: ela não é;
por isso sua realização ou revelação é apenas morte e nada.

No estado de liberdade absoluta, cada qual quer tornar-se ditador e impor a
todos sua vontade particular. Pode então tornar-se ditador; mas não passa de
um pseudoditador, porque as outras vontades continuam particulares e impe-
netráveis à sua. A idéia de ditadura' é abstrata. Para realizá-la, é preciso supri-
mir efetivamente as vontades particulares: pela -morte (e pelo Terror). Pois já
não há vontade universal, há apenas seres particulares, que só podem ser atin-
gidos em sua existência biológica, e não em suas obras nem em suas ações,
porque eles não fazem nada (apenas se opõem). Tal processo só poderia ter fim
pela exterminação de todos os membros da sociedade e pelo suicídio do (falso)
ditador. De fato, o Terror nada mais é que o suicídio_d-a própria sociedade.

A realização da liberdade absoluta se dá por uma luta de facções. É aí que o
escravo (ou o burguês ex-escravo) enfim se liberta, porque para ele esse é o
Kampfl a luta cruenta pelo reconhecimento que lhe era necessário para inte-
grar em seu Ser o elemento da dominação, da liberdade. O governo revolucio-
nário é a facção vitoriosa, e sua queda final é tão necessária quanto a das outras
facções (= particular). Pois o governo pós-revolucionário não pode ser um go-
verno de partido, de apenas uma parte do todo: ele deve suprimir a si próprio
ou será suprimido. Mas, enquanto for revolucionário, tem de ser governo de
partido e, por conseguinte, agir pelo Terror. ' '

Pelo Terror, o homem toma consciência do que 'é realmente: nada. Der Schrec-
lcen des Todes ist die Anschauurzg dieses ihres (der Freiheit) riegativen Weseris
(0 terror da morte é a contemplação de sua [da liberdade] essência negativa)
(p. 419, linhas 17- 18). Somente após essa experiência 0 homem torna-se de fato
racional e quer realizar uma sociedade (Estado) na qual a 'liberdade seja verda-
deiramente possível. Até esse momento (do Terror), o homem (ainda escravo)
separa a alma do corpo, ainda é cristão. Mas, pelo Terror, compreende que
querer realizar a liberdade abstrata (absoluta) é querer a morte, e compreende
então que quer viver, em corpo e alma, aqui-na-Terra, pois só isso o interessa
de fato e poderá satisfazê-lo. O Terror, “die Furcht íhres ahsoluteri Herrn, des
Todes” (a angústia do senhor absoluto, da morte) (p. 420, linhas 4-5), predispós
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as consciências particulares a admitir um Estado, no qual poderão realizar-Se
de modo dividido e limitado e no qual. mesmo assim. serao verdfldelrfl sf roll-
mente livres.

Mais uma vez: é pelo Terror _que cessa a escravidão, a própria relação de senhor
a escravo, e, portanto, o cristianismo. Doravante o homem vai buscar a satisfa-
ção (Beƒriedigung) na Terra e dentro de um Estado (onde já não haverá liberda-
de absoluta, a não ser para o chefe, que é Napoleão; pode-se no entanto dizer
que até essa liberdade é limitada pela realidade; mesmo assim 0 chefe do Esta-
do pós-revolucionário está plenamente satisfeito por sua ação, pois essa reali-
dade que a lirnita é inteiramente obra sua). i

P. 420, alínea, “Der Gcist wäre...'§ até “._. lcönnte”: Não há como voltar atrás. Ape-
sar das aparências, o Estado pós-revolucionário é radicalrnente diferente dos
Estados pré-revolucionários. . z . _

P. 420, linha 22, “Aber...”: Não há como voltar atrás porque esse Estado supõe a
liberdade (Freiheit) absoluta, que ele destroi apenas para realizar o seu nada.

A Revolução (o revolucionário) não é função dos instintos naturais, nem de
um objetivo dado (que seria então dependente do mundo dado, e não revo-
lucionário). O revolucionário age conscientemente, não para estabelecer um
mundo (ideal), mas para destruir o mundo dado. Ele percebe isso. Será ele
quem vai reconstruir, a partir Êdo nada, um mundo novo. Logo, há um Seibst
que cria a si próprio a partir de um mundo reduzido ao nada. Não há verda-
deira criação sem prévia destruição do dado: ação = negatividade negadora
(Nzganviiâi). t ç s s
A absoluta Freiheit é pois a mais alta e derradeira formação (Bildung), que
revela ao homem seu nada (sem compensação positivista): der bedeutungsiose
Tode, der rcine Schrecken des Negotiven” (a morte insignificante, o puro terror
da negatividade) (p. 421, linhas 4-5). E o Estado que advirá será o ápice da
negatividade, isto é, sua inversão dialética em positividade absoluta.
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.ore MORALITÃT

(0 ESPÍRITO consciente DE si.
A MORALIDADE)

(p. 423-472)
1 I

A subdivisão C do cap. VI trata do Estado pós-revolucionário, isto é, do impé-
rio napoleónico (1806). Estamos no final da história. A dialética chega aqui ao
advento do próprio Hegel ou, mais exatamente, da Fenomenologia. (O cap. VIII,
o último, vai tratar dessa Fenomenologia, resumida de um ponto de vista supe-
rior, pelo qual será mostrado como e por que seu conjunto constitui a base do
saber absoluto, que será realizado e revelado na e pela segunda parte do siste-
ma da ciencia, a Enciclopédia.) ' _

Der seincr seibst gewisse Geist, o Espírito, que tem a certeza e a segurança de si,
é em última análise o próprio Hegel, isto é, seu sistema de filosofia (Fenomeno-
logia + Enciclopédia), que já não é busca da sabedoria, mas a própria sabedoria
(= saber absoluto). Aqui, a certeza subjetiva (Gewissheit) coincide com a verda-
de objetiva (Wahrheit), ou realidade revelada pela linguagem. Ora, uma ver-
dade só é verdade de fato, isto é, universalmente e necessariamente (= eterna-
mente) válida, se a realidade que ela revela estiver inteiramente acabada (tudo
oque era possível efetivamente se realizou), logo perfeita, sem possibilidade de
eittensão ou de mudança. Essa realidade total, definitiva, é o império napoleó-
nico. Para Hegel (1806), trata-se de um Estado universal e homogêneo: reúne
toda a htunanidade (pelo menos a que importa historicamente) e suprime
(auƒhebt) em seu seio todas as diferenças específicas (Besortderheit, singularida-
de): naçöes, classes sociais, famílias. Como também o cristianismo é suprimi-
do, já não há dualismo entre Igreja e Estado. Logo, as guerras e as revoluções
são doravante impossíveis. Quer dizer que esse Estado não se rnodificará, ficará
eternamente idêntico a si próprio. Ora, o homem é formado pelo Estado no
qual vive e age. Logo, o homem também não se modificará. E a natureza (sem
negatividade) está de todo modo acabada desde sempre. Por conseguinte, a
ciência que descreve correta e completamente o mundo napoleônico continua-
rásempre c inteiramente válida. Será saber absoluto, termo final de toda busca
filosófica. Esse saber é o Espírito seguro desi. `

Em última análise, esse Estado`já não muda, porque todos os seus cidadãos es-
tão satisfeitos (bcƒriedigt). Estou plena e definitivamente satisfeito quando mi-
nhaz personalidade, exclusivamente minha, é reconhecida (em sua realidade e
em seu valor, em sua dignidade) por todos, contanto que eu reconheça a rea1i-
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dade do valor dos que presumivelmente devem reconhecer-me. Estar satisfeito
é ser único no mundo e (mesmo assim) universalmente válido. Ora, é o que se
realiza para o cidadão do Estado universal e homogêneo. De um lado, graças ã
sua universalidade, sou aí reconhecido por todos os homens, que são meus pa-
res. De outro lado, graças à sua homogeneidade, sou verdadeiramente eu que
sou reconhecido, e não minha familia, minha classe social, minha nação (“eu”
como representante de uma família rica ou ilustre, de uma classe que possui ou
que governa, de uma nação poderosa ou civilizada etc.). O particular (eu) refe-
re-se diretamente ao universal (Estado), sem que haja barreiras formadas pelas
diferenças' específicas (Besonderheíten: famílias, classes, nações). Equivale a di-
zer que no mundo pós-revolucionário se realiza (pela primeira vez) a indivi-
dualidade. Ora, ser um indivíduo, isto é, homem propriamente dito, é estar sa-
tisfeito, é já não querer, logo já não poder, transcender-se: tornar-se diferente
do que se é. Compreender a si próprio é compreender o homem integral, defi-
nitivo, perfeito. É o que Hegel faz em e por seu sistema.

É verdade que só o chefe do Estado universal e homogêneo (Napoleão) está
realmente satisfeito (= reconhecido por todos em sua realidade e seu valor pes-_
soais). Só ele é pois verdadeiramente livre (mais que todos os chefes que o pre.-
cederam, que estavam sempre limitados pelas diferenças específicas das fa-
mílias, das classes, das nações). Mas todos _os cidadãos estão aqui satisfeitos
potencialmente, porque cada um pode tornar-se esse chefe cuja ação pessoal
(particular) é ao mesmo tempo ação universal (do Estado), isto é, ação de to-
dos (Tim aller and jeder, ação de todos e de cada um). Pois já não há heredita-
riedade (elemento desumano, natural, pagão). Cada um pode atualizar seu de-_
sejo de reconhecimento, desde que aceite (elemento de dominação) o risco de
morte que, nesse Estado, a competição implica (= luta política; esse risco ga-
rante, aliás, a seriedade doscandidatos), e desde que tenha previamente parti-
cipado da atividade construtiva da sociedade, do trabalho coletivo que man-
tém o Estado na realidade (elemento de sujeição, de serviço, que garante, aliás,
a competência dos candidatos). A satisfação do cidadão é pois um resultado da
síntese, nele, do senhor-guerreiro e do escravo-trabalhador. Assim, o que há de
novo nesse Estado é que todos são (em certo momento) guerreiros (recruta-
mento) e que todos também participam do trabalho social. Quanto ao sábio
(Hegel), contenta-se em compreender: o Estado e seu chefe, o cidadão guerrei-
ro e trabalhador, e a si próprio (primeiro pela Fenomenologia, no fim da qual
ele encontra a si como resultado, termo final e integração do processo histórico
da humanidade). Esse sábio, que revela (pelo saber) a realidade (encarnada em
Napoleão), é a encarnação do Espírito absoluto: é pois, se quisermos, esse Deus
encarnado com o qual sonham os cristãos. (Cristo verdadeiro, real = Napo-
leão-]esus + Hegel-Logos; a encarnação ocorre, portanto, não no meio, mas no
fim dos tempos.) -
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rnrnonução A Lzrruas na HEGEL

O subtítulo diz: Die Momlítät. Moralítät = moral refletida, em oposição à Sin-
lichkeít (cap. Vl, A) = moral consuetudinária. O senhor pagão (de VI, A) supor-
tava a lei moral e os costumes de seu Estado, como o homem (ocioso) suporta
as leis da natureza. A moral consuetudinária (isto é, o estilozde vida) é aceita
como um dado (mandamento divino ou - o que já é melhor - legado dos
antepassados). Ela é coletiva e inconsciente (de seus motivos, de sua razão de
ser). Iá a moral refletida é inventada pelo homem, que- sabe que é ele que a pro-
mulga. Logo, ela é individual, minha, se quisermos (mas é presumível que seja
universalmente válida). Essa moral (filosófica) desenvolve-se no interior do Es-
tado napoleonico, a rigor na Alemanha: Kant, os românticos (Novalis) etc., e
chega à moral (implícita) de Hegel (que é definitiva). É a dialética dessa moral
(de Kant a Hegel) que é descrita na subdivisão C do cap. VI.

Nessa subdivisão, não se trata (explicitamente) do Estado napoleónico, de Na-
poleão, do cidadão pós-revolucionário. Trata-se menos do mundo pós-revo-
lueionário do que das ideologias que nele se desenvolvem (e que chegam à
idéia hegeliana). Mas Hegel já falou rapidamentefdesse' mundo (Estado) no fim
da subdivisão anterior. Falará também, ocasionalmente, durante as análises
dessa subdivisão C, ao responder aos críticos alemães de Napoleão. E ele trata
disso na pequena introdução a essa subdivisão C." " _ '_

Introdução (p. 423-424)

Aqui Hegel fala do cidadão do Estado universal e homogêneo (napoleônico),
isto é, do homem plena e definitivamente satisfeito. 'Na realidade, trata-se de
Napoleão (que é o único a estar satisfeito em ato) e do próprio Hegel (plena-
mente satisfeito também ele pelo fato de ter compreendido Napoleão). Napo-
leão age, mas não se compreende; é Hegel que o compreende (revelação = Na-
poleão + Hegel). d

P. 423, linhas 1-3: o mundo pagão grego; linhas 3-4: o mundo romano; linhas
4-9: do mundo cristão a Napoleão; linha 9 e seguintes, e p. 424: o mundo do
homem pós-revolucionário. .

O homem pensa do mundo o que o mundo é, o mundo é o que o homem pen-
sa dele; o próprio homem é realmente conforme ã idéia que ele faz de si; o Es-
tado é um saber, um Wissen; o homem tornou-se Deus; Napoleão fez reconhe-
cer por todos sua vaidade, e o Estado é a revelação e a realização dessa vaidade;
em Napoleão a vaidade já não é vã, já não é um pecado. _

Além disso, o homem (Napoleão) se conforma ao Estado que criou; é cidadão:
ele próprio serve a sua obra, sabe o que faz e só faz o que sabe; há pois coin-
cidência absoluta entre o querer e o saber. Napoleão eleva-se acima do Seia,
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mas não foge dele; está realmente presente no mundo (no Estado) (p. 424, fim
da 1* alínea).

P. 424, alínea: Napoleão é o homem absolutamente livre e perfeitamente satis-
feito; sabe que é livre; ele o prova a si e aos outros.

Mas (cf. p. 423, linha 9: observar a palavra “scheint” [parece]) Napoleão não
sabe que a satisfação vem afinal do saber e não da ação (embora o saber pres-
suponha a ação). É portanto Hegel que está absolutamente satisfeito. A verdade
(Wahrheit) tem dois aspectos: real e ideal. A satisfação (Beƒriediguflg) BSIÉ CGH'
tida não no Ser que se revela, mas na revelação do Ser. A Wahrheit é Napoleão
revelado por Hegel, é Hegel que revela Napoleão.

Segue-se o texto da subdivisão. C, no qual Hegel vai falar da filosofia alemã,
de Kantaté ele próprio. Como sempre, o texto é dividido em três parágra-
fos (a, b, c) que correspondem' às três etapas do processo dialético real que é
descrito: _ _
o) Kant e Fichte, ideólogos da liberdade absoluta;
b) auto-supressão da filosofia de Kant e de Fichte, que chega à anarquia filosó-

fica (lembrando a anarquia que precede o Terror);
c) a consciencia moral (das Gewissen) = Iacobi, a alma bela (die schöne Seeie)

= Novalis e Schelling, o mal e seu perdão (dos Bose und seine Verzeihung)
= Hegel, que legitima por sua moral (implícita) o crime revolucionário
e o acabamento da Revolução (e portanto da história) por Napoleão (Bose-
Verzeihung). ' _

a) Die morolische Weitanschauung (A visão de miuido moralista). P. 424434

Trata-se de Kant. Só se fala de sua antropologia, implicada em sua moral, e de
seu moralismo. Kant é o ideólogo da Revolução (crítica da utilidade [Nützl:ch-
keir]). Mas Kant considera a natureza como independente da ação do homem;
é um resto de cosmologia pagã, de cristianismo também. Esse dualismo (ho-
mem-natureza) é- um resto de servilismo para com a natureza (Kant, vivendo
no mundo pré-revolucionário, ainda é escravo). Kant não leva em conta a inte-
ração do homem e da natureza: ele não compreende o trabalho que transfor-
ma o mundo. Também não 'compreendeu a necessidade de um Napoleão, nem
que o homem deve realizar Estado para se aperfeiçoar e chegar à satisfação.

A satisfação (Beƒriedigung) é para Kant um Postulor, isto é, uma fé. Ele só chega
à esperança da satisfação (Kant = filósofo da esperança, categoria especifica-
mente cristã). _ › _

Kant postula garantias: a imortalidade da alma, a existência de Deus. O ho-
mem kantiano busca afinal a felicidade (Glück) (dada em e por um além [Ien-
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sei.ts]) e não a Beƒriedigurig. Ele chega assim à própria solução cristã. Logo, ele
parte da autonomia do homem (homóloga da liberdade absoluta) para chegar
à sujeição do homem. _ . .

Contradição interna, portanto.

lv) Die Verstellung (O fmgimento), p. 434-444

Auto-supressão do kantismo. O homem kantiano não pode levar-se a sério
(como também não o acabamento real e completo do dever, e, por conseguin-
te, o próprio dever): é o ideólogo da liberdade absoluta (que chega ao nada:
ideológico e existencial). l

Depois, viria a filosofia de Hegel. Mas entre Kant e Hegel interpóe-se o roman-
tismo. `

c) Das Gewissen, die schöne Seele, das Böse and seine Verzeihung
(A consciência moral, a alma bela, o mal e seu perdão), p. 444-472

O perdão hegeliano (Verzeiimng) é precedido pelo Gewissen de Iacobi e pela
sciiöne Seeie de Novalis e dos românticos. Processo de transformação de uma
antropologia teísta (Kant) em uma antropologia antropoteista (Hegel). O ro-
mântico É o kantiano que compreendeu a si próprio: já não pode falar de Deus
sem hipocrisia (Heuchelei). Deveria ser ateu, mas não toma essa decisão. Ora, o
homem perfeito (para os românticos) é o homem que vive em conformidade
consigo. Donde, contradição imanente: teórica e existencial.

“Viver em conformidade consigo" é consciencia moral (dos Gewissen). O ho-
mem é o único valor moral: está justificado desde que aja segundo sua cons-
ciência, seja ela qual for. Mas isso é insuficiente: essa antropologia é inviável;
não é a de Hegel. Falta-lhe a Vermittitmg, a mediação pela ação (da luta e do
trabalho). É na Urimirteibarkeit (na inação) que o romântico tem sua verdade
(Wahrheit): esse é seu erro. Ele transcende o Seia pela elevação de sua alma,
mas essa negação, para ser viável, deve realizar-se no ser (natureza e Estado)
pela ação transformadora do dado. (O trabalho transforma o erro em verdade;
a luta, o crime em virtude. Cf. Introdução, p. 33-34, “Das Wahre und Falsche...”.
O crime e a loucura, que negam o Seia, só têm valor e permanecem [como
Auƒgehobene] se justificarem a si próprios, isto é, se realizarem um Estado onde
são reconhecidos como virtude e verdade, e já não são considerados como cri-
me e loucura.) _

Das Gewissen (p. 445, alínea, até a p. 456, linha 2): O homem kantiano ainda
não tomou consciência da realidade pós-revolucionária; o homem do Gewissen
(jacobi) é o primeiro a percebe-la. Mas essa consciência é un-mittelbar. Não é
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mediatizada pela ação, é pura imaginação; ainda não é um Tan alter and jeder:
aceita-se a Revolução, mas nela não se toma parte ativa. E a atitude do intelec-
tual pós-revolucionário: o romântico. romântico percebe a liberdade adqui-
rida pela Revolução, resultado do trabalho e da luta; mas só aceita o resultado,
sem aceitar os meios (luta cruenta e trabalho de todos). Ignora a. (pré)-históna
dessa liberdade, não percebe o esforço que levou a isso: gostaria de gozar da
liberdade conquistada pelos outros, como o homem-do-prazer (cap. V) goza
dos produtos do trabalho de outrem.

Diferença em relação ao intelectual pré-revolucionário do Bestiârio (cap. V,
C, a)i o intelectual pós-revolucionário compreendeu que o valor supremo é ele.
Mas sua autonomia se revela não pela ação, mas pela convicção imediata sub-
jetiva = zíggnz Uberzeugung (que não depende de nada além de si próprio).
Logo, o romântico vive em conformidade com suas próprias convicções, sejam
elas quais forem; é tudo o que ele quer (cf. p. 449, linhas 15-16). O homem ro-
mântico quer ser reconhecido; nisso ele está certo, mas erra ao querer sê-lo de
maneira imediata, isto é, sem esforço, sem ação de luta e de trabalho. Não quer
lutar. Quando vé que os outros não reconhecem suas convicções como a ver-
dade, o bem, o belo, contenta-se com o fato de que os outros reconheçam que
são amas (ou suas) convicções: sempre admitidas (ao lado de outras) e por ve-
zes verídicas (boas ou belas). Ora, essasconvicções não são afinal negadoras do
dado, nem mesmo independentes desse dado: ao contrário, elas são função
dele (ou dos instintos do indivíduo, ou de tradições familiares, sociais, na-
cionais etc.; impulsos e inclinações [Triebe and Neiguiigen], p. 452, linha 25)-
O intelectual romântico não realiza seu ideal: se essas convicções são revoluci-
onárias, ele não age; se são não revolucionárias, conformistas, ele depende do
dado. De qualquer modo, ele não faz nada por elas, nem em função delas.

O intelectual escolhe o subterfúgio da hipocrisia e nega seu fracasso. contenta-
se com a tolerância em relação às suas convicções e às de todos os outros (com
exceção dos intolerantes). E a ideologia pacifista do Gewissen, é o liberalismo
político e económico. Os românticos tagarelam sobre o bem público, enquanto
os homens de negócios agem em função de seus interesses privados. Essa socie-
dade é essencialmente pré-revolucionária: primeiro, particularismo extremo;
segundo, destruição do cristianismo. Na pseudo-sociedade que era a Igreja rei-
nava o princípio: “cada um por si, Deus por todos”. Agora Deus foi suprimido,
mas o princípio continua: cada um por si na vida real, e o romantismo tagarela
por todos.

A ideologia que revela essa sociedade: o universal (a verdade, o Estado etc.) do
livre jogo das convicções e das forças económicas. Esse jogo permanece jogo, e
ninguém o leva a sério: não se pode chegar à verdade, nem a um saber univer-
sal, nem a um Estado universal, nem.:. etc. A
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O ideal é a autarquia absoluta (p. 455, linha 3 de baixo para cima), mas não é
realizado; pensam que é possível chegar a-ele de modo imediato. '

Die schöne Seele (a alma bela) (p. 456, I* alínea, até a alinea da p. 462): O ho-
mem pós-revolucionário romântico ainda não está satisfeito: não é reconheci-
do universalmente em sua unicidade (gênio).

Ou então: ele impõe suas convicções; age; deixade ser intelectual revolucioná-
rio; torna-se cidadão (Napoleão).

Ou então: ele não quer agir, tem até as convicções necessárias para não agir.
Basta-lhe exprimir-se e não entrar no terreno das convicções dos outros. Por
qual meio? Pela linguagem. De fato, nessa sociedade onde vive o romântico, é
possível dizer qualquer coisa; tudo é tolerado e quase tudo é considerado inte-
ressante (até o crime, a loucura etc.). ._ _

Esse homem pensa que pode satisfazer-se com palavras: é claro que com pala-
vras que sejam aceitas (reconhecidas) pela sociedade. Por isso, pensa que ele
próprio é aceito universalmente e que possa assim satisfazer-se. Logo, deve le-
var uma existência puramente literária.)

Diferença em relação ao intelectual do' Bestiário (cap. V, C, a): já não foge a si
próprio, mas descreve a si próprio, revela-se com complacência a todos. Foge
do mundo, e não de si- o único Seibst que conhece e que o interessa.

É a última fuga do homem diante do mundo: refúgio em si (a torre demar-
fim). '

O ápice da expressão romântica será o romance de um romance, o livro de um
livro. (Analogia com a Fenomenologia que explica como a_fenomenologia é
possível. Mas esta tem um conteúdo real: o homem como agente da história.)

Esse homem: 1°, é um-pensamento que pensa a si próprio (= Deus pagão, aris-
totélico); logo, já antropoteísmo; mas contenta-se com pouco, em identificar-
se com uma divindade pagã (Hegel quer ser Cristo); 2°, cria _um mundo a par-
tir do nada, com o fito único de fazer-se reconhecer (= Deuscristão, que cria o
mundo para aí revelar-se; mas o mundo do romântico é apenas romance).

A imaginação romântica, criadora dos mundos fictícios, maravilhosos, culmi-
na .em Novalis (como a ação política criadora de um mundo real, em Napo-
leão). Mas nem Novalis leva a sério sua divindade (Napoleão será, ao contrário,
efetivamente o Deus revelado [der erselieineiide Gott]; p. 472, fim). O poeta só é
reconhecido por uns poucos, por uma “igrejinha” (nem chega a Igrejal). Napo-
leão, porém, impõe-se a todos. O poeta que se reduz a si esgota-se afinal, e ani-
quila-se em seu próprio nada. É a mentira absoluta (die absolute Uiiwaiirheit)

ig-
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(p.`461, linha 13 .de baixo para cima), a mentira levada ao extremo que destrói
a si própria. Esse romântico sublimado e esvaecente é a Sehone Seeie: = a cons-
ciência infeliz (cristã) que perdeu seu Deus.

O poeta romãntico quis ser Deus (e tinha razão em querer) mas não soube
como fazer: aniquila-se na loucura ou no suicídio (p. 462, linhas 9-10 de baixo
para cima). É uma bela morte, mas não deixa de ser morte: o fracasso total e
definitivo. _ I.~..

Das Bose und seine Verzeihung (o mal e seu perdão) (p. 462, alínea, até a
p. 472): Das Bose = a Revolução e seu realizador: Napoleão. Verzeihung = justi-
ñcação da Revolução _e de Napoleão por Hegel na e pela Fenomenologia.

Tema - Napoleão e a filosofia alemã:
a) Kant-Fichte (p. 463, alinea, até a p. 465)
b) Poeta romântico (p. 465, 2* alínea, até a p. 469) diante de Napoleão.
c) Hegel (p. 469, 2* alínea, atéa p. 472) _

Do ponto de vista cristão, Napo_leão realiza a vaidade: logo, é a encarnação do
pecado (o Anticristo). Foi o primeiro que ousou atribuirefetivamente um va-
lor absoluto (universal) à particularidade humana. Para Kant, e para Fichte, ele
é o mal (tias Bose): o Ser amoral por excelência. Para o romântico liberal e tole-
rante, ele é um traidor (trai_ a Revolução). Para o poeta “divino'Í. é apenas um
hipócrita. _ _ `

Para Napoleão, só há moral universalmente válida para os outros: ele está aci-
ma do bem e do mal: logo, ele é, digamos, hipócrita. Mas a moral kantiana não
tem o direito de julgar assim. Em nome do juízo (Urteil) romântico, também
não se pode acusar Napoleão de egoísmo e de crime: porque toda ação é egoís-
ta e criminosa, enquanto não tiver êxito; ora, Napoleão teve êxito. Ademais, os
adversários de Napoleão nãoagem contra ele, não o destroem: logo, o juízo
que emitem é pura vaidade, tagarelice. São pura inatividade, isto é, um Sein,
portanto um nada: se a Alemanha (logo, a filosofia alemã) se recusa a reco-
nhecer Napoleão, e_l_a desaparecerá como Volk; as nações (Besonderheit, singu-
laridade) que se queiram opor ao império universal (Allgemeinheit, universa-
lidade) serão aniquiladas. E

Mas Hegel reconhece e revela Napoleão ã Alemanha. Pensa que pode salvá-la
(por sua Fenomenologia), conservá-la sob uma forma sublimada (auƒgehoben)
no seio do império napoleónico.

Chega-se afinal a uma dualidade: realizador e revelador, Napoleão e Hegel, a
ação (universal) e o saber (absoluto). Há consciência (Bewusstsein), de um
lado; de outro, consciência-de-si (Selbstbewusstsein)_ _
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Napoleão está voltado para o mundo exterior (social e natural): ele o com-
preende, já que age com êxito. Mas não compreende a si (não sabe que é Deus).
Hegel volta-se para Napoleão: mas Napoleão é um homem, é o homem “per-
feito” pela integração total da história; compreende-lo é compreender o ho-
mem, compreender a si próprio. Ao compreender (= ao justificar) Napoleão,
Hegel completa sua consciência-de-si. Torna-se assim um sábio, um filó-sofo
“completo”. Se Napoleão é o Deus revelado (der erscheinende Gott), é Hegel
quem o revela. Espírito absoluto = plenitude do Bewusstsein e do Selbstbewusst-
sein, isto é, o mundo real (natural) que implica o Estado universal e homogê-
neo, realizado por Napoleão e revelado por Hegel.

Hegel e Napoleão são. porém, dois homens diferentes; o Bewusstsein e o Selbst-
beivasstsein ainda estão separados. Ora, Hegel não ama o dualismo. Trata-se de
'suprimir a díade final? -

Isso (talvezl) pudesse ocorrer se Napoleão reconhecesse Hegel, como Hegel re-
conheceu Napoleão. Será que Hegel esperava (1806) ser chamado por Napo-
leao a Paris, para lá tornar-se o filósofo (o sábio) do Estado universal e ho-
mogêneo, devendo explicar (justificar) - e talvez dirigir - a atividade de
Napoleão? ~ _

Desde Platão, essa foi sempre_ a tentação dos grandes filósofos. Mas o texto da
Fenomenologia que a isso se refere (p. 471, linha 11 de baixo para cima, até
a p. 472) é (voluntariainentei) obscuro. '

Seja como for, a história terminou.

iíš



.Í

...--.._

.-_-5_-

RESUMO DO CURSO 1936-19371 ~ '

Estudamos as seções B e C do cap. VI da Fenomenologia, que _analisam a evolu-
ção dialética do mundo cristão, das origens até Hegel. ' r

Hegel vê a origem e a base do cristianismo naiidéia de individualidade, des-
coberta pelo escravo e desconhecida no mundo dos senhores pagãos. A indi-
vidualidade é a síntese do particular e do universal: é o valor absoluto ou uni-
versal realizando-se num e por um Ser particular, o Ser particular obtendo,
como tal, um valor absoluto, isto é, reconhecido 'u'nive'rsalmente. Só essa sín-
tese, realizando-se como existência humana, pode oferecer ao homem a satis-
fação (Beƒriedígung) definitiva, que torna inútil e impossíveltoda fuga (Flucht)
para um além (Ienseits), fuga que se efetua na fé ou pela imaginação artísti-
ca. Pode oferecer também toda superação verdadeira do mundo dado, que se
produz pelo esforço negador da luta e do trabalho, esforçoque cria um novo
mundo real. Logo, esse homem realiza a individualidade perfeita e conclui a
evolução histórica. ' - ` ' ~ - -

O cristianismo pressupóe,'implica e revela essa idéia, ou' esse ideal, da indí-
vidualidade. Mas, no início, o escravo cristão (que descobre' esse ideal porque,
como não tem valor universal ou social, só pode atribuir umvalor à sua per-
sonalidade isolada ou particular) ainda está- sujeito, por permanecer escravo,
à dominação do cosmologismo (ou naturalismo) ie do universalismo pagãos
do senhor (que se atribuía um valor universalf como cidadão vivendo num
mundo dadol..

' Assim, ao enfatizar aiciologicamente o universal, o escravo se re-presenta
(vor-stellt) a individualidade como resultante não *da universalização doparti-
cular (deiñcação do homem), 'mas da particularização do universal (encarna-
ção de Deus). E se, para ele, seu valor pessoal já nãoé determinado pelo lugar
(tópos) que ocupa por seu nascimento no -cosmo natural dado, ele vê esse valor
não na criação de um mundo humano que só 'estaria lá por e para ele, mas 'na
aspiração a um lugar no cosmo divino igualmente dado, porque também inde-
pendente da vontade do homem. Em outros termos, o cristianismo é -- ã pri-
meira vista - uma religião. A antropologia individualista ingressa no mundo
sob a forma deteologia personalistarno homem começa dizendo, de Deus seu
senhor, o que ele mesmo quer ser, primeiro inconscientemente, e o que acabará
por querer e poder dizer de si. Enquanto o homem se compreender por meio
da religião cristã, verá, em seu desejo -orgulhoso de atribuir um valor absoluto

1. Extraído do Annuaire 1937-1938 da Ecole Pratique des Hautes Études, Seção de Ciencias
Religiosas. _ -- ` -
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ou universalmente reconhecido à sua particularidade autónoma puramente
humana, não um ideal a realizar (em vista da auto-satisfação no aqui-na-Ter-
ra), mas um mal a reprimir (em vista da salvação no além, concedida pela gra-
ça do Senhor). Ao descobrir o orgulho como base e móbil da existência huma-
na, a religião cristã, que o vê como o pecado fundamental do Ser humano, fará
de tudo para suprimi-lo; e ela interpreta esse orgulho como vaidade vã. En-
quanto o mundo for dominado pela religião cristã, o homem não conseguirá
satisfazer seu orgulho ao realizar no mundo o ideal da individualidade, que, no
entanto, é a fonte e o conteúdo essencial do cristianismo. Para realizar o cris-
tianismo ao realizar no mundo empírico o ideal antropológico da individuali-
dade, é preciso suprimir a religião e a teologia cristãs, isto é, depurar a nova
antropologia dos resquícios da cosmologia e da axiologia pagãs do senhor e,
assim, libertar o escravo dos resquícios de sua sujeição.

Enquanto o escravo dependia do senhor pagão que dominava o mundo, não
participava do valor universal de cidadão e não conseguia fazer reconhecer
universalmente seu valor pessoal ou particular. Por sua fé em Deus - senhor
absoluto diante de quem todos os homens são iguais (na sujeição absoluta) --,
o escravo libertou-se de sua dependência para com o senhor humano. Mas, ao
viver nessa fé, ele ainda não ousa atribuir à sua particularidade humana o valor
que lhe recusava o senhor. Embora já não tendo um senhor real, ele continua
escravo em e por si mesmo; é escravo de si, pensando ser o escravo de um Deus
do qual é, na verdade, o autor. Sendo seu próprio escravo, ele só pode libertar-
se e realizar seu ideal (cristão) libertando-se de si mesmo, superando-se, dei-
xando de ser o que é. Ora, ele é o que é em e por sua fé cristã num senhor ab-
soluto. Logo, é dessa fé, é da religião cristã e do mundo dominado por ela, que
ele se deve libertar; dessa religião de escravo que, ao criar um mtmdo ao qual
ele está sujeito porque a ele se sujeitou, faz dele um escravo, e que conserva
nessa sujeição o paganismo do senhor desaparecido.

Ao libertar-se gradativamente da sujeição, o escravo cristão elimina pouco a
pouco a teologia pagã de sua religião e se torna cada vez mais consciente de seu
ideal antropológico da individualidade autónoma. Ele realiza esse ideal ao co-
meter -- consciente e voluntariamente -- o pecado cristão do orgulho; por
isso mesmo, o orgulho é suprimido (auƒgehoben) como tal, e, ao deixar de ser
uma vaidade vã, ele se mantém na verdade (Wahrheit) ou realidade-essenciah
revelada. ~

Esse processo da realização reveladora da individualidade humana é des»
crito nas seções B e C. 'do cap. VI. Ficamos sabendo que: 1) Napoleão é quem
realiza o ideal da individualidade, ao fazer reconhecer o valor absoluto de sua
particularidade por um mundo criado por ele (a partir do nada revolucio-
nário) em vista desse mesmonreconhecimento universal; e 2) Hegel é quem re-

Ei

|
I
|

t

|-

.|.-Li"_-.-

4*s'-':;-*-'' .-¬-.._'__...-._. ..-_..._~¡-,-.-,...¡_t...|.-I-...-.-.¬.--l¬lH---Il-Ilfll-I¡'|=|=*-S-1-"'*'*--'H'-"*"'"'f"'.._'..-"" _ -.-\fzf'_,;.¬«¿'-,::--¬.›==~g=;._.7:¿1_,',|_-=:=-._.-¡-E-E-H-Ea-1_.e_;_:-tt1!'-..-.-t--›.-»--=-~.---.:-' _--Pe":*=z"'~z'*""-:':'.-f'1"z=`-"L ..'.:_*.:*._......_;-.:-_:-''-2---'_-'-_-_-_-^_¬j_---f-¬-H

_._` -P'

..:

ú

'l

1
I

153.

-¬-tnraoouçao A Latruas na nasal.

vela aos homens essa realização da individualidade, ao repensar a história na
Fenomenologia.

E a realidade de Napoleão revelada por Hegel que é o Deus real e vivo
(erscheinder Gott), aparecendo aos homens no mundo que ele criou para se
fazer reconhecer. E é sua revelação por Hegel que transforma o mito da fé
(Glauben) cristã em verdade ou saber absoluto (absolutas Wissen).
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assumo nos sms ranvnstnos cAPíTULos
t I Da FENOMENOLOGIA Do ESPÍRITO*

Resta-nos ler os dois últimos capitulos da Fenomenologia do Espírito. O cap. VII
ié intitulado “Religião” e o cap. VIII, “O saber absoluto” (Das absolute Wnsen).
Esse saber absoluto nada mais é que o sistema completo da filosofia hegeliana
ou da ciência, que Hegel expôs mais tarde na Enciclopédia dos ciências filosófi-
cas. Logo, o cap. VIII não pretende desenvolver o conteúdo do saber absoluto.
'Iifataapenas desse saber como uma espécie de faculdade. Mostra o que deve
ser esse saber, o que deve ser o homem dotado de um saber que permite revelar
de maneira completa e adequada a totalidadeido Ser existente. Mostra, princi-
palmente, a diferença entre esse saber absoluto filosófico e um outro saber que
também se considera absoluto: o saber implicado na revelação cristã e a teolo-
gia dela decorrente. Um dos principais temas do cap. VIII é a comparação entre
afilosofia ou a ciência hegeliana e a religião cristã.
-- - Ora, para bem compreender o caráter essencial desses dois fenómenos, e de
suas relações mútuas, é preciso considerar sua génese.

=-'A génese do cristianismo, da “religião absoluta”, a partir da religião mais pri-
mitiva vem descrita no cap. VII. Quanto à gênese da filosofia de Hegel, é possi-
vel dizer que toda a Fenomenologia-_ e em particular os cap. I a VI, que já exa-
minamos - é a descrição dessa gênese, que culmina na produção da própria
Fenomenologia; esta descreve a gênese da filosofia e a torna possivel ao com-
preender sua possibilidade. Os cap. I a VI, que mostram como e por que o ho-
mem póde afinal chegar ao saber absoluto, também completam a análise da
gênese da religião cristã ou absoluta, apresentada no cap. VII. Segundo Hegel
- para utilizar a linguagem marxista -, a religião é apenas uma supercstrutu-
ra- ideológica que só nasce e existe em função de uma infra-estrutura real. Essa
infra-estrutura, que serve de base tanto à religião quanto à filosofia, nada mais
é que o conjunto das ações humanas realizadas no decorrer da história univer-
sal, dessa história na qual e pela qual o homem criou uma seqüência de mun-
dos especificamente humanos, essencialmente diferentes do mundo natural.
São esses mundos sociais que se refletem nas ideologias religiosas e filosóficas.
E, convém já dizer, o saber absoluto, que revela a totalidade do Ser, só pode
'realizar-se no fim da história, no último mundo criado pelo homem.

_ Para entender o que é o saber absoluto, para saber como e por que esse sa-
bertornou-se possível, é preciso entender o conjunto da história universal. Foi
o que Hegel fez no cap. VI.
 í

1. Texto integral das três primeiras conferências doicurso do ano letivo 1937-1938.
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Mas, para compreender o edificio da história universal e o processo de sua
construção, é preciso conhecer o material que serviu para construí-lo. Esse ma-
terial são os homens. Para saber o que é a história, é preciso saber o que é o
homem que a realiza. É claro que o homem não é um tijolo. Primeiro, se qui-
sermos comparar a história universal ã construção de um edifício, é preciso di-
zer que os homens não são apenas os tijolos que entram na construção: são
também os pedreiros que o constroem e os arquitetos que fazem o projeto. o
qual se elabora progressivamente durante a própria construção. Além disso, até
como “tijolo” o homem é essencialmente diferente do tijolo material: até o ho-
mem-tijolo muda durante a construção, tanto quanto o homem-pedreiro e o
homem-arquiteto. Mesmo assim, háalgo no homem, em todo homem, que o
torna apto a participar - passiva ou ativamente ‹- da realização da história
universal.. I-lá, por assim dizer, as condições necessárias e suficientes ao início
dessa história, que chega afinal ao saber absoluto. Essas condições são estuda-
das por Hegel nos quatro primeiros capítulos da Fenomenologia. :

Enfnn, o homem não é apenas material, construtor e arquiteto do edificio
histórico. É também aquele para quem esse edificio é construído: o homem
vive nele, vê e compreende, descreve e critica essezedifício. Mas existe uma cate-
goria de homens que não participafativamente da construção histórica; con"-
tenta-se em viver no edificio construído e apenas falar dele. Esses homens que,
de certo modo, ficam “de fora`§ que .só falam das coisas que não criaram pela
ação, são os intelectuais produtores de ideologias de intelectuais, que eles acre-
ditam (e fazem acreditar) ser filosofia. Hegel descreve e critica essas ideologias
no cap. V. . . . 11

Logo, mais uma vez: o conjunto ;da Fenomenologia, resumido no cap. VIII,
deve responder à pergunta: “O que é o saber absoluto e como é ele possível??
Isto é: que devem ser o homem e sua evolução histórica, para que, em certo
momento dessa evolução, um indivíduo humano, que por acaso se chama He*
gel, se veja possuidor de um saber absoluto, isto é, um saber que lhe revela não
um aspecto particular e momentãneo do Ser (que ele, erroneamente, considera'
como totalidade), mas o Ser em seu conjunto integral, tal qual é em si e para si?

Ou ainda, para apresentar o mesmo problema sob seu aspecto cartesiano:
a Fenomenologia deve responder ã pergunta do filósofo que se acha capazde
atingir a verdade definitiva ou absoluta: “Penso, logo existo; mas o que existe?”

A essa pergunta do filósofo -“O que existe?” - corresponde a resposta
cartesiana: “Existe um Ser que pensa”. Mas ela não satisfaz Hegel. - '

É verdade que deveria ser dito: “Existo como um Ser que pensa . Mas o que
me interessa antes de tudo é o fato de eu ser um filósofo que pode revelar
verdade definitiva, dotado portanto de um saber absoluto, isto é,
mente e eternamente válido. Ora, todos os homens são seres que pensam,

¡Zani-

L-¬I.-_

tnrnopução A Lnrruns. os HEGEL

eu sou o único -- ao menos por enquanto -- a possuir esse saber. Ao me per-
guntar: “Mas o que existe?”, e ao responder: “Um Ser que pensa”L não com-
preendo nada, ou muito pouco, de mim. .

Não sou apenas um Ser que pensa. Sou portador de um saber absoluto.
E esse saber está atualmente, no momento em que penso, encarnado em mim,
Hegel. Logo, não sou apenas um Ser que pensa; sou também --- e antes de tudo
- Hegel. Quem é Hegel? ~ - .

Antes de mais nada, é um homem de carne-e osso, e sabe que é isso. Depois,
esse homem não está no vácuo. Está sentado numa cadeira, diante de uma
mesa, escrevendo num papel. Sabe que todos esses objetos não cairam do céu;
sabe que são produtos de algo chamado trabalho humano. Sabe também que
esse trabalho se efetua num mundo humano, dentro de uma natureza, da qual
ele faz parte. Esse mundo está presente-em seu espírito no momento em que
escreve para responder ao seu “o que existe?”. Porexemplo, ele ouve ruídos que
vêm de longe. Mas não ouve apenas ruídos. Sabe também que esses ruídos são
tiros de canhão, e sabe que os canhões também são produto do trabalho, fabri-
cados para servir a uma luta de morte entre os homens. Mais ainda. Sabe que o
que ouve são os tiros dos canhões de Napoleão.na batalha de lena. Portanto,
sabe que vive num mundo onde Napoleão age. - H «z -

Ora, isso é algo que Descartes, Platão e tantosoutros filósofos ainda não sa-
biam, não podiam saber. Será por causa disso que Hegel chega ao saber absolu-
to, ao qual seus predecessores aspirararn em vão?

' Talvez. Mas, então, por que é Hegel quem chega ao saber absoluto, e não
qualquer umde seus contemporâneos, que também sabem que existe um ho-
mem chamado Napoleão? Mas como o sabem? Sabê-lo-ão de fato? Sabem o
que é Napoleão? Eles o compreendem? `
. Ora, com efeito, o que é compreender Napoleão,'se não compreende-lo co-
mo aquele que completa, realizando-o, o ideal da Revolução- Francesa? E será
possível compreender esse ideal, essa Revolução, sem compreender a ideologia
da Auflclärung, do Século das Luzes? De modo geral, 'compreender Napoleão é
compreendê-lo em função do conjunto da evolução histórica anterior, é com-
preender o conjunto da história universal. Ora, quase nenhum dos filósofos
contemporâneos de Hegel propôs esse problema. *E-nenhtun, a não ser Hegel, o
resolveu. Porque Hegel foi o único a aceitar e justificar a existência de Napo-
leão, isto é, a deduzi-la a partir dos princípios básicos de sua filosofia, de sua
antropologia, de sua concepção da história. Os outros vêem-se obrigados a
condenar Napoleão, isto é, a_ condenar a realidade histórica. Por isso, todos os
seus sistemas filosóficos são condenados por tal realidade.
' Hegel não seria esse Hegel, pensador dotado de saber absoluto, porque,
de um lado, ele vive na época de Napoleão e, de outro, é o único a com-
preendê-lo?

159
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É exatamente o que Hegel diz na Fenomenologia.
O saber absoluto tornou-se - objetivamente - possível porque, em e por

Napoleão, o processo real da evolução histórica, no decorrer do qual o homem
criou mundos novos e se transformou ao criá-los, chegou a seu termo. Revelar
esse mundo é, pois, revelar o mundo, isto é, revelar o Ser na totalidade acabada
de sua existência espaciotemporal. E - subjetivamente - o saber absoluto
tornou-se possível porque umhomem chamado Hegel soube compreender o
mundo onde vivia e se compreender como vivendo nesse mundo e compreen-
dendo esse mundo. Como cada um de seus contemporâneos, Hegel era um
microcosmo que integrava em seu Ser particular a totalidade acabada da reali-
zação espaciotemporal do Ser universal. Mas ele era o único a se compreender
como essa integridade, a dar uma resposta corretae completa à pergunta carte-
siana, ao “o que existe?”. Ao compreender-se pela compreensão da totalidade do
processo' histórico antropogenico, que conduz a Napoleão e seus contemporâ-
neos, ao compreender esse processo por sua autocompreensão, Hegel fez pene-
trar o conjunto acabado do processo real universal em sua consciência particu-
lar, e essa consciência foi penetrada por ele. Essa consciência tornou-se assim
tão total, tão universal quanto o processo que ela revela ao se compreender.
Essa consciência plenamente consciente de si é o saber absoluto que, ao se de-
senvolver no discurso, formará .o conteúdo da filosofia ou da ciência absoluta,
dessa Enciclopédia dos ciências filosoficas que contém a suma de todo o saber
possível. _ . - . . .-

A filosofia de Descartes é insuficiente porque a resposta ao “o que existe?“§
que ela traz, foi, desde o início, insuficiente e incompleta. É verdade que Des-
cartes não podia realizar a filosofia absoluta, hegeliana. Na época em que viveu,
a história ainda não estava acabada. Mesmo que ele tivesse compreendido ple-
namente a si próprio, teria concebido apenas uma parte da realidade humana.
Baseado nessa autocompreensão, seu sistema seria necessariamente insuficien-
te e falso, na medida em que pretende chegar, como todo sistema digno desse
nome, à totalidade. Mas é preciso acrescentar que Descartes - por motivos
que Hegel explica -- não soube dar a resposta correta à sua pergunta inicial.
Por isso sua resposta “sou um Ser que pensa'-' era não apenas muito sumária,
mas, por ser unilateral, também falsa. i

Ao partir do “eu penso”, Descartes fixou sua atenção só no “penso'1 esque-
cendo completamente o “Eu”. Ora, esse Eu é essencial. Porque o homem, e por-
tanto o filósofo, é não apenas consciência mas também - e acima de tudo --
consciência-de-sí. O homem não é somente um Ser que pensa, isto é, que reve-
la o Ser pelo Logos, pelo discurso formado de palavras que tem sentido. Ele re-
vela ainda -- igualmente por tun discurso - o Ser que revela o Ser, o Ser que é
ele mesmo, o Ser revelador que ele opõe ao Ser revelado, o Ser ao qual atribui o
nome de Ich, Seibst, Eu.
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rnrnooução A Lairu-na na Hauer.

É claro que não há existência humana sem Bewusstsein, sem consciência do
mundo exterior. Mas para que haja verdadeira existência humana, que pos-
sa tornar-se existencia filosófica, é preciso ainda que haja consciência-de-si.
E para que haja consciencia-de-si (Selbst-bewusstsein) é preciso que haja esse
Selbsr, esse algo especificamente humano, que o homem revela, que se revela,
quando o homem diz: “Eu...”L W

5 Antes de analisar o “penso”L antes de proceder à teoria kantiana do conhe-
cimento, isto é, da relação entre o sujeito (consciente) e o objeto (pensado).
é preciso indagar o que é esse sujeito que se revela no e pelo Eu do “penso”.
É preciso indagar quando, por que e como o homem é levado a dizer: “Eu...'l

Para que haja consciencia-de-si, é preciso. que haja - previamente -- cons-
-gciéncía. Ou seja, é preciso que haja revelação do Ser pela palavra, ao menos
pela palavra Sein, Ser; revelação de um Ser que mais tarde será chamado “ser
objetivo, exterior, não-humanofi “mundo*1-Í`natureza" etc., mas que, por en-
quanto, é neutro, já que ainda não ha consciência-de-.si e, por conseguinte, não
há oposição entre sujeito e objeto, Eu e não-Eu, entre o humano e o natural.

- A forma mais elementar da consciencia, do conhecimento do`Ser e de sua
revelação pela palavra, é estudada por Hegel no primeiro capítulo, sob a deno-
minação de certeza sensível (sinniiche Gewissireit). Não vou repetir aqui sua ex-
plicação. O que interessa no momento é que, a partir dessa consciência, desse
conhecimento, não há nenhum modo de chegar à consciencia-de-si. Para atin-
gi-la, é preciso partir de outra coisa, diferente do conhecimento contemplativo
do Ser, de sua revelação passiva, que o deixa tal como é em si, independente-
mente do conhecimento que o revela.

Com efeito, sabemos que o homem que contempla com atenção uma coisa,
que quer vê-la tal qual é, sem altera-la em nada, e absorvido, como se costuma
dizer, por essa contemplação, isto é, por essa coisa. Ele se esquece de si, só pen-

_sa na coisa contemplada; não pensa em sua contemplação nem, muito menos,
'em si próprio, em seu Eu, em seu Sclbst. É tanto menos consciente de si quanto
-mais for consciente da coisa. Talvez ele fale da coisa, mas nunca falará de si
mesmo: em seu discurso não consta a palavra “Eu”_

' ' Para que essa palavra apareça, é preciso que haja algo além da contemplação
'puramente passiva, unicamente reveladora do Ser. E esse algo é, segundo He-
-gel, o desejo, a Begíerde, sobre o qual discorre no começo do cap. IV.

' De fato, quando o homem sente um desejo, quando, por exemplo, tem fo-
me e quer comer, e quando toma consciência disso, ele necessariamente toma
consciência de si. O desejo se revela sempre como meu desejo e, para revelar o
desejo, e preciso utilizar a palavra “Eu”. Por mais que o homem esteja absor-
vido na contcmplação da coisa, quando nasce o desejo dessa coisa, ele imedia-
tamente volta a si. De pronto percebe que, além da coisa, existe a sua contem-
plação, existe ele, que não é essa coisa. E a coisa lhe aparece como um objeto
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(Gegen-stand), como uma realidade exterior, que não está nele, que não é ele,
mas é um nao-Eu. _

Logo, não é a contemplação puramente cognitiva e passiva que está na base
da consciência-de-si, isto é, da existência verdadeiramente humana (e portanto
_. no fim de contas - da existência filosófica), mas o desejo. (E, por 1580.
diga-se entre parênteses, a existência humana só é possível onde houver esse
algo que se chama Leben, vida biológica, animal. Pois não há desejo sem vida.)

Ora, o que é o desejo -- basta pensar no desejo chamado fome -_- se nao o
desejo de transformar por uma ação a coisa contemplada, Sl1[f>l'1I_1'11'1fi em 5011
Ser que não tem relação com o meu, fque é independente de mim, negá-la nes-
sa sua independencia, e assimilã-la afmim. faze-la minha, absorve-la em e por
meu Eu? Para que haja consciência-de-si e, em conseqüência, filosofia. é pre-
ciso que haja no homem nao apenas contemplação positiva, passiva, un1c_a
mente reveladora do Ser, mas também desejo negador e, em consequencia,
ação transformadora do Ser dado. É preciso que o Eu humano seja um Eu do
desejo, isto é, um Eu ativo, um Eu negador, um Eu que transforma o Ser, que
cria um novo Ser ao destruir o Ser dado. _ .

Ora, o que é o Eu do desejo - o Eu do homem faminto, por exemplo - se
não um vazio ávido de conteúdo, um vazio que quer preencher-se com o que
é cheio, preencher-se esvaziando esse cheio, colocar-se -- uma vez preenchi-
do -- no lugar desse cheio, ocupar por seu cheio o vazio formado pela sup-
ressão do cheio que nao era o seu? Logo, de modo geral: se a filosofia verdadei-
ra (absoiuta) é -- diferentemente da filosofia kantiana e da pré-kantiana, que
são filosofias da consciência _- uma filosofia da consciência-de-si, uma filoso-
fia consciente de si, prestando contas de si, justificando a si própria, sabendo
que é absoluta e revelando-se como tal a si mesma, é preciso que o filósofo, é
preciso que o homem seja, no fundo de seu Ser, não apenas contemplação pas-
siva e positiva, mas também desejo ativo e negador. Ora, para poder Sê-lo. 811'-E
não pode ser um Ser que é, que é eternamente idêntico a si, que se basta a si
mesmo. O homem deve ser um vazio, um nada, que nao é puro nada (reines
Níehts), mas algo que é na medida em que ele amquzla o Ser, para realizar-se a
suas custas e nadificar no Ser. O homem é ação negadora que transforma o Ser.
dado e que transforma a si mesma ao transforma-lo. O homem só é o que é na
medida em que ele se torna; seu Ser (Sein) verdadeiro é devir (Werden), tempo,
história, e ele só se torna, só é história, na e pela ação negadora do dado, a ação
da. luta e do trabalho - do trabalho que produzirá afinal a mesa sobre a qual.
Hegel escreve sua Fenomenologia, e da luta que será no fim de contas a batalha
de lena, da qual ele ouve os ruídos ao escrever a Fenomenologia. E por 1550, HO
responder ao “o que existe?'Ê Hegel teve de levar em consideração tanto essa
mesa quanto esses ruídos. -
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'ii _ _ _ , . _ , _ _ _ _ c.,Nao ha existencia humana sem consciência nem sem consciência-de-si, 1sto \
é, sem revelação do Ser pela palavra nem sem desejo revelador e criador do Eu.
Por isso, o interior da Fenomenologia, isto é, da antropologia fenomenológica, a
possibilidade elementar da revelação do Ser dado pela palavra (implicada na
“certeza sensível”) por um lado, e, por outro, a ação destrutiva ou negadora do
Ser dado (que nasce do e pelo desejo), são dois dados irredutiveis, que a Feno-
menologia pressupõe como premissas. Mas essas premissas não bastam.

A análise que descobre o papel constitutivo do desejo leva a compreender
por que a existência humana só é possível com base na existência animal: uma
pedra, uma planta (desprovidas do desejo) nunca chegam à consciência-de-si
nem, por conseguinte, à filosofia. Mas o animal também não chega. O desejo
animal é portanto condição necessária, mas não suficiente, da existência hu-
manaefilosófica. ' ' .

O desejo animal - a fome, por exemplo, e a ação dela decorrente -- ne-
ga, destrói o dado natural. Ao negá-lo, ao modifica-lo, ao faze-lo seu, o animal
eleva-se acima desse dado. Segundo Hegel, o animal, quando come a planta,
realiza e revela sua superioridade sobre ela. Mas porque se alimenta de plantas,
o animal depende delas e, por isso, não chega a superá-las de fato. De modo
geral, o vazio ávido -- ou o Eu - que se revela pelo desejo biológico só se
preenche -- pela ação biológica dele decorrente- com um conteúdo natural,
biológico. O Eu, ou' o pseudo-Eu, realizado pelasatisfação ativa desse desejo,
é pois tão natural, biológico, material, quanto aquilo que atrai o desejo e a
ação. O animal só se eleva acima da natureza negada em seu desejo animal
para nela recair imediatamente quando satisfaz esse desejo. Assim, o animal só
chega ao sentimento-de-si (Selbst-gezfiãhl), mas não à consciência-de-si (Selbsr-
bewusstsein); isto é, ele não pode falar de si, dizer: “Eu...”. E isso porque ele não
transcende realmente a si mesmo como dado, isto é, como corpo; ele não se
eleva acima de si para poder voltar para si: ele não tem distanciamento emro/
lação a si, para poder contemplar-se. W

Para que haja consciência-de-si, para que haja filosofia, é preciso que haja
transcendência de si com referência a si como dado. E isso só é possível, segun-
do Hegel, se o desejo se dirige não a um Ser dado, mas a um não-ser. Desejar o
Ser é preencher-se desse Ser dado, é sujeitar-se a ele. Desejar o não-ser é liber-
tar-se do Ser, é realizar a própria autonomia, a liberdade. Para ser antropogêní-
co, o desejo deve dirigir-se a um não-ser, isto é, a um outro desejo, a um outro
vazio ávido, a um outro Eu. Pois o desejo é ausência de Ser (ter fome .é estar
privado de alimento): tun nada que nadifica no Ser, e não um Ser que é. Em
outros termos, a ação destinada a satisfazer um desejo animal, que se dirige a
uma coisa dada, existente, nunca chega a realizar um Eu humano, consciente-
de-si. O desejo só é humano -- ou mais exatamente humanízante, antropogê-
nico --_- se for orientado para um outro desejo e para um outro desejo. Para ser
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humano, o homem deve agir não a fim de submeter-se uma coisa, mas a fim de
submeter-se um outro desejo (da coisa). O homem que deseja humanamente
uma coisa age não tanto para apossar-se da coisa, mas para fazer reconhecer
pelo outro o seu direito - como se dirá mais tarde .- sobre essa coisa, para se
fazer reconhecer como proprietário da coisa. E isso -- afinal - para fazer re-
conhecer pelo outro sua superioridade sobre o outro. Apenas o desejo de tal
reconhecimento (Anericennung), apenas a ação que decorre de tal desejo, é que
cria, realiza e revela um Eu humano, não biológico.

A Fenomenologia deve pois admitir uma terceira premissa irredutível: a exis-
tência de vários desejos que podem desejar-se mutuamente, dos quais cada um
pode negar, assimilar, fazer seu, sujeitar a si o outro desejo como desejo. Essa
pluralidade dos desejos é tão indedutível quanto o fato do próprio desejo. Ao
admiti-lo, já se pode prever, ou compreender (deduzir), o que será a existência
humana.' _- z ~

Se, por um lado - como diz Hegel ---, a consciência-de-si e o homem em
geral são apenas, afinal, o desejo que tende a se satisfazer pelo fato de ser reco-
nhecido por um outro desejo em seu direito exclusivo à satisfação, é evidente
que o homem só pode realizar-se e revelar-se plenamente, isto É, satisfazer-se
definitivamente, pela realização' de um reconhecimento universal. Ora, se -
por outro lado -- há pluralidade desses desejos de reconhecimento universal, é
evidente que a ação que nasce desses desejos só pode ser - ao menos a pri-
meira vista - uma luta de vida ou morte (Kampƒ auf Leben and Tod). Uma
luta, já que cada um quer sujeitar o outro, todos os outros, por uma ação nega-
dora, destrutiva. Uma luta de vida ou morte, porque o desejo que se dirige a
um desejo que se dirige a um desejo ultrapassa o dado biológico, de modo que
a ação efetuada em função desse desejo não é limitada por esse dado. Em ou-
tros termos, o homem arriscará sua vida biológica para satisfazer seu desejo
não biológico. E Hegel diz que o Ser que for incapaz de arriscar a vida para
atingir fins não imediatamente vitais, isto é, que não pode arriscar a vida numa
luta pelo reconhecimento, numa luta de puro prestígio, não é um Ser verdadei-
ramente humano. '

A existência humana, histórica, consciente de si só é portanto possível onde
há - ou, ao menos, houve - lutas sangrentas, guerras de prestígio. E é de
uma dessas lutas que provinham os ruídos que Hegel ouvia ao terminar sua
Fenomenologia, na qual ele tomava consciência de si ao responder ao seu “Pen-
so, logo existo: mas o que existe?'Í

Mas é evidente que as três premissas mencionadas na Fenomenologia não
bastam para explicar a possibilidade da batalha de Iena. De fato, se todos os
homens fossem como acabo de mencionar, cada luta de prestígio terminaria
com a morte de, no mínimo, um dos adversários. Isto é, no final, restaria só
um homem no mundo, e _ segundo Hegel -- ele já não existiria, não seria
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um Ser humano, porque a realidade humana nada mais e que o reconhecimen-
to de um homem por outro homem. -

Para explicar o fato da batalha de lena, o fato da história que esta bata-
lha conclui, é preciso situar uma quarta e última premissa irredutível dentro
da Fenomenologia. É preciso supor que a luta termine de maneira que os dois
adversários permaneçam vivos. Ora, para que isso ocorra, é preciso supor que
um dos adversários cede ao outro e se sujeita a ele, reconhecendo-o sem ser
reconhecido por ele. É preciso supor que a luta termina com a vitória daque-
le que está disposto a ir até o fim sobre aquele que -ç colocado em presença
da morte -- não consegue elevar-se acima de seu instinto biológico de con-
servação (identidade). Para falar a linguagem de Hegel, é preciso supor que
há um vencedor que se tornasenhor do vencido. Ou,çse preferirem, um ven-
cido que se torna escravo do vencedor. É a existência de uma diferença entre
senhor e escravo, ou- mais precisamente -- é a possibilidade de diferença en-
tre futnro senhor e futuro escravo que constitui a quarta 'e última premissa da
Fenomenologia. I

O vencido sujeitou seu desejo humano 'de reconhecimento ao desejo bioló-
gico de conservação da vida: é o que determina e revela - a ele e ao vencedor
- sua inferioridade. O vencedor arriscou a vida por um objetivo não vital e
isso e o que determina e revela- a ele e ao vencido _ sua superioridade sobre
a vida biológica e, em consequencia, sobre o vencido. Assim, a diferença entre
senhor e escravo e realizada na existencia do vencedor e do vencido, e é reco-
nhecida por ambos. _ z

A superioridade do senhor sobre a natureza, fundada no risco de vida pre-
sente na luta de prestígio, realiza-se pelo trabalho do escravo. Esse trabalho se
intercala entre o senhor e a natureza. O escravo transforma as condições dadas
da existência de modo a torna-las conformes às exigências do senhor. A natu-
reza transformada pelo trabalho do escravo serve ao senhor, sem que ele, por
sua vez, tenha necessidade de servi-la. O lado opressivo da interação com a na-
tureza cabe ao escravo: ao sujeitar o escravo e ao força-lo a trabalhar, o senhor
sujeita a natureza e realiza assim sua liberdade na natureza. A existência do se-
nhor pode permanecer exclusivamente guerreira: ele luta, mas não trabalha.
Quanto ao escravo, sua existência reduz-se ao trabalho (Arbeit) que ele executa
a serviço (Dienst) do senhor. Ele trabalha, mas não luta. Segundo Hegel, só a
ação efetuada a serviço de outrem e que é trabalho no sentido próprio do ter-
mo, ação essencialmente humana c humanizantc. O Ser que age para satisfazer
seus próprios instintos, que -- como tais -- são sempre naturais, não Se eleva
acima da natureza: permanece um Ser natural, um animal. Mas, ao agir para
satisfazer um instinto que não e meu, ajo em função do que não é - para mim
-- instinto. Ajo em função de uma idéia, de um objetivo não biológico. E é essa
transformação da natureza em função de uma idéia não material que constitui
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o trabalho no sentido próprio do termo. Trabalho que cria um mundo não na-
tural, técnico, humanizado, adaptado ao desejo humano de um Ser que de-
monstrou e realizou sua superioridade sobre a natureza com o risco de sua
vida pelo objetivo não biológico do reconhecimento. E afinal foi só o trabalho
que pode produzir a mesa sobre a qual Hegel escrevia sua Fenomenologia, e que
fazia parte do conteúdo desse Eu que ele analisava ao responder ao seu “Penso,
logo existo; mas o que existe?'Í _

De modo geral, admitidas as quatro _primeiras premissas mencionadas _
isto é, primeiro, a existência da revelação, pela palavra, do Ser dado; segundo,
a existência de um desejo gerador deuma ação negadora, transformadora do
Ser dado; terceiro, a existência de vários desejos, capazes de se desejarem mu-
tuamente; e quarto, a existência de uma possibilidade de diferença entre os de-
sejos dos (futuros) senhores e os desejds dos (futuros) escravos -, admitidas
essas quatro premissas, compreende-se ii possibilidade de um processo históri-
co, de uma história, que é, no conjunto, a história das lutas e do trabalho que
levaram enfim às guerras de Napoleão e à mesa sobre a qual Hegel escreveu a
Fenomenologia, para compreender tanto as guerrasquanto a mesa. inversa-
mente,_para mostrar a possibilidade da. Fenomenologia, escrita sobre uma mesa
e capaz de explicar as guerras de Napoleão, é preciso supor as quatro premissas
mencionadas? ' z

Em definitivo, é possível afirmar que: _o homem nasceu e a história começou
com a primeira luta que terminou com o aparecimento de um senhor e de um
escravo. Isto significa que - na origem -- o homem sempre é senhor ou es-
cravo; e que só há homem verdadeiro onde há um senhor e um escravo. (Para
ser humano, é preciso, no mínimo, ser dois.) E a história universal, a história
dainteração dos homens e deisua interação com a natureza, é a história da in-
teração de senhores guerreiros e escravos trabalhadores. Por conseguinte, a his-
tória para no momento em que desaparece a diferença, a oposição entre se-
nhor e escravo, no momento em que o senhor vai deixar de ser senhor por não
ter mais escravo, e o escravo vai deixar de ser escravo por não ter mais senhor,
sem no entanto voltar a ser senhor, pois não terá escravo.

2. É possível tentar deduzir a primeira premissa a partir das très outras: a palavra (Logos)
reveladora do Ser nasce na e da consciência-de-si do escravo (pelo trabalho). Quanto à
quarta premissa, ela postula o ato de liberdade. Pois nada predispõe o futuro senhor à do-
minação, oomo nada predispoe à sujeição o futuro escravo; cada qual pode criar-se (livre-
mente) como senhor ou escravo. Logo, o que é dado não é a diferença entre senhor e es-
cravo, mas o ato livre que a cria. Ora, o ato livre é, por definição, indedutível. Trata-se
portanto de uma premissa absoluta. Tudo o que se pode dizer é que, sem o ato livre pri-
mordial que cria a dominação e a sujeição, a história e a filosofia não existíriam. Ora, esse
ato pressupõe, por sua vez, uma pluralidade de desejos que se desejam mutuamente.
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a ' - -
celíistóña começa pela luta após a qual um senhor domina um escravo, é pre-

- ~ ° tência humana' ° ' o ríodo histórico seja aquele Em Cl'-"Í il ms W
Êlotqlm O šdäendllterpniinada pela existência do senhor. Durante esse periodo,ram - - .
é Hiiilltlanto a dominação -que revela sua essência ao realizar pela aÇã0 Suas P°5'
'll`l'dades existenciais Mas, se a história é apenas uma dialética da domu1aÇa°si 1 1 - . .j -. . _ . › - tam ' ele inteiramente ao se

8 da sulelçaol é preciso que est? ulglma ' bégloseriilleiro Periodo sela com-ffializaf Completamente pela aça°` Prlclão l-luhuiiliana será determinada Pela
pletado por um segundo, no qual a eicistóiiciaë a 'síntese da dommaçäo com a
existência servil. Enfim, SE 0 fim da hm na _ _ Í d -am. . _ a com reensão dessa síntese, é preciso que esses dois per o os se]suJeiÇÊO,‹=:¶ lilrceiro durante O quaj 3 existência humana de certa forma

' e um e , .
Seãilllaliiada sintética- revela-se a si mesma ao realizar ativamente suas pró-HÊ 1 * . z -. . . _ essas ' ilidad s un licam também a
Prias Possibilidades. Ora, desta vez, djšosstlibrammfe istãé perfeitamente.
possibilidade de se compreender, Plena E C nl _ * *
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Esses três grandes periodos históricos são analisados por Hegel no cap. VI.
Mas é claro que, para escrever o cap. VI, para compreender o que é a his-

tória, não basta saber que a história tem três períodos. É preciso também saber
o que é cada um deles, compreender o porque e o como da evolução de cada
um deles e da passagem de inn para o outro. Ora, para compreende-lo, e pre-
ciso saber o que é o Wesen, a realidade essencial, da dominação e da sujeição,
dos dois principios que, em sua inter-ação, vão realizar o processo que estamos
estudando. Essa análise do senhor como tal e do escravo como tal é feita na se-
ção B do cap. IV.

Comecemos pelo senhor. - ~
' O senhor é o homem que foi até o fim numa luta de prestígio, que arris-
cou a vida para se fazer reconhecer em sua superioridade absoluta por um
outro homem. Isto é, preferiu à sua vida real, natural, biológica, algo de ideal,
de espiritual, de não biológico: o fato de ser reconhecido (anerkanrit) em e por
uma consciencia, de trazer o nome “senhor'Í. de ser chamado “senhor'Í Assim,
ele confirmou, provou (bewãihrt), realizou e revelou sua superioridade sobre
a existência biológica, sobresua existencia biológica, sobre o mundo natural
em geral e sobre tudo o que se sabe e o que ele sabe que é solidário com esse
mundo, sobre o escravo principalmente. Essa superioridade ã primeira vista
puramente ideal, que consiste no fato mental de ser reconhecido e de se saber
reconhecido como senhor pelo escravo, se realiza, se materializa pelo trabalho
do escravo. O senhor, que soube forçar o escravo a reconhece-lo como senhor,
sabe também forçá-lo a trabalhar para ele, a ceder-lhe o resultado de sua ação.
Desse modo, o senhor já nãoprecisa fazer esforço para satisfazer seus desejos
(naturais). O lado opressivo' dessa satisfação foi passado para o escravo: o se-
nhor, ao dominar o escravo trabalhador, domina a natureza e nela vive como
senhor. Ora, manter-se na natureza sem lutar contra ela é viver na fruição (Ge-
nuss). E a fruição que se obtém sem fazer esforço e o prazer (Lust). A vida dos
senhores, na medida em que não é luta cruenta, luta de prestígio com seres hu-
manos, é vida no prazer. "

Parece, à primeira vista, que o senhor realiza o ápice da existência humana,
sendo o homem que está plenamente satisfeito (beƒríedígt), em e por sua exis-
tência real, porque ele exíste. Ora, de fato, não é nada disso.

Que é esse homem, que quer ser, senão um senhor? Ele arriscou a vida para
tornar-se senhor, para ser senhor, e não para viver no prazer. Ora, o que ele
queria ao travar a luta era fazer-se reconhecer por outrem, isto é, por um outro
diferente dele, mas que é como ele, por outro homem. Mas, no final da luta, ele
é reconhecido por um escravo. Para ser homem, ele quis fazer-se reconhecer
por outro homem. Mas, se ser homem é ser senhor, o escravo não e homem, e
fazer-se reconhecer por um escravo não e fazer-se reconhecer por um homem.
Seria necessário fazer-se reconhecer por outro senhor. Mas isso é impossível
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iivraonução À Lairuna na Haozi.

porque -- 'por definição -- o senhor prefere a morte ao reconhecimento servil
da superioridade de outrem. Em suma, o senhor não consegue nunca realizar
seu objetivo, o objetivo pelo qual arrisca a. própria vida. O senhor só pode ficar
satisfeito na e pela morte, na sua morte ou na morte de seu adversário. Mas
não se pode estar plenamente satisfeito (beƒríedígt) pelo que é, pelo que se é, na
e pela morte. Porque a morte. não é, o morto não é. E o que é, o que vive, não
passa de um escravo. Ora, terá valido a pena arriscar a vida para se saber reco-
nhecido por um escravo? É evidente que não. Eis por que, se o senhor não se
enibrutecer em seu prazer e sua fruição, se perceber qual é seu verdadeiro obje-
tivo e o móbil de suas ações, isto é, de suas ações guerreiras, ele não estará, ja-
mais estará satisfeito pelo que é, pelo que ele é. -

Ou seja, a dominação é um impasseexistencial. O senhor pode embrutecer-
se no prazer, ou morrer no campo de luta como senhor, mas não pode viver
conscientemente sabendo-se satisfeito pelo que ele é. Ora, somente a satisfa-
ção consciente (Beƒríedígung) pode concluir a história, porque apenas o ho-
mem é que sabe que está satisfeito pelo que é, que já não tende a se superar, a
superar o que ele é e o que é, pela ação transformadora da natureza, pela ação
criadora da história. Se a história deve concluir-se, se o saber absoluto deve ser
possivel, é apenas o escravo que pode conseguir isso, quando chega à satisfação.
Por isso, Hegel diz que a verdade (= realidade revelada) do senhor é o escravo.
O ideal humano, nascido no senhor, só pode realizar-se e revelar-se, tornar-se
verdade (Wahrheit) no e pelo escravo. _

Para que alguém consiga parar e se compreender, é preciso estar satisfeito.
E para isso é preciso deixar de ser escravo. Mas para deixar de ser escravo, é pre-
ciso ter sido escravo. E, como só há escravo onde houver senhor, a dominação,
mesmo sendo um impasse, é justificada como etapa necessaria da existência
histórica que leva à ciencia absoluta de Hegel. O senhor só aparece para gerar o
escravo que o suprime (aufliebr) como senhor -- suprimindo, desse modo, a si
mesmo como escravo. É esse escravo suprimido que será satisfeito com o que é
e que se compreenderá como satisfeitona e pela filosofia de Hegel, na e pela Fe-
nomenología. O senhor é apenas o catalisador da história que será realizada,
concluída e revelada pelo escravo ou pelo ex-escravo que se tornou cidadão.

Mas vejamos o que é o escravo no inicio, o escravo do senhor, o escravo ain-
da não satisfeito pela cidadania que realiza e revela sua liberdade.

O homem tornou-se escravo porque teve medo da morte. De fato, por um
lado, esse medo (Purcht) revela sua dependencia em relação à natureza e justifi-
ca assim sua dependência para com o senhor, o qual domina a natureza. Por
outro lado, esse medo tem -- segundo Hegel -- um valor positivo, que condi-
ciona a superioridade do escravo sobre o senhor. Porque, através do medo ani-
mal da morte (Angst), o escravo experimentou o terror ou a angústia do nada,
do seu nada. Ele se entreviu como nada, compreendeu que toda a sua existência

E
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era apenas uma morte superada, suprimida (nuƒgehoben) - um nada mantido
no Ser. Ora -- como-já vimos e ainda veremos adiante --, a base profunda da
antropologia hegeliana é formada pela idéia de que o homem não é um Ser que
é numa identidade eterna consigo mesmo no espaço, mas um nada que nadiƒiai
como tempo no Ser espacial, pela negação desse Ser - pela negaÇão ou trans-
formação do dado a partir de uma idéia ou de um ideal que ainda não é, que
ainda é nada (projeto) -, pela negação que se chama ação (Ter) da luta e do
trabalho (Kampƒe Arbeit). Logo, o escravo, que -- pelo medo da morte- per-
cebe o nada (humano) que está no fundo de seu Ser (natural), se compreende e
compreende o homem melhor que o senhor. Desde a “primeira” luta, o escravo
tem uma intuição da realidade humana, e é essa a razão profunda por que, afi-
nal, é ele e não o senhor quem concluirá a história ao revelar a verdade sobre o
homem, ao revelar sua realidade pela ciência hegeliana. r

Mas - sempre graças ao senhor --_ o escravo tem uma outra vantagem,
condicionada pelo fato de ele trabalhar e trabalhar a serviço (Dienst) de ou-
trem, pelo fato de servir outrem ao trabalhar. Trabalhar para outrem é agir
contra instintos que levam o homem' a satisfazer suas próprias necessidades..
Não existe instinto que force o escravo a trabalhar para o senhor. Se ele o faz, é
por medo do senhor. Mas esse medo' é 'diferente daquele que ele sentiu no mo-
mento da luta: o perigo já não é imediato; o escravo sabe apenas que o senhor
pode mata-lo, mas não vê a atitude assassina do senhor. Ou seja, o escravo, que
trabalha para o senhor, reprime seus instintos em função de uma idéia, de um
conceito? Precisamente isso faz de sua atividade uma atividade especificamen-
te humana, um trabalho: Arbeit. Ao agir, ele nega, transforma o dado, a natu-
reza, sua natureza; e o faz em função de uma idéia, do que não é no sentido
biológico da palavra, em função da- idéia de um senhor, isto é, de uma noção
essencialmente social, humana, histórica. Ora, poder transformar o dado natu-
ral em função de uma idéia não natural equivale a possuir uma técnica. E a
idéia que gera uma técnica é uma idéia, um conceito científico. Enfim, possuir
conceitos científicos é ser dotado de entendimento, de Verstand, da faculdade
das noções abstratas. '

O entendimento, o pensamento abstrato, a ciência, a técnica, as artes -
tudo isso tem origem no trabalho forçado do escravo. É o escravo, e não o se-
nhor, quem realiza tudo o que se refere a essas coisas, sobretudo a física newto-
niana (que tanto impressionou Kant), essa física da força e da lei que - segun-
do Hegel -' são em última análise a força do vencedor na luta de prestígio e a
lei do senhor reconhecida pelo escravo. `

3. Segundo Hegel, são o conceito (Begrifi) e o entendimento (Verstand) que nascem do tra-
balho do escravo, ao passo que a certeza sensível (siririliclie Geivisslieír) é um dado irredutí-
vel. Mas é possivel tentar deduzir todo o conhecimento humano a partir do trabalho.
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Mas não é só essa a vantagem que o trabalho oferece. Ele também abre o ca-
minho da liberdade, ou - mais exatamente - da libertação. -

(De fato, o senhor realizou sua liberdade ao superar na luta seu instinto de
vida. Ora, ao trabalhar para outrem, o escravo também supera seus instintos e
- ao elevar-se assim ao pensamento, à ciência, à técnica, ao transformar a na-
tureza em função de uma idéia - chega, também ele, a dominar a natureza e
sua natureza, isto é, aquela mesma natureza queo dominava no momento da
luta e que fez dele escravo do senhor. Por seu trabalho, o escravo chega pois ao
mesmo resultado ao qual chega o senhor pelo risco de vida na luta: já não de-
pende das condições dadas, naturais, da existência; ele as modifica a partir da
idéia que faz de si mesmo. Ao tomar consciência desse fato, ele toma conscien-
cia de sua liberdade (Freiheit), de sua autonomia (Selbständígkeít). E, ao servir-
se do pensamento que nasce de seu trabalho, ele forma a noção abstrata da li-
berdade que foi realizada nele por esse mesmo trabalho. _

É verdade que, no escravo propriamente dito, essa noção de liberdade ainda
não corresponde a uma verdadeira realidade. Ele só serliberta mentalmente
graças ao trabalho forçado, só porque é escravo de inn senhor. E, com efeito,
permanece escravo. Só se liberta. por assim dizer; para ser livremente escravo.
para ser ainda mais escravo do que era antes deter' forrnado aidéia de liberda-
de. Mas a insuficiéncia do escravo é, ao mesmo tempo, a sua perfeição: é por
não ser realmente livre que ele tem uma idéia da liberdade, uma idéia não rea-
lizada, mas que pode ser realizada pela transformação consciente e voluntária
da existência dada., pela abolição ativa da sujeição. O senhor, porém, é livre; sua
idéia da liberdade não é abstrata. Por isso, não é' uma-idéia no sentido próprio
do termo, um ideal a realizar. Eis por que o senhor 'não consegue nunca ultra-
passar a liberdade realizada nele e a insuficiénciadessa liberdade. O progresso
na realização da liberdade só pode ser efetuado pelo escravo, que parte de um
ideal não realizado da liberdade. E é porque ele tem um ideal, uma idéia abs-
trata, que o progresso da realização da liberdade pode terminar por uma com-
preensão da liberdade, pelo nascimento da idéiafabsoluta (absolute Idee) dali-
berdade humana, revelada no e pelo saber absoluto. _

De modo geral, é o escravo, e apenas ele, que pode realizar um progresso,
que pode ultrapassar o dado, e -› em particular - o dado que é ele próprio.
De um lado, como acabo de dizer, possuindo a idéia da liberdade e não sendo
livre, ele é levado a transformar as condições (sociais) dadas de sua existência,
isto é, a realizar um progresso histórico. Em seguida- eis o ponto importante
- esse progresso tem para ele um sentido que,_ para o senhor, não tem nem
pode ter. A liberdade do senhor, gerada na e pela luta, é um impasse. Para
realiza-la, é preciso faze-la reconhecer por um. escravo, é preciso transformar
em escravo aquele que a reconhece. Ora, minha liberdade só deixa de ser um
sonho, uma ilusão, um ideal abstrato, na medida em que ela for universalmen-
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te reconhecida por aqueles que eu reconheço como dignos de reconhece-la.
É exatamente o que o senhor nunca pode conseguir. Sua liberdade é, de fato, 'Í'
reconhecida. Logo, é real. Mas é reconhecida só por escravos. Por isso é insu~ _.
ficiente em sua realidade, não pode satisfazer aquele que a realiza. Enquanto _

-r ._

_'_;_.__.z_-__

E
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fl Ele pode elevar-se acima dessas condições pelo risco de vida numa luta de
- prestígio. Mas nesse risco ele nega, de certa=forma, o conjunto dessas condi-

_= ções, que são sempre as mesmas: nega todaselas, sem modificá-las, e essa ne-
; _ gação é sempre a mesma. Assim, a liberdadefque ele cria em e por esse ato depr..

«_ ,for liberdade de senhor não pode ser de Outra forma MaS_ se _ de início _ -_ +_-¿ . negação não depende das formas particulares do dado. Somente ao elevar-se
1 ' _;

a liberdade do escravo nao for reconhecida por ninguém mais a nao ser por ele _ _
próprio, se for puramente abstrata, ela pode acabar se realizando e se reali-
zando em sua perfeição. Porque o escravo reconhece a realidade e a dignidade _ _
humanas do senhor. Basta-lhe pois impor sua liberdade ao senhor para atingir _
a satisfação definitiva que o reconhecimento mútuo proporciona e, assim, in-
terromper o processo histórico. E _

Para fazer isso, é claro que ele deve lutar contra o senhor, isto é - precisa-
mente -'-, deixar de ser escravo,_superar o medo da morte. Deve tornar-se ou- ¡
tro, diferente do que é. Ora, ao contrário do senhor-guerreiro que continuará
sempre o que já é, senhor, o_ escravo-trabalhador pode mudar e efetivamente _

nr-1

iin--'-_`_--H¡ía-

muda graças a seu trabalho. ._ __ _ _
A ação' humana 'do senhor reduz-se a arriscar a vida_. Ora, o risco_de vida __-__

é em toda parte e sempre oimesmo. O que conta é o risco em si. Pouco importa ‹ z
que se esteja lidando com um machado de pedra ou com uma metralhadora.
Assim, não é a luta, o risco de vida, mas sim o trabalho que vai um dia prod_u- _
zir uma metralhadora, em vez de um machado. A atitude puramente guerreira

___. _.__ __`_¿______.

do senhor não varia ao longo dos séculos; logo, não é ela que pode gerar uma f'-_
mudança histórica.. Sem o traballio do escravo, a “primeira” luta se repetir1ain_-_
definidamente: nada nela mudaria; ela não mudaria nada no senhor; nada mu- - ¿,
daria portanto_no homem, pelo homem, para o homem; 'o mundo ficaria idên-
tico a si mesmo, seria natureza e não mundo histórico, humano. . ;

Bem diferente é a situação criada pelo trabalho. O homem que trabalha
transforma a natureza dada. Se repetir seu ato, ele o repete em outras condi-'_-__
ções, e o próprio ato já será outro. Depois de fabricar o primeiro i¬nachado,.o
homem poderá usá-lo para fabricar um segundüz Cl'-Wiz PDI' ÍSSO 111351110» será _=
outro, melhor. A produção transforma os meios de produção; a modificação `
dos meios simplifica a produção; etc. Logo, onde há trabalho, há necessaria-
mente mudança, progresso, evolução histórieafi _ _

Evolução histórica. Porque o que muda em função do trabalho não é apenas 1-*
o mundo natural; é ainda - e mesmo principalmente- o prôpríü hflmelfl-
No início, o homem depende das condições dadas, naturais, de sua existência.

.u.¡Í¡iÍ¬l.'.;..;-

_ _-_-tn-T
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4. O objeto fabricado encarna uma ideia (projeto) que é independente do liic et mmc mate-'f_-¡
í._ _

'E5 f _--.
'¡`“._.“- |=-=

I' ~-=icg ¡ - acima das condições dadas pela negação que se efetua no e pelo trabalho é que
" o homem permanece em contato com o concreto, que varia segundo o espaço

,_¡¡ e o tempo. Eis por que ele muda a si mesmo ao transformar o mundo.
;e=`.=.-`=u'

_.zru O esquema da evolução histórica e o seguinte. '
1 f _ No início, o futuro senhor e o futuro escravo são determinados por um mun-

Í do dado, natural, independente deles: logo, ainda não são seres verdadeiramente
z Êf _¿huinanos, históricos. Depois, pelo risco de vida, o senhor se eleva acima da na-

.1. -

se.-,._._r,¡r;-II-"'__-l-.:Ê-

4.

i-_ -
__' .__ |* . ' e

z §_tureza dada, de sua natureza dada (animal), e se torna um Ser humano, um Ser
z ,_ 1 `_que cria a si mesmo em e por sua ação negadora consciente. Depois, ele força o

_"

fa; Ê' i_ escravo a trabalhar. Este muda o mundo dado real. Logo, ele também se eleva
P acimada natureza, de sua natureza (animal), já que consegue torná-la diferente

_¿iz¿_¿-;f#'_Í.'Ldo`queela é. É verdade que o escravo, como o senhor, como o homem em geral,
iié deterininado pelo mundo real. Mas, uma vez' que esse mundo foi mudadoƒ' ele
'§_também muda. E, uma vez que foi ele quem mudou o mundo, É ele quem muda

_-___, _=+¡- _Êfa si próprio, enquanto o senhor só é mudado pelo escravo. O processo histórico,
._'_i devir histórico do Ser humano, é pois obra :do escravo-trabalhador, e não do
~¬" .|;-

_ - _¬__i__¬_¿| . _ :_ _
_-*il Í: 'Ê'ea -ifr-

.__1._ _:___, _

'_ :_._ H

r1:» 1;-¡I!
r I

¬_F4-f .=__.-,¬_

, .- .i.;
- -_.: -i-_;;~,rsenhor-guerreiro.É claro que, sem senhor, não haveria história. Mas unicamen-

4-ima. i';;:'F1*--'_ -__._.._-_

Ê _
. I_:: lite porque sem ele não teria havido escravo nem trabalho.

_.,zâf*fi*~ëí-= *Logo -- mais uma vez -, graças a seu trabalho, o escravo pode mudar e
;&f-'ljtornar-se diferente do que e, ou seja - afinal -- deixar de ser escravo. O tra-

-J I

flbalhoé Bildimg, no duplo sentido da palavra: de um lado, ele forma, trans-
_ __ __. ___, p_~¡
r_ __ ___.____¿ _| __

II | .Íëformao mundo, humaniza-o, tornando-o mais adaptado ao homem; de outro,
__'| II.\l|r

f~Í_=_-'sz'Í_ele transforma, forma, educa o homem, hurnaniza-o ao tornã-lo mais confor-
'-I' . n n 1 __. 1 1. .|._¿,_-l¿,_¿;?'_mea idéia que ele tem de si mesmo e que nao passa -- à primeira vista - de

umaidéia abstrata, dc um ideal. Logo, se no início, no mundo dado, o escravo
"*flÍi`~ ' ' ' ' - --_;,.,l.t1nl1a uma natureza temerosa e devia sujeitar-se ao senhor, ao forte, isso nao

Êij-Êj-I-¡Ê_significaque tenha de ser sempre assim. Graças a seu trabalho, ele pode tornar-
ia»-=seoutro; e, graças a seu trabalho, o mundo pode tornar-se outro. Foi o que efe-
_.l^šl,~_,tivarnenteocorreu, como o mostram a história universal e, finalmente, a Re-

Francesa e Napoleão.
Essa educação criadora do homem (Bildung) pelo traballio cria a história,

I-_ 'I.'

-\-""-._:_

.'4_ .az - _ ‹ ~ _ z -__ __? :isto é, o tempo humano. O trabalho e tempo e por isso esta necessariamente no

""'.."-'-.`-_-¬'.'
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_.__"__--H.-.__

_'._'.I.

fi-5.Os animais também tem (falsas) técnicas: a primeira aranha mudou o mundo ao tecer a
I

__ia1_ __________ issu _______________ ____bj__t_______ se t___Dcam_ Donde_ O nascimenm de um mundo ¿mn¿m¡¿0_ gi. = __________ __ _' primeira teia. Cabana dizer: o mundo muda esscirc1olnier:£e(e se torna humano) pela tro-
i 'l

"'I"peciñcamente humano, no qual aparecem o dinheiro, o capital. os juros, o salário etc.
- :E

*ma~¶;si -|¡ _ -.|__ '|_§- _ _

- - -ca, que só É possivel em função do trabalho que realiza um projeto.
ng*
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tempo: ele exige tempo. A transformação do escravo, qi-16 lhe Pfifmitifá 5uP1an_"
tar seu terror, seu medo do senhor ao suplantar a angústia da morte, É 111'fifl_
transformação longa e dolorosa. A primeira vista. o escravo que -- por Sell tffl-.
balho - elevou-se à idéia abstrata da liberdade não consegue realizá-la, por-_
que não ousa ainda agir em vista dessa realização, isto é, lutar contra o senhor
e arriscar a vida numa luta pela liberdade. _ _ _

É assim que antes de realizar a liberdade, o CSCTWO ímflglnfl uma Séfle de
, O II

ideologias, pelas quais procura justificar-se, justificar sua sujeição, conciliar o_
ideal da liberdade com o fato da escravidao. _ _ _

A primeira dessas ideologias do escravo é o estoicismo. O escravo tenta con-__
vencer-se de que é efetivamente livre pelo mero fato de se saber livre, ISÍO É. Cle-
ter a idéia abstrata da liberdade. As condiçoes reais d_a existência nao teriam
mínima importância: pouco importa que alguém seja imperador romãnp cg-__u_
escravo, rico ou pobre, esteja doente ou em perfeita saude: bosta tflf H 1 É"-'1 af
liberdade, isto é, precisamente da autonomia, da independência absoluta de to-
das as condiçóes dadas da existência. (Donde, convém lembrar, a variante mo '
derna do estoicismo, de que Hegel fala no cap. V: a liberdade é identificada
com a liberdade de pensamento; o Estado é chamado livre quando nele se pode
falar livremente; enquanto essa liberdade for preservada, não há nada a mudar
nesse Estado.) ' ' _ ` f Í'

A critica de Hegel ou, mais exatamente, sua explicação do fato de o homem'
não se haver detido nessa solução estóíca, à primeira vista tão satisfatória, pode*
parem pouco convincente e estranha. Hegel diz que o homem abandona o es-l
toicismo porque -- sendo estóico '--ele se entedia. A ideologia estóica foi
ventada para justificar a inação do escravo", sua recusa em lutar para realizar'
seu ideal libertário. Logo, essa ideologia impede o homem de agir: ela o obrigafif
a contentar-se em falar. Ora, diz Hegel, todo discurso que não vai além do
curso acaba por entediar o homem. _ _ _

Essa objeção - ou explicação -- SÓ É SÍ1T1PlÍS'f»a à Pfímfifa `*"15'¿3~ De law' ela
tem uma profunda base metafísica. O homem não é um Ser que é: ele_é
que nodíƒica pela negação do Ser. Ora, a negação do Ser é a ação. Por isso _
Hegel: “o Ser verdadeiro do homem é sua ação”. Não agir é portanto não ser
como ente verdadeiramente humano. E ser como Seia, como Ser dado,i
Logo, é decair, embrutecer-se. E essa verdade metafísica revela-se ao home_m__
pelo fenómeno do tédio: o homem que- como a coisa, como o animal, como
o anjo -- permanece idêntico a si mesmo, não nega, não se nega, isto é, nao
age, se entedia. E só o homem pode entediar-se. - às

Seja como for, foi o tédio causado pela verborragia do estoicismo que
çou o homem a buscar outra coisa. Com efeito, o homem só pode ficar
to pela ação. Ora, agir é transformar o real. E transformar o real é negar

_ dado. No caso do escravo, agir efetivamente seria negar a sujeição, 1510 É,
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o senhor, arriscar portanto a vida numa luta contra ele. O escravo ainda não
ousa fazer isso. E como o tédio o impele à ação, e1e.se contenta em ativar de
certa forma seu pensamento. Este o faz negador do dado. O escravo estóico
torna-se o escravo céptico-niilista. -

Essa nova atitude culmina no solipsismo: o valor, a realidade de tudo o que
não é Eu são negados, e o caráter puramente abstrato, verbal, dessa negação é
compensado por sua universalidade e seu radicalismo.

Mesmo assim, o homem não consegue manter-se nessa atitude céptico-
niilista. Não consegue porque, de fato, ele se contradiz por sua própria exis-
tência: como e por que viver, quando são negados 'o valor e o Ser do mundo e
dos outros homens? Dessa-forma, levar o niilista a sério é suicidar-se, é deixar
completamente de agir e - em conseqüência -_ de viver.. Mas o céptico radi-
cal não interessa a Hegel, porque, por definição, ele desaparece pelo suicídio,
deixa de existir e, por isso, não é mais um Ser humano, um agente da evolução
histórica. Só o niilista que continua vivo é interessante. .

Ora, este acaba por perceber a contradição que sua existência implica. E, de
modo geral, a tomada de consciência de uma contradição é o móbil da evolu-
ção humana. histórica. Tomar consciência de uma contradição é necessaria-
mente querer suprimi-la. Ora, só se pode suprimir_a contradição de uma exis-
tência dada modificando a existencia dada, transformando-a pela ação. Mas,
no caso do escravo, transformar a existência ainda é lutar contra o senhor. Ora,
ele não quer fazer isso. Logo, tenta justificar com uma nova ideologia essa con-
tradição da existéncia céptica, que é afinal a contradição estóica, isto é, servil,
entre a idéia ou o ideal de liberdade e a realidade da sujeição. E essa terceira e
última ideologia do escravo é a ideologia cristã. - -

_ O escravo, nessa etapa, não nega o caráter contraditório de sua existên-
cia. Mas tenta justificá-lo dizendo que é necessário, inevitável, que toda exis-
tência implique uma contradíção. Para tal, ele imagina um outro mundo, que
está além (Ienseírs) do mundo natural, sensível. Aqui-na-Terra. ele é escravo e
nada faz para libertar-se. Mas ele está certo, porque neste mundo, tudo é su-
jeição, e o senhor é tão escravo quanto o próprio escravo. A liberdade não é,
porém, mera palavra, simples idéia abstrata, ideal írrealizável, como no estoi-
"císmo e no cepticismo. A liberdade é real, real no além. Nenhuma necessidade
de lutar contra o senhor, pois que já se é livre na medida em que se participa
_do além, pois que se está libertado por esse além, pela intervenção do além no
mundo sensível. Nenhuma necessidade de lutar para fazer-se reconhecer pelo
senhor, já que se é reconhecido por um Deus. Nenhuma necessidade de lutar
para libertar-se neste mundo, que é tão fútil e destituído de valorpara o cristão
quanto para o céptico. Nenhuma necessidade de lutar, de agir, visto que -- no
além, no único mundo que conta de fato - já se está libertado e já se é igual
ao senhor (na sujeição a Deus). Logo, é possível manter a atitude estóiea, mas
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desta vez com razão. E também sem tédio, porque agora não se continua eter-
namente o mesmo: muda-se e deve-se mudar, é preciso superar-se sempre para
elevar-se acima de si, de si como dado no mundo real empírico, para atingir o
mundo transcendente, o além 'que permanece inacessível. ~

Sem luta, sem esforço, o cristão realiza o ideal do escravo: obtém -- em e por
(ou para) Deus - a igualdade com o senhor: a desigualdade é apenas uma mi-
ragem, como todo este mundo sensível onde reinam a sujeição e a dominação.

Solução sem dúvida genial, dirá Hegel. E não é surpreendente que o homem
tenha conseguido durante séculos acreditar-se satisfeito com essa piedosa re-
compensa por seu trabalho. Mas, acrescenta Hegel, tudo isso é bom demais -
simples demais, fácil demais -- para ser verdade. De fato, o que fez do homem
um escravo foi a recusa do-risco de vida. Logo, ele não deixará de ser escravo
enquanto não estiver disposto' a arriscar a vida numa luta contra o senhor, en-
quanto não aceitar a idéia de sua morte. Uma libertação sem luta cruenta
é pois metafisicamente impossível. Essa impossibilidade metafísica revela-se
também na própria ideologia crista.

De fato, o escravo cristão só. pode afirmar sua igualdade para com o senhor
se admitir a existência de um outro mundo e de um Deus transcendente. Ora,
esse Deus é necessariamente um senhor, e senhor absoluto. Logo, o cristão só
se liberta do senhor humano para sujeitar-se ao senhor divino. Ele se liberta -
ao menos em pensamento - do senhor humano. Mas, mesmo não tendo se-
nhor, não deixa deiser escravo. -É escravo sem senhor, é escravo em si mesmo, é
a pura essencia da sujeição. Eessa sujeição absoluta gera um senhor também
absoluto. É diante de Deus que ele é igual ao senhor. Só é igual ao senhor na
sujeição absoluta. Logo, permanece servo, servo de um senhor por cuja glória e
cujo prazer ele trabalha. E esse novo senhor é tal que o novo escravo cristão é
até mais escravo que o escravo pagão.

E se o escravo aceita esse novo senhor divino, ele o faz pela mesma razão
por que aceitou o senhor humano: por medo da morte. Ele aceitou -- ou pro-
duziu -- sua primeira sujeição porque eraio preço de sua vida biológica. Aceita
- ou produz - a segunda porque é o preço _de sua vida eterna. Porque o der-
radeiro móbil da ideologia dos dois mundos e da dualidade da existência hu-
mana é o desejo servil da vida a qualquer preço, sublimado no desejo da vida
eterna. O cristianismo nasce afinal da angústia do escravo diante do nada, do
seu nada, isto é, para Hegel, da impossibilidade de suportar a condição neces-
sária da existência do homem, a condição da morte, da finitude?

Em conseqüência, suprimir a insufieiência da ideologia cristã, libertar-se do
senhor absoluto e do além, realizar a liberdade e viver no mundo como Ser hu-

6. Não há existencia humana (consciente, que fala, livre) sem luta que implique o risco de
vida, isto é, sem morte, sem finitude essencial. O homem imortal é a quadratura do círculo.
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mano, autónomo e livre -- tudo isso só é possível sob a condição de aceitar a
idéia da morte e, a seguir, o ateísmo. E toda a evolução do mundo cristão nada
mais é que uma marcha em direção à tomada de consciência atéia-da finitude
essencial da existência humana. Só assim, só suprimindo a teologia cristã, o
homem deixará definitivamente de ser escravo e realizará essa idéia da liberda-
de que gerou -- permanecendo idéia abstrata, isto é, ideal -- o cristianismo.

.É o que se efetua na e pela Revolução Francesa, que conclui a evolução do
mundo cristão e inaugura o terceiro mundohistórico, onde a liberdade realiza-
da será enfim concebida'(begrr`¡j"en) pela filosofia: pela filosofia alemã e, final-
mente, por Hegel. Ora, para que uma revolução consiga realmente suprimir o
cristianismo, É preciso que o ideal cristão se realize primeiro sob a forma de
um mundo. Pois, para que uma ideologiapossa ser ultrapassada, suprimida
pelo homem, é preciso que o homem experimente primeiro a realização dessa
ideologia no mundo real onde ele vive. Logo, é, importante saber como o mun-
do pagão da dominação pode tornar-se um mundo cristão da sujeição, sem
que tenha havido luta entre senhores e escravos, sem que tenha havido revolu-
çao propriamente dita. Pois, nesse caso, o escravo se teria tornado o trabalha-
dor livre que luta e arrisca a vida. Deixaria de ser escravo e, por isso, não pode-
ria realizar um mundo cristao, essencialmente servil. f

. Hegel resolve o problema na seção A do cap. VI. Vejamos o que ele diz.
Na Fenomenologia, Hegel não fala da génese do Estado pagão. Vamos es-

tudá-lo pois como Estado já formado.
_ _ O caráter essencial desse Estado, da sociedade pagã, é determinado pelo fato
de ser um Estado, uma sociedade de senhores. O Estado pagão só reconhecia
como cidadãos os senhores. Só é cidadão quem guerreia, e só o cidadão pode
guerrear. O trabalho É destinado aos escravos, que estão à margem da socieda-
de e do Estado. E o Estado, no conjunto, é também um Estado-senhor, que
acha o sentido de sua existência não em seu -trabalho, mas em seu prestígio, nas
guerras de prestígio que trava a fim de fazer reconhecer sua autonomia e 'sua
supremacia pelos outros Estados, por todos os outros Estados.

_ Ora, segundo Hegel, o resultado de tudo isso é que o Estado pagão dos se-
nhores guerreiros e ociosos só pode reconhecer, só poderá fazer reconhecer ou
realizar, o elemento universal da existencia humana, e o elemento particular
fica à margem da sociedade e do Estado propriamente ditos.

Essa oposição entre particularidade (E_inzelhei`t) e universalidade (Allge-
rneinheit) é fundamental em Hegel. E se a história, segundo ele, pode ser inter-
pretada como uma dialética da dominação e da sujeição, pode também ser
compreendida como dialética do particular e do universal na existência huma-
na. Aliás, essas duas interpretações se completam mutuamente, já que a domi-
nação corresponde à universalidade e a sujeição à particularidade.

_ Eis o que isso significa.

E
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Desde o início, o homem procura o reconhecimento (Anerkennung). Não se
contenta em atribuir a si mesmo um valor. Quer que esse valor particular, seu,
seja reconhecido por todos, universalmente. - -~ -

Em outras palavras: o homem só pode estar verdadeiramente satisfeito, a f
história só pode ser interrompida, na e pela formação de uma sociedade, de
um Estado, em que o valor estritamente particular, pessoal, individual de cada
um seja reconhecido como tal, em sua particularidade, por todos, pela univer-
salidade encarnada no Estado como tal, e em que o valor universal do Estado'
seja reconhecido e realizado pelo particular como particular, por todos os par-` I
ticularesfi' Ora, um tal Estado, uma tal síntese da particularidade e da universa- i
lidade, só é possível após a supressão da oposição entre o senhor e o escravo, 5
pois a síntese do particular com o universal também é a síntese da dominação,
com a sujeição. - . _

Enquanto o senhor se opõe ao escravo, enquanto há dominação e sujeição, 'a_ .¡
síntese do particular e do universalfnão pode ser realizada, e a existência hu-
mana nunca estarã satisfeita. Isso nã'o apenas porque o escravo não é universal-_,
mente reconhecido. E não apenas porque também o ,senhor não chega ao reco-; .-
nhecimento verdadeiramente universal, 'já que ele não reconhece uma parte dos
que o reconhecem (os escravos). Essa síntese é impossível porque o senhor sóllizi
chega a realizar e a fazer reconhecer' o elemento universal no homem, ao passo'
que o escravo vê sua existência reduzida a um valor puramente particular.

O senhor constitui seu valor humano em e por arriscar a vida. Ora, esse
co é em toda parte e sempre- é para todos- o mesmo. O homem que arris-.ii
ca a vida não difere em nada, pelo mero fato de ter arriscado a vida, de todos'
os outros quefizeram o mesmo. O valor humano constituído pela luta é essen-*
cialmente universal, impessoal. E por isso o Estado dos senhores, que só reco-z -1
nhece o homem em função do fato de esse homem arriscar a vida pelo Estados
numa guerra de prestígio, reconhece apenas o elemento puramente universalj
no homem, no cidadão: o cidadão desse Estado é um cidadão qualquer; comdi
cidadão reconhecido pelo Estado, não é diferente dos outros; é um guerreiro
anónimo, não é o senhor Fulano de Tal. E até o chefe do Estado é apenas uni
representante qualquer do Estado, do universal, e não um indivíduo propria'-Í
mente ditozem sua atividade ele é função do Estado; não é o Estado que é fun
ção de sua vontade pessoal, particular. Enfim, o chefe do Estado-cidade
não é um ditador no sentido moderno, cristão, romântico do termo. Não é

7. Aliás, o particular que realiza um- valor universal já não é um particular: ele é in
(= cidadão do Estado universal e homogêneo), síntese do particular com o universal
mesmo modo, o universal (Estado) realizado pelo particular é individualizado. E o
individuo ou o individuo-Estado, encarnado na pessoa do chefe universal (Napoleão) e
velado pelo sábio (Hegel). |
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Napoleão, que cria um Estado por vontade pessoal, a fim de realizar e fazer re-
conhecer sua individualidade. O chefe pagão aceita um Estado dado, e seu pró-
prio valor, sua realidade, são apenas função desse Estado, desse elemento uni-
versal da existência. Por isso é que o senhor, o pagão, nunca está satisfeito. Só o
individuo pode chegar à satisfação. . ~ - `

Quanto à existência do escravo, limita-se ao elemento puramente particu-
lar. O valor humano constituído pelo trabalho é essencialmente particular, pes-
soal. A formação educadora do trabalhador pelo trabalho (Bildung) depende
das condições concretas nas quais o trabalho se efetua, que variam no espaço e
que se modificam no tempo em função desse próprio trabalho. Éafinal pelo
trabalho que se constituem as diferenças entre os homens, que se formam as
particularidades, as personalidades. Também é o escravo-trabalhador, e não o
senhor-guerreiro, quem toma consciência de sua personalidade e imagina as
.ideologias individualistas, em que o valor absoluto é atribuido à particularida-
-de, à personalidade, e não ã universalidade, ao -Estado como tal e ao cidadão
-considerado como cidadão. - .

H Mas o que é reconhecido universalmente, pelosoutros, pelo Estado, pela
dominação como tal, não é o trabalho, nem a personalidade do trabalhador,
mas no máximo o produto impessoal do trabalhoƒfinquanto o escravo tra-
balha continuando escravo, isto é, enquanto não arrisca a vida, enquanto não
luta para impor seu valor pessoal ao Estado, enquanto não intervém ativamen-
te na vida social, seu valor particular continu.a£.ptu'amente subjetivo: ele é o
único a reconhece-lo. Seu valor é iuiicamente particular. A síntese do particu-
lar com o universal, isto é, a individualidade, realiza-se tão pouco no escravo
quanto no senhor. E por isso -- mais uma vez -` a síntese da particularidade
com a universalidade na individualidade, a única que pode de fato satisfazer o
homem, só pode realizar-se numa e por uma supressão sintética da dominação
e da sujeição. 1 -'

Mas voltemos ao Estado pagão, ao Estado-cidade dos senhores-guerreiros
. não-trabalhadores. ._
; - .Esse Estado, como todo Estado, só se interessa e só reconhece a ação dos ci-
: dadãos que - no caso -- reduz-se ã ação guerreira. O Estado pagão só reco-

nhece no cidadão o aspecto universal da existência hiunana. No entanto, o ele-
? mento particular não é, nem pode ser, absolutamente excluído. '
ç _ De fato, o senhor não é somente senhor de escravos e cidadão-guerreiro
ëçdeum. Estado. É também necessariamente membro de uma fa1iiilla.~E éã fa-
rnília - ã casa do senhor pagão -- que pertence o aspecto particular de sua
existência.

1 , . _, . _ .11 Na familia, o homem nao é um senhor qualquer, um cidadao, um guerreiro.
, Ele é pai, marido, filho, e é este pai, este marido: fulano de tal, um particular.
Mas, sua particularidade reconhecida na e pela família não é verdadeiramente
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humana. De fato, no senhor pagão que não trabalha, a ação humana, humani- - ¡
zante, reduz-se à ação guerreira da luta. Ora, não há luta nem risco de vida -H
dentro da família. Logo, não- é a' ação humana (Ter) queé reconhecida pela e r
na família, como tal, mas unicamente o Seín, o Ser-estático-dado, a existência _
biológica do homem, do pai, do esposo, do filho, do irmão etc. ' Íz

Atribuir um valor absoluto a um Ser, não em função do que ele faz, de seus l
atos, mas simplesmente porque ele existe, em razão do simples fato do seu Ser, ' '
do seu Seia, é amá-lo. Cabe também dizer-que é o amor que se realiza na e pela
família antiga. E, já que o amor não depende dos atos, da atividade do Ser ç I._.,

amado, não pode ser detido pela morte deste. Quem ama o homem em sua il

dos mortos têm lugar na família" pagã. . _ .
A família particular e particularista é portanto um complemento necessário ' 1:,

do Estado universal e universalista pagão. Mas o senhor pagão está tão pouco 'Í '

dão. No e pelo Estado sua existência humana se realiza e é reconhecida. Mas _ ~
essa existência não é verdadeiramente sua: não e ele que é reconhecido. Quanto '-

essencialmente inativa, não é verdadeiramente humana. -
Enquanto as ações humanas. da luta e do trabalho não se sintetizam num _

único Ser humano, o homem não está plenamente satisfeito. A realização c o ' Í:
reconhecimento da ação unicamente universal no Listado sat'isl`azeni tão pouco
o homem quanto a realização e o reconhecimento de seu Ser pessoal, particu- - r ç
lar, na família. - - ___*

Em principio, uma síntese do particular familiar com o universal estatal po-
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deria satisfazer o homem. Mas tal síntese é absolutamente impossível no mun- É 5:; «.
do pagão. Porque a família e o Estado se excluem mutuamente, sem que o ho- E_13'

*" 1'
-i i'mem possa dispensar nenhum dos dois. - â Ê",
l

gica de seus membros. Ora, o que o Estado exige de cada membro da família é _ f if-., -fp' .
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precisamente que ele arrisque a vida, que morra pela causa universal. Logo, 1 ; '
cumprir o dever de cidadão é necessariamente infringir a lei da familia; e vice-
versa. ”

No mundo pagão esse conflito é inevitável e insolúvel: o homem não pode ‹ ~
renunciar à familia, já que não pode renunciar à particularidade de seu Ser; e ' ,__._, .|_
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também não pode renunciar ao Estado, já que não pode renunciar à universali- F
Ii .,. -

dade de sua a "o. Assim ele será necessariamente criminoso se`a ara com o fi. IiiÇ3 s i J P . _.E ,:_

Estado, seja para com a familia. E é isso que dá ã vida pagã o caráter trágico. ;~
Como o herói da tragédia antiga, o mundo pagão dos senhores-guerreiros ill

se encontra num conflito inevitável e insolúvel, que leva necessariamente à
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satisfeito (beƒriedigt) com sua vida familiar quanto com sua existência de cida-
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inação, considera-o como se estivessemorto. Logo, a morte não pode mudar, .. I
nada no amor, no valor atribuído na.e pela família. Por isso o amor e o culto ~ ',|.'f~¡

ã família, ela reconhece sua existência pessoal, particular. Mas essa existencia, I,
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De fato, para a família, o valor supremo é o Ser natural, o Sein, a vida bioló- - ¿
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morte, à ruína completa desse mundo. Vejamos como o desenvolvimento dessa
tragédia é representado por Hegel na Fenomenologia. ~

-Em última análise, o mundo pagão perece porque exclui o trabalho. Mas o
agente imediato de sua ruína é, curiosamente, a mulher. Porque é a mulher que
representa o princípio familiar, isto é, o princípio de particularidade que é hos-
til à sociedade como tal e cuja vitória significa a mina do Estado, do universal
propriamente dito. '

' Ora, de um lado, a mulher age sobre o homem jovem, que não está ainda
completamente desligado da família, que ainda não subordinou completamen-
te sua particularidade à universalidade do Estado. Por outro lado, e precisa-
mente porque o Estado é um Estado guerreiro, é o homem jovem -- o jovem
herói militar - que deve afinal. tomar o poder no Estado. E, chegando ao po-
der, esse jovem herói (= Alexandre, o Grande) faz valer sua particularidade fa-
miliar, ainda feminina. Tende a transformar o Estado em sua propriedade pri-
vada, em património familiar, a fazer dos icidadãos' do Estado seus próprios
súditos. E consegue. f -

' = -Por quê? Porque o Estado pagão exclui o- trabalho. Como o único valor hu-
mano é o que se realiza na e pela luta e ao arriscar a vida, a vida do Estado deve
necessariamente ser uma vida guerreira: o Estado pagão só é um Estado huma-
no na medida em que trava eternas guerras de prestígio. Ora, as leis da guerra,
da força bruta, são tais queo Estado, mais forte, deve pouco a pouco absorver
os mais fracos. E a cidade vitoriosa se transforma assim, aos poucos, em impé-
rio - o império romano.

_ Ora, os habitantes da cidade-mãe, os senhores propriamente ditos, são mui-
to poucos para defender o império. O imperador deve recorrer a mercená-
rios. Com isso, os cidadãos da cidade não estão mais obrigados a fazer a guer-
ra. E pouco a pouco, ao fim de certo tempo, já não a fazem. Por isso eles não
podem mais opor resistência ao particularismo do imperador, que os suprime
como cidadãos e os transforma em particulares que fazem parte de seu pa-
trimônio, em pessoas privadas.

Afinal, os ex-cidadãos tornam-se escravos do soberano. E tornam-se escra-
vos porque já o são. De fato, ser senhor é lutar, arriscar a vida. Os cidadãos que
já não guerreiam deixam de ser senhores e, por isso, tornam-se escravos do im-
perador romano. Por isso também aceitam a ideologia de seus escravos: estoi-
cismo primeiro, cepticismo em seguida e - ñnalmente - cristianismo.
.-- Chegamos assim à solução do problema que nos interessa: os senhores acei-
taram a ideologia de seus escravos. O homem pagão da dominação tornou-se o
homem cristão da sujeição, e isso sem luta,~sem revolução propriamente dita
-_--* porque os próprios senhores tornaram-se escravos. Ou mais exatamente:
pseudo-escravos, ou - se quiserem- pseudo-senhores. Pois já não são verda-
deiros senhores, porque já não arriscam a vida; também já não são verdadeiros
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escravos, porque não trabalham a serviço de outrem. São, por assim dizer, es-
cravos sem senhores, pseudo-escravos. E, ao deixarem de ser verdadeiros se-
nhores, acabam por não mais ter verdadeiros escravos: eles os libertam, e os es-
cravos tornam-se assim escravos sem senhores, pseudo-senhores. A oposição
entre dominação e sujeição é suprimida. Não, entretanto, porque os escravos se
tivessem tornado verdadeiros senhores. A unificação se efetua na pseudodomí-
nação, que é- de fato -- uma pseudo-sujeição, uma sujeição sem senhores. ._

Esse escravo sem senhor, esse senhor sem escravo, é o que Hegel chama de
burguês, o proprietário privado. Ao se tornar proprietário privado, o senhor
grego, cidadão da cidade, se torna o burguês romano pacífico, súdito do impe-
rador que, por sua ver., não passa de um burguês, um proprietário privado,
cujo império é o patrimonio. Também em função da propriedade privada é
que se efetua a libertação dos escravos, que se tornam proprietários, burgueses,
semelhantes a seus ex-senhores. '

Ao contrário da cidade grega, oimpério romano é portanto um mundo
burguês. E, como tal, torna-se finalmente um mundo cristão.

O mundo burguês elabora o direito privado ‹- a única criação original de
Roma, segundo Hegel. E a noção fundamental do pensamento jurídico roma-
no, a de pessoa jurídica (rechtiiche Persönlíciikeit), corresponde à concepção es-
tóica da existência humana, assim como ao princípio do particularismo fami-
liar. Tanto quanto a família, o direito privado confere valor absoluto ao Ser
puro e simples do homem, independentemente de suas ações. E, como na con-
cepção estóica, o valor atribuído ã pessoa não depende das condições concretas
de sua existência: em toda parte e' sempre, cada um é uma pessoa jurídica, e
todos o são igualmente. É possível dizer que oz Estado burguês fundado na
idéia do-direito privado é a base real do estoicismo, do estoicismo considerado
não como idéia abstrata, mas como-realidade social, histórica. - ` -, Ê.

O mesmo ocorre com o cepticismo niilista: a propriedade privada (Eigeri-j*¡_.
rum) é sua base real e sua realidade social e histórica. O cepticismoriiilista do
escravo solipsista, que só atribui um valor e um _Ser verdadeiros a si
encontra-se no proprietário privado, que sujeita tudo, até o Estado, ao valorí
absoluto de sua propriedade. Assim, se a única realidade das ideologias
cularistas, chamadas individualistas, é a propriedade privada, somente
mundo burguês, dominado pela idéia dessa propriedade, é que essas ideologias
podem tornar-se forças sociais reais. .

. Enfim, é essa essência burguesa do império romano, que explica sua
formação em mundo cristão, que torna possível a realidade do cri
transforma a idéia cristã e o ideal cristão em uma realidade social e históricas

.- Pois, para ser verdadeiramente humano, o burguês (que, em princípio,
luta, não arrisca a vida) deve trabalhar, assim como o escravo. Mas,
mente. do escravo, como não tem senhor, o burguês não deve trabalhar a
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viço de outrem. Logo, pensa que trabalha para si mesmo. Ora, na concepção
hfigflhflflfii o trabalho não pode ser verdadeiro trabalho, ação ospoeífiçomomo
humanas Se não for efetuado em função de uma idéia (de um projeto) isto é
3180 dífflffimfl dü dado, e -- em particular -- do dado que é o próprio traba-
lliançlior. ão: qllfl Ú E5*-`11't1VjD Cütisegtiiu trabalhar apoiando-se na idéia do
se or, _ dominação, do servir (Dtenst). Também é possível (e essa é a solu.
çao hegeliana, definitiva, do problema) trabalhar apoiando-se na idéia da co-
munidade* d° Estadüí Pode-se - e deve-se -- trabalhar para o Estado Mas o
burguês não pode fazer nem uma coisa nem outra. Não tem mais senhor a
quem posm servir pelo trabalho. E ainda não tem Estado, poi-que o mondo
bufgl-IÊS É GPEMS uma aglomeração de proprietários privados, isolados um dos
011ÍI'0S› sem verdadeira comunidade.

. O problema do burguês parece portanto insolúvel: ele deve trabalhar para
outrpm e só pode trabalhar para si mesmo. Ora, de fato, o homem consegue
f°5° “ff seu Pfflblfimfl Ci ITIHIS uma vez, resolve-o -pelo principio burguês da
propriedade privada. O burguês não trabalha para outrem. Mas também não
trabalha para si, como entidade biológica. Trabalha para 'si como posso,-1 jo,-foi..
Cai como proprietário privado; trabalha para a propriedade considerada como
tal, isto é, transformada em dinheiro; trabalhapara o capital;

Emb°Ut1'j-15 Pfllflvfflfz 0 trabalhador burguês pressupõe --. e condiciona --
uma a negação 'da existência humana (Entsagungk o homem se transcende, se
SHPÍHHÍH. se projeta longe de si mesmo ao projetar-se na idéia da propriedade
Plwfldfiz do Capital, que - embora sendo produto do proprietário -- io;-oz..5o
independente dele e o sujeita, assim como o senhor sujeitava o escravo apenas
É°a]r1¡: lâma däãffiflçfli Hgüfflz E sujeição é consciente e livremente aceita pelo tra-

a or. (ml ävém observar que, tanto para Hegoleomo para Marx, o feno-
Éeno cent o mundo burguês nao é a sujeição do operário, do burguês Po..

re, pelo burguês rico, mas a sujeição do amboopolo oaP¿ta1_) Seja ¿Dm0 foi., a
existência burguesa pressupõe, gera e alimenta a abnegação Ora é pi-coiso-
mente essaâbnegação que se reflete na ideologiacristã dualista, garantindo-lhe
um ccëteu o novo, específico, nao pagão. É o mesmo dualismo cristão que se
ençon a na existência burguesa: a oposiçao entrea pessoa jurídica, o proprio-
Íáflfi P1'1V`¿d0i e o homem de carne e osso; a existência de um mundo transcen-
dente ideal, representado na realidade pelo dinheiro, pelo capital, ao qual o ho-
mem deve dedlflflf 51135 ações. sacrificar seus desejos sensíveis 'biológicos
_ E aiestrutura do além cristão é formada à~-imagem das relações realizadas no
iinpério romano entre o imperador e seus súditos, relações que _ como vimos
-çtêgli Ílmšsrria origem da ideologia cristã: .a~ recusa da morte, o desejo da vida
anim , o em, sublimado no cristianismo em um desejo daimortalidade, da

Í vida eterna. E se o senhor pagão aceita a ideologia cristã de sei.i;escravo,id¢o1o-
gia que o torna um servidor do senhor absoluto, do rei dos céus, de Deus, é Por-
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que - ao deixar de arriscar a vida e ao tornar-se burguês pacifico - ele deixa
de ser um cidadão, podend_o_.satisfazer-se por meio de uma atividade política.
Ele se vê como sujeito passivo de um imperador-déspota. Como o escravo, ele
não tem nada a perder e tem tudo a ganhar quando imagina um mundo trans-
cendente, onde todos são iguais diante do senhor onipotente, verdadeiramente
universal que, aliás, reconhece ol valor absoluto de cada particular como tal.

Aí está como e por que o mundo pagão dos senhores se tornou o mundo
burguês cristão. É .

Por oposição ao paganismo, à religião dos senhores, dos cidadãos-guerreiros
que só atribuíam verdadeiro valor à universalidade, ao que é válido para todos
e para sempre, o cristianismo, a ,religião dos escravos, ou -- mais exatamente
- dos súditos-burgueses, atribui valor absoluto à particularidade, ao aqui e ao
agora. Essa mudança de atitude manifesta-se com clareza- no mito da encarna-
ção de Deus em Iesus Cristo, assim como na idéia de que Deus tem uma rela-
ção direta, imediata com cada homem isoladamente, sem passar pelo elemento
universal -- isto é, social e político - da existência do homem.

O cristianismo é, antes de tudo, uma reação particularista, familiar e servil,
contra o universalismo pagão dos senhores-cidadãos. Mas é bem mais que isso.
Supõe também a idéia de uma síntese do particular com o universal, isto é,
também da dominação e da sujeição: a idéia da individualidade, isto é, dessa
realização dos valores. e das realidades universais no e pelo particular e desse
reconhecimento universal do valor do particular, os únicos capazes de dar ao
homem a satisfação (Beƒriedigurig) suprema e definitiva. I

Em outros termos, o cristianismo encontra a . solução da tragédia pagã.
E por isso que, desde achegada de Cristo, já não há verdadeira tragédia, isto é,
conflito inevitável e de fato insolúvel.

Todo o problema agora é realizar a idéia cristã da individualidade. E a histó-
ria do mundo cristão é apenas a.-história dessa realização.

Ora, segundo Hegel, só se pode realizar o ideal antropológico cristão (que
ele aceita integralmente) suprimindo a teologia cristã: o homem cristão só
pode realmente tornar-se o que deseja ser caso se torne um homem sem Deus,
ou -- se preferirem _ um homem-Deus. Ele deve realizar em si mesmo o que
inicialmente pensava estar realizado em seu Deus. Para ser realmente cristão,
ele próprio deve tornar-se Cristo.

Segundo a religião cristã, a individualidade, a síntese do particular com o
universal, só se efetua no além e pelo além, após a morte do homem.

Essa concepção só tem sentido se pressupusermos o homem como imortal.
Ora, segundo Hegel, a imortalidade é incompatível com a essência do Ser hu-
mano e, por conseguinte, com a própria antropologia cristã.

Logo, o ideal humano só pode ser realizado por um homem mortal e que
saiba que é mortal. Ou seja, a síntese cristã deve efetuar-se não no além, após a
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morte, mas aqui-na-Terra, durante a vida-do homem. O que significa que o
universal transcendente (Deus), que reconhece o particular, deve ser substitui-.
do por um universal imanente ao mundo. E para Hegel esse universal imanen-
te só pode ser o Estado. É no e pelo Estado, no reino terrestre, que se deve rea-
lizar o que se presume ser realizado por Deus no reino dos céus. Por isso Hegel
diz que o Estado absoluto que ele preconiza' (o império de Napoleão) é a reali-
zação do reino dos céus cristão.

' A história do mundo cristão é portanto a história da realização progressiva
desse Estado ideal, em que o homem estará enfim satisfeito ao realizar-se como
individualidade -- síntese do universal com o particular, do senhor com o es-
cravo, da luta com o trabalho. Mas, para poder realizar esse Estado, o homem
'deve desviar o olhar do além, fixá-lo aqui-na-Terra e agir unicamente para esse
aqui-na-Terra. Ou seja, é preciso que ele elimine a idéia cristã da transcendên-
cia. Por isso a evolução do mundo cristão é dupla: de um lado, há a evolução
real, que prepara as condiçoes sociais e políticas do advento do Estado absoluto
e, de outro, uma evolução ideal, que elimina o ideal transcendente, que traz o
céu para a Terra, no dizer de Hegel. z _

= Essa evolução ideal, destruidora da teologia cristã, é a obra do intelectual.
'Hegel se interessa muito pelo fenómeno do intelectual cristão ou burguês. Fala
dele na seção B do cap. VI, e lhe dedica todo io cap. V.”
'. Esse intelectual só pode subsistir no mundo cristão burguês, onde é possivel
não se ser senhor, isto é, não ter escravo, nem lutar, sem com isso tornar-se, por
sua vez, escravo. Mas, mesmo assim, o intelectual burguês é algo diferente do
burguês propriamente dito. Pois, se como o burguês, o não-senhor, ele é essen-
cialmente pacífico e não luta, ele difere do burguês pelo fato de também não
trabalhar. Logo, ele é desprovido do caráter essencial de escravo, tanto quanto
o é do caráter de senhor. '

Como não é escravo, o intelectual pode libertar-se do aspecto essencialmen-
te servil do cristianismo, ou seja, de seu elemento teológico, transcendente.
Mas, como não é senhor, ele pode manter o elemento do particular, a ideologia
individualista da antropologia cristã. Enfim, como não é senhor nem escravo,
ele pode - nesse nada, nessa ausência de toda determinação dada - realizar
de certa forma a síntese buscada da dominação e da sujeição: pode concebe-la.
Mas, como não é senhor nem escravo, isto é, abstendo-se de todo trabalho e de
toda luta, ele não pode realizar verdadeiramente a síntese que descobre: sem
luta e sem trabalho, essa síntese concebida pelo intelectual permaiiece pura-
mente verbal.

8. De fato, o intelectual do cap. V (o homem que vive em sociedade e num Estado, embora
pense ou aparente pensar que esta sozinho no mundo) encontra-se em todas as etapas do
mundo burguês. Mas, ao descreve-lo, Hegel pensa sobretudo em seus contemporâneos.
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Ora, é dessa realização que se trata, porque somente a realidade da síntese
pode satisfazer o homem, completar a história e confirmar a ciência absoluta.
É preciso que o processo ideal encontre o processo real, que as condiçoes so-
ciais e históricas sejam tais que a ideologia do intelectual possa ser realizada.-
Ora, é o que ocorre no momento da Revolução Francesa, durante a qual a idéia
imanente da individualidade, elaborada pelos intelectuais do Século das Luzes,
se realizou na e pela luta dos burgueses-trabalhadores, primeiro revolucionários
e depois cidadãos do Estado universal e homogêneo (do império napoleónico).

A realização da idéia cristã, laicizada pelo intelectual e, assim, tornada reali-
zável, não é possível sem luta, sem guerra social, sem risco de vida. E isso por-
razões de certa forma rnetafísicas. Como a idéia a realizar é a idéia de uma sín-
tese da dominação e da servidão, ela só pode ser realizada se o elemento servil
do trabalho for associado ao elemento de luta de vida ou morte, que caracteri-
za o senhor: o burguês-trabalhador, para se tornar cidadão -- satisfeito -- do
Estado absoluto, deve tornar-se guerreiro, isto é, deve introduzir a morte em
sua existência, arriscando consciente e voluntariamente a vida, embora saben-
do que é mortal. Ora, já vimos que no mundo burguês não havia senhores.
A luta em questão não pode ser uma luta de classes propriamente dita, uma
guerra entre senhores e escravos. O burguês não é escravo nem senhor; ele é --
por ser escravo do capital -- seu próprio escravo. Tem de libertar-se de si mes-
mo. É por isso que o risco libertador da vida assume a forma, não do risco no
campo de batalha, mas do risco criado pelo Terror de Robespierre. O burguês-
trabalhador, que se torna revolucionário, é quem cria a situação que introduz _o
elemento da morte. Graças ao Terror se realiza a idéia da síntese final, que sa-¿
tisfaz o homem definitivamente. ,_

- É durante o Terror que nasce o Estado onde É alcançada essa satisfação. Para
o autor da Fenomenologia- esse Estado é o Império de Napoleão. E Napoleão
o homem integralmente satisfeito que, em e por sua satisfação defmitiva, com-
pleta o curso da evolução histórica da humanidade. Ele é o individuo humano;
no sentido próprioçe pleno do termo; porque é por ele,por_esse particular, que
se realiza a causa comum verdadeiramente universal; e porque esse particular é
reconhecido em sua particularidade por todos, universalmente. Falta-lhe ape-
nas a consciência-de-si; é o homem perfeito, mas ainda não o sabe, e por isso
nele o homem não está plenamente satisfeito. Ele não pode dizer a respeitode
si tudo o que acabo de dizer. i e . _ ,_,-.=

Ora, eu disse porque li na Fenomenologia. Logo, ê Hegel, o autor da Fenome-
nologia, que de certa forma é a consciência-de-si de Napoleão. E já que o
mem perfeito, plenamente satisfeito pelo que é, só pode ser um homem que
sabe o que é, que está plenamente consciente-de-si, a existência de Napoleão
como revelada a todos na e pela Fenomenologia será o ideal realizado da exisl
tência humana. z t,
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tnraouuçio A Larruna na Hacer.

Por isso o período cristão (cap. VI, B) que culmina em Napoleão deve ser
completado por um terceiro período histórico, aliás muito curto (cap. VI, C),
que é o da filosoiia alemã; este último período culmina com Hegel, autor da
Fenomenologia. ,
' Logo, o fenomeno que completa a evolução histórica e torna possível a ciên-

cia absoluta é a concepção (Begrmfen) de Napoleão por Hegel. Essa díade, for-
mada por Napoleao e Hegel, é o homem perfeito, plena e definitivamente satis-
feito pelo que é e pelo que sabe que é. Essa é a realização do ideal revelado pelo
mito de Iesus-Cristotdo homem-llüeus. Eis por que Hegel termina o cap. VI
com as palavras Es :st der erschetnende Gott...”: “Esse é o Deus revelado”§, o
Cristo real, verdadeiro... L

ol'fi› 30 <_ÍÍZf-'I' Í550› Hegel vê-se obrigado a uma explicação para com a inter-
pretação cristã, teológica, da idéia de Cristo. Deve falar da relação entre sua fi-
losofia, entre a Fenomenologia, e a teologia cristã. Deve dizer o que é na realida-
de essa teologia.

É o tema central do cap.'V1I.

- 18'?
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í' ÂINTERPRETAÇAO DA INTRODUÇAO GERAL
ao CAPÍTULO VII*

(p. 473-480)

l .

Depois de lidos os seis primeiros capítulos da Fenomenologia, não é sem sur-
presa que se depara com o cap. VII, intitulado “A Religião”. De fato, por um lado,
Hegel falou várias vezes de religião. Por outro, o desenvolvimento do cap. VI
leva-nos ao fim do processo histórico, a Napoleão e ao próprio Hegel, ou, mais
exatamente, à sua Fenomenologia. Que significa então esse capítulo dedicado à
religião? Hegel prevê a pergunta e dá a resposta na Introdução ao cap. VII.

_ Hegel adverte na terceira seção desse capítulo que os capítulos da -Feno-
menologia não obedecem a uma seqüência temporal. O que, aliás, é eviden-
te. O cap. VI começa com a análise da Grécia arcaica e vai até 1806. O cap. VII
trata primeiro das religioes primitivas, a seguir da religião grega e, por fim,
do cristianismo. Os cap. VI e VII são, portanto, paralelos: eles se completam.
No cap. VI, Hegel analisa a evolução histórica no sentido próprio do termo. No
cap. VII, estuda as religioes que se constituíram durante essa evolução. Há, en-
tretanto, urna defasagem. '

-A primeira seção do cap. VI trata do mundo greco-romano; a segunda, do
mundo cristão, de sua origem até a Revolução Francesa; a terceira, do mundo
pós-revolucionário, no qual se desenvolve a filosofia alemã. Em compensa-
ção, a primeira seção do cap. VII estuda a Notürliche Religion, isto é, as religioes
primitivas, que precederam - pelo menos logicamente - a religião greco-ro-
mana.Esta e tratada na segunda seção. Enfim, a terceira seção estuda o cristia-
nismo; o fim do capitulo é marcado pela elaboração definitiva da teologia pro-
testante. E fácil indicar o motivo dessa defasagem.

No cap. VI, Hegel queria estudar o lado social, político, da existência hu-
mana, o problema da relação entre o particular e o Estado. Por isso, começa
sua análise pela Grécia, onde, a seu ver, constituiu-se o primeiro Estado pro-
priamente dito, a primeira sociedade humanano sentido pleno do termo. Ora,
a religião reflete não apenas a relação do homem com o Estado, com o mun-
do social, mas também suas relaçoes com o mundo natural, com a nature-
aa, isto é, com o meio no qual o homem vivia antes da construção do Estado
propriamente dito. É a religião desse periodo, por assim dizer, pré-estatal que
fl-Iegel estuda, sob o nome de Natürliche Religion, na primeira seção do cap. Vil.
Essa seção não vai, portanto, ter equivalente no cap. VI. Ia a segunda e a ter-

1. Texto integral da quarta e da quinta conferências do curso do ano letivo 1937-1938.
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ceíra seções do cap. VII correspondem, grosso modo, à primeira e a segunda se-
ções do cap. VI. E a terceira seção desse capítulo não tem equivalente no cap.
VII. O que é explicável pelo fato de o período pós-revolucionário, que é pós-
cristão, também ser pós-religioso em geral. E a filosofia (alemã) que assume o
lugar da religião, e a ciência de Hegel,-à qual chega essa filosofia, é chamada az
substituir, definitivamente, toda espécie de religião na existência humana.

Falta responder à outra pergunta: por que Hegel destina um capítulo espe-
cial à religião, visto que já tratou dela anteriormente? A resposta está na pri-
meira parte da introdução ao cap. VII.

A resposta geral é dada na primeira frase, na qual Hegel diz (p. 473, li-_
nhas 3-10): i _

E verdade que a religião, [compreendida] como consciência]-exterior] da
realidade-essencial absoluta como-tal (überhaupt), também apareceu nas
formações-concretas (Gestaltuugen) [que consideramos] até aqui, e que
-- de modo geral -- distinguem-se [umas das outras] como consciência .-
[-exterior] [cap. I-III], consciência-de-si [cap. IVI, razão [cap. V] e Espírito
[cap. VI]. Mas [a religião aí apareceu] do ponto de vista da consciência]-ele
terior], que toma-consciência da realidade-essencial absoluta. Logo, não é a
realidade-essencial absoluta em e para si mesma, não é a consciência-de-si
do Espírito, que aparece nessas formações-concretas.

Esse trecho é intencionalmente equívoco. E um dos trechos que os hegelia-
nos “de direita” invocam para defender a interpretação teísta que dão ao pensa-
mento de Hegel. ~

Vejamos primeiro a interpretação teísta -- aliás, também ela herética -
do trecho. Suponhamos que essência absoluta (“absolutes Wesea“) e Espírito
(“Geist") signifiquem Deus. Então o trecho quer dizer o seguinte: até o pre-
sente, falou-se da atitude que o homem adota para com Deus, o modo como
o homem toma consciencia do divino. Mas ainda não se tratava do próprio
Deus, da maneira como Deus toma consciência-de-si na e pela religião, inde-
pende-ntemen te de sua revelação aos homens. Esse trecho implicaria portanto a
idéia de que há um Deus, um Espirito diferente do Espirito humano, que se re-
vela a si mesmo, nas e pelas diferentes religiões que ele gera nas consciências
humanas no decorrer da história. São essas auto-revelações de Deus que deve-
riam ser interpretadas no cap. VII.

Mas essa interpretação teísta é absolutamente impossível. Se a Fenomenolo
gia tem sentido, o Geist de que nela se trata nada mais é que o Espírito huma-

manidade, a história universal.
Com esse ponto de partida, é preciso dar outra interpretação ao trecho ci- .iii f

tado. ` _ . .
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O que é a “realidade-essencial absoluta” (absolutas Wesen) para o autor da
Fenomenologia? '

O que é verdadeiramente real não é a natureza,_o mundo natural diferente
do homem. Porque de fato o mundo real implica.o homem. Inversamentc, o
homem fora do mundo é mera abstração. Logo, a realidade é o mundo que im-
plica o homem, e o homem que vive no mundo. O que é, agora, a realidade-
essencial desse real, seu Wesen, sua essencia, sua enteléquia, sua idéia? É o ho-
mem, na medida em que.e1e é uma coisa diferentedo mundo, embora só possa
existir no mundo. O homem é a realidade-essencial do real existente. Para He-
gel, assim como para todo pensador judeo-cristão, este é um axioma que deve
ser aceito sem discussão: “Der Geist ist höhef als dia Natur (o.Espírito é mais
elevado que a natureza), ele afirma em certa passagem. Mas a~realidade-essen-
cial absoluta não é o indivíduo humano (o particular). Porque o homem-isola-
-do existe de fato tão pouco quanto o homem-fora-do-mundo ou o mundo-
'sern-o-homem. A realidade-essencial do real é a humanidade considerada no
conjunto espaciotemporal. E o que Hegel chama .objeicrivef Geist (Espírito ob-
-jetivo), Weltgeist (Espírito do mundo), Yolksgeist (Espírito do povo), mas tam-
bém Geschíchte (história) ou Í- de maneira mais concreta - Staat, o Estado
considerado como Estado, a sociedade considerada como tal. -

E Hegel diz que essa realidade-essencial era 'considerada até então “vom
Stamipankt des Bewasstseins aus” (a partir da consçiência). Ora, Bewasstseín é a
consciência-da-realidade-exterior, do não-Eu oposto ao Eu, do objeto concebi-
do em oposição ao sujeito cognoscente. Tratava-se .poisfda atitude adotada pelo
indivíduo humano (o particular) para com o homem como tal, considerado
como realidade-essencial do real em geral, essa realidade-essencial sendo para
esse homem algo de efltteríor, de autónomo, de oposto a ele. De fato, essa reali-
dade-essencial absoluta, isto é, a enteléquia do conjunto do Real, também é a
enteléquia de cada indivíduo humano. Assim, o Estado é mera integração dos
cidadãos, e cadacidadão só é o que é pela participação no Estado. Mas, en-
quanto o homem não percebe isso, enquanto a realidade do Estado, da vida
política, não revela explicitamente esse fato, o homem se opõe ao Estado e vê
no Estado uma entidade independente, autónoma. É o que ocorre na atitude
do Bewusstsein. Logo, é possível dizer: até aqui tratava-se das diversas atitudes
que o indivíduo que se opõe à humanidade, à totalidade, ao Estado, adota em
relação a eles.

z Mas, do ponto de vista do homem-do-Bewusstsein, a realidade-essencial não
_é apenas o Estado. Esse homem opõe também o mundo ao Eu, vê o mundo

= como entidade autônoma. A realidade-essencialdesse mundo será pois para
Íele uma realidade autónoma, oposta a ele. E assim ela é- para ele uma realidade-
essencial divina. Para ele o absolutas Wesen é Deus, ou - de modo mais geral
- o Divino. -
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Em conseqüência, ao falar da realidade-essencial do ponto de vista do Be-
wasstsein (como faz nos cap. III e IV), Hegel teve. de falar da atitude que o ho-
mem adota para com seu Deus: teve de falar da religião. Ou seja, ele falava da
atitude que o homem que se opõe a Deus, que se distingue de Deus, toma em
relação a Ele. Falava portanto da religião no sentido mais amplo do termo.

A primeira parte da interpretação teísta era portanto correta. Mas é preciso
considerar as palavras “religião” e “absolutas Wesen” com o sentido que lhes dá
um ateu. E nesse mesmo sentido ateu é que se deve interpretar a segunda parte
da frase. " " ~

Trata-se da realidade-essencial absoluta considerada 'em e para si mesma.
Isto é, trata-se do homem como tal, do homem coletivo que vive no mundo,
do Weltgeist, do iâolksgeist, do Estado. Mas já não do ponto de vista do Bewussr-
seia, do indivíduo que se opõeao Estado e o vê de fora. Trata-se do Selbstbe-
wusstsein des Geistes (consciência-de-si do Espírito). O que quer dizer que, no
cap. VII, trata-se de mostrar e de compreender como o Espírito se compreende
como tal, e não apenas nas e pelas atitudes dos indivíduos para com ele. Ora,
segundo Hegel, essa autocompreensão do Espírito - ou do Volksgeist -- se
efetua na e pela religião (no sentido mais amplo do termo). No cap. VII será
tratado o contéudo do saber religioso, isto é, da teologia.

Segundo Hegel, o homem se compreende como indivíduo isolado na e pe-
la filosofia. E toda a filosofia pré-hegeliana era, nesse sentido, uma filosofia
do Bewasstsein, que estudava e revelava, de um lado, o sujeito oposto ao obje-
to, o indivíduo humano oposto. ao mundo natural, e, de outro lado, o objeto
autônomo, exterior 'ao sujeito. Quanto ao homem que forma um bloco com
o mundo, -isto é, o homem real, coletivo, histórico '-- ou, se preferirem, o Es-
tado -, ele se revela a si mesmo na e pela religião. Por isso a filosofia (pré-
hegeliana) do Bewusstsein deve necessariamente ser completada por uma reli-
gião. Inversamente, toda religião gera seu complemento filosófico. Porque na
religião o Wesen é interpretado como não-homein, como sendo exterior ao ho-
mem. O homem religioso que quer compreender a si próprio deve pois com-
preender-se como oposto ao Wcsen, isto é, como Bewusstsein: deve, por conse-
guinte, compreender-se numa e por uma filosofia (pré-hegeliana). -

Só a partir do momento em que o Estado chega- ao ponto em que a oposi-
ção entre o particular e o universalé suprimida é que a oposição entre a filo-
soña e a religião pode desaparecer. No momento em que o Estado for um “Tan
aller and jeder” (ação de todos e de cada um), uma integração universal de
ações particulares, em que a ação de cada um for a de todos, e vice-versa, o ho-
mem verá que a realidade-essencial absoluta também é a sua. Com isso, ela
deixará de se opor a ele, ela deixará de ser divina. Ele a conhecerá não em uma
teologia, mas sim por uma antropologia. E essa antropologia também vai reve-
lar-Ihe sua própria realidade-essencial: ela vai substituir não apenas a. religião,
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mas também a filosofia. Essa síntese da filosofia e da religião, tornada possível
pela realidade do Estado absoluto, é a ciencia de Hegel, isto é, em particular sua
Fenomenologia. Essa Fenomenologia é o “Selbsrbewusstsein des Geistes” (cons-
`éncia-de-si do Espirito) no sentido próprio do termo, tal como aparece na
ase citada.

Esse Selbstbewusstsein é o saber absoluto descrito no cap. VIII.'E a evolução
'descrita no cap. VII explica a génese desse saber que, por ser a síntese do parti-
cular e do universal, nasce tanto das filosofias anteriores que foram estudadas
nos seis primeiros capítulos quanto das religiões descritas no cap. VII.

Essa é a interpretação atéia do trecho, a única compatível com o conjunto
da Fenomenologia. Mas basta ler o próprio cap. VII para ver que a interpretação
_t_e1sta deve ser rejeitada. ' _ i _

-'-?I".Q

i Nele, Hegel fala da religião; é o tema do capítulo. Mas considera o termo em
sentido muito amplo. Assim, ao discorrer sobre a religião greco-romana, fala
muito menos da teologia pagã que da arte antiga: da escultura, da epopéia, da
tragédia, e até da comedia. Ora, afirmar que se fala de Deus quando se apresen-
ta Aristófanes, dizer, por exemplo, que é o próprio Deus que se revela a si mes-
mo e toma consciência de si ao se revelar aos gregos por meio de Lisístrata, é
um atentado ao bom senso. _

O conteúdo do cap. VII se ajusta muito bem à interpretação atéia. Trata-se
do processo geral da evolução da antropologia inconsciente, simbólica, mítica:
aí, o homem fala de si mesmo, achando que fala de outra coisa.'T1-ata-se do
mito no sentido próprio do termo e esse mito é, segundo nossa terminologia,
tanto arte quanto teologia. Portanto, a religião e a arte (primitiva e antiga) re-

*fvelavam ao homem sua realidade universal (social, política), ao passo que a
realidade particular (privada) do indivíduo se revelava a ele na e pela filosofia
no sentido restrito da palavra. (Segundo Hegel, no Estado pós-revolucionário,
será tão impossível escrever uma tragédia ou construir um belo edifício quanto

'será impossivel criar uma religião ou elaborar uma filosofia do Bewusstsein.)
Para tirar toda e qualquer dúvida a esse respeito, cito um texto quase con-

temporâneo da Fenomenologia, no qual Hegel se manifesta de maneira bem
mais clara. I-lá nas Conferências de lena (1803-1804) a seguinte passagem (Ed.
Lasson-Hofmeister, Leipzig, v. XIX, p. 232 ss.):

- O Espírito absoluto de um povo é o elemento absoluto universal [...] que
_ absorve em si todas as consciências particulares. [Ele é] a substância ab-

- soluta simples-ou-indivisa, viva [e] única. [E] essa [substância] também
Í deve ser a substância agente, e [deve] opor-se a si mesma [.tomada] como

' _consciencia[-exterior] [._.] Esse ato-de-tornar-se-diferente de si é [o fato]
de o Espírito, como-uma entidade-passiva, referir-se a si mesmo [consi-
derado] como uma entidade-ativa, que [o Espírito], como povo que age,

fã
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[isto é, como] uma entidade-conscientemente-existente, passa no produ-
to [da ação), [isto é,] na entidade-igual-a-si-mesma. E na-medida-em-que
essa obra comum de todos é a obra [que eles produzem] como consciên-
cia[s-exterioresl, eles se constituem para si próprios nessa-obra COMO uma
entidade-exterior. Mas essa entidade-exterior é a ação deles: ela é apenas o
que eles fizeram; são eles mesmos como-agentes [...] que são [essa entida-
de-exteriorl. E nessa exterioridade deles [...] eles se contemplam como um
povo. E essa obra [que é] deles épor-isso-mesmo o Espírito deles. Eles
produzem (erzeugen) esse Espírito; mas o veneram (vereh rea) tal uma enti-
dade-que-existe-como-um-ser-dado (Seiendes) para si mesmo. E esse Espí-
rito é [efetivamente] para si mesmo; porque a atividade deles pela qual eles
o produzem é ai supressão-dialética (Aaƒheben) deles próprios; e essa su-
pressão-dialética deles para a qual tendem é o Espírito universal existente-
para-si.

O sentido é claro. O povo age, e na e por essa ação coletiva ele se cria como
Estado ou povo organizado, isto é, real como povo. Mas o produto da ação se.
destaca da ação e do agente. Para o agente, esse produto se torna uma realidade
exterior, autónoma, que faz parte do mundo real, no qual o agente ou os agen-
tes vivem e agem. Assim, quando o agente deixa de agir e tenta-compreender o
que fez, torna-se necessariamente Bewarsstseim consciente de umaentidade ex-
terior. (Necessariamente, pois é apenas a ação que é o traço-de-união entre o
Eu e o não-Eu; na contemplação o Ser é sempre um não-Eu dado, autônomo.)
Assim, o homem que contempla o Estado, o povo os compreende como enti-
dades autônomas. E. diz Hegel, “eles o veneram como um Ser-estático-dado
(existente) para si mesmo'Í E é essa compreensão do povo como povo que se
efetua sob- a forma mítica e se traduz pela arte ou pela teologia. - `

Hegel afirma isso claramente num-outro texto, que se encontra no System
der Sittiichlceit (Sistema da moral) (de 1802?), no qual diz o seguinte (v. VIL
p. 467): -

A universalidade que uniu a si de-maneira-absoluta a particularidade [Be-
sonderheir, aqui por Einzelheit] é a divindade do povo (Göttiichkeit des Voi-
kes). E essa [mesma] universalidade, contemplada na forma ideal da parti- _
cularidade, é o Deus do povo (Gott des Volkes): esse Deus é a maneira ideal
de contemplar o povo. '

Depois de haver indicado na primeira frase o tema do cap. VII, Hegel revê
rapidamente os temas religiosos dos seis capítulos anteriores. Acabamos de ver
que, de modo geral, tratava-se da atitude que o individuo humano adota dian-
te da realidade-essencial absoluta que ele considera como sendo diferente dele
próprio.
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Essa noção de Wesen (essência) apareceu pela primeira vez no cap. III: Kraft
und Verstomí (Força e entendimento), onde se tratava do entendimento e da
ciência “vulgarfl sobretudo a fisica newtoniana. E

Eis como Hegel resume o que havia dito (p. 435, linhas 11-16):

lá a consciéncia[-exteriorl, na-medida-em-que ela é entendimento, toma-
se consciência[-exterior] do supra-sensível, isto é, do interno-ou-intimo da
existência-empírica objetiva-ou-de-coisa. Mas o supra-sensível, o eterno,
ou seja qual for o nome que lhe derem, é desprovido-de-Eu-pessoal (selbst-
ios). É apenas a entidade-universal que ainda está bem longe de ser o Espi-
rito que se conhece como-Espirito.

Por seu trabalho, o escravo elevou-se ao Verstand., ao entendimento criador
das noções abstratas. Ao transformar o mundoem função de uma idéia, o es-
cravo é levado a crer que esse mundo é, também", movido por um objetivo
ideal, supra-sensível. Por trás do fenómeno sensível, o homem-do- Versttmd vê
o Wesen, a realidade-essencial supra-sensível. A idéia ou a essência da coisa é
sua enteléquia, seu Inneres (interior). Mas o escravo que trabalha em função da
vontade do senhor, que executa ordens do senhor, vive num mundo que ainda
não seu(seíne). Pori isso não lhe vem à idéia que ele é que é a enteléquia do
mundo, o Wesen supra-sensível que se mantërflftla _realidade'sensível. O Wesen
do mtmdo que ele descobre parece-lhe tão transcendente, tão autónomo e in-
dependente dele quanto o próprio mundo, dominado pelo senhor. O Wesen
está não apenas acima do mundo sensível, mas é também supra-humano.

O escravo chega a uma concepção transcendentalista do Wesen porque esse
Weserz é, para ele, o Wesen de um mundo pertencente a outrem, ao senhor.
E essa origem da noção se reflete na determinação de seu conteúdo. E

Em resumo, o Wesen é uma espécie de senhor onipotente: é um Deus que
cria ou, no mínimo, domina o mundo. Desse modo, a física newtoniana das
forças e das leis tem como complemento necessário uma teologia transcenden-
talista, e, inversamente, essa teologia gera uma interpretação mecanicista do
mundo. (Não por acaso, Newton era teólogo.) ' _

Mas, sozinho, o entendimento não consegue chegar a uma teologia propria-
mente dita. Ele apenas constitui os enquadramentos conceptuais em que se vai
situar o conteúdo propriamente teológico. Mas esse conteúdo deve vir de outra
parte. Pois, para o entendimento, o Wesen é o Wesen do mundo natural, do
não-Eu. Logo, esse Wesen também será um não-Eu; não será um Eu supra-sen-
sível, uma realidade-essencial consciente de si, não será um Geist.

Mas tudo o que for dito do Geist na teologia, tudo o que for dito do Espírito
divino transcendente em relação ao homem, que é- em relação a este último
- uma força irresistível e uma lei implacável, tudo isso virá colocar-se nos
enquadramentos ainda vazios formados pela noção' do supra-sensível trans-
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cendente, elaborado pelo entendimento do escravo. Em outras palavras, no
cap. III, Hegel descrevia a atitude típica que o indivíduo humano adota em re-
lação ao Wesen que ele opõe a si mesmo, na medida em que essa atitude é pu-
ramente cognitiva, contemplativa. Descrevia os enquadramentos de qualquer
teologia entendida como conhecimento.

Mas, para preencher esses enquadramentos com um conteúdo teológico,
para transformar o Wesen abstrato em Espírito divino consciente de si, é preci-
so recorrer a algo diferente do entendimento e da atitude contemplativa ou
cognitiva em geral. Para compreender a origem da teologia, é preciso analisar
não apenas o pensamento, a noção, mas também o sentimento da transcen-
dência. A análise da atitude cognitiva que o particular tem para com o Wesen
deve ser completada por uma análise de sua atitude emocional. É preciso des-
cobrir não só os enquadramentos de todo pensamento teológico, mas também
os de toda psicologia religiosa.

Foi o que_Hegel fez no cap. IV (p. 473, linhas 16-22):

Em seguida, a consciência-de-si, que tinha sua perfeiçii.o-e-seu-acabamento
na forma-concreta (Gestelt) da consciência infeliz, era apenas a dor do Es-
pírito que, de novo, faz-esforços-para-chegar à objetividade-de-coisa, mas
que não a atinge. Por conseguinte, a união da consciência-de-si particular e
de sua realidade-essencial imutável, para a qual tende essa consciência-do
si, permanece um além desta última. `

A consciência infeliz é a consciência cristã; é a psicologia do cristão, que é
para Hegel o tipo mais perfeitodo religioso. Que quer o cristão? Como todo
homem, ele quer objetivar-se, realizar seu ideal, que -- enquanto não for reali-
zado -_ revela-se-a ele no sentimento da insuficiência, do Schmerz, da dor.
Mas, enquanto ele permanece- religioso, não o consegue. Ou, se preferirem, ele
permanece religioso enquanto- não o consegue. De fato, o que é realizar, objeti-
var seu ideal, senão faze-lo reconhecer pelos outros, por todos os outros? Ou
seja, é realizar a individualidade, a síntese do particular com o universal. E é
precisamente essa individualidade que o cristão busca em seu sentimento reli-
gioso. Se ele imagina uma divindade e se refere a um Deus, a uma realidade-
exterior absoluta, é porque quer ser reconhecido por ele, ser reconhecido pelo
universal em sua particularidade mais particular. Apenas não o consegue.

O homem imagina Deus porque quer objetivar-se. E imagina um Deus
transcendente porque não consegue objetivar-se no mundo. Mas querer rea-
lizar a individualidade pela união com um Deus-transcendente é realiza-la
no transcendente, no. Ienseits, no além do mundo e de si mesmo, considerado
como Bewusstsein(consciência), como vivente no mundo. Logo, é renunciar
à realização do ideal aqui-na-Terra. Por isso, é ser e saber que se é infeliz nes-
te mundo. . _
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Ou seja, por um lado, a atitude emocional religiosa nasce do sentimento da
dor causado pela experiência da impossibilidade de realizar-se no mundo; e,
por outro lado, ela gera e alimenta esse sentimento. Essa nostalgia se projeta no
além, que preenche com conteúdo teológico o enquadramento da transcen-
dência do Verstand (entendimento), aí situando a imagem de um Deus pessoal,
de uma realidade consciente. de si mesma, de um Geist que - de fato - é a
mera projeção no além da infelicidade da consciência religiosa. »

- Logo, alimentar, cultivar a nostalgia, o sentimento doloroso da insuficiência
da realidade que se vive, é encontrar-se na atitude religiosa, ou melhor, cristã.
Inversamente, colocar-se nessa atitude é alimentar e cultivar a infelicidade e a
nostalgia. .

Fugir à psicologia religiosa é suprimir a infelicidade da consciência, o senti-
mento de insuficiência. E isso é possível seja pela realização de um mundo real,
no qual o homem estaria verdadeiramente satisfeito, seja suprimindo por um
ato abstrato a transcendência e acomodando o ideal à realidade. A primeira so-
lução ó a que se efetua na e pela Revolução Francesa, que tornou possivel a
ciência atéia absoluta de Hegel. A segunda solução e a do intelectual burguês,
de quem Hegel falou no cap. V.

Eis o que ele diz a esse respeito (p. 373, linhas 22-26):

A existência-empírica imediata da razão que, para nós, resultou dessa dor
[da consciencia infeliz] e as formas-concretas (Gestolten) que lhe são pró-
prias não têm religião, porque a consciência-de-si que lhes ê própria se sabe
[que é] ou se busca na presença-real imediata.

fu 11 ¡'“A existência imediata da razao e o intelectual do cap. V. Sua existência é
imediata porque não mediatizada pelo esforço do trabalho e da luta, os úni-
cos que podem realmente transformar o mundo. O intelectual se encontra, ou
mais exatamente se busca, no presente imediato: não é após a morte, não é no
além que ele quer estar satisfeito; ele o quer híc et nuns. Logo, ele não é religio-
so: faltam-lhe a idéia e o sentimento da transcendência, assim como o senti-
mento da infelicidade. _ '

Entretanto, ele não está verdadeiramente satisfeito. E isso precisamente em
virtude da “imediatidade” de sua atitude.iEle deixa o mundo tal qual e e se
contenta em usufruir dele, naquilo em que o religioso se sentia infeliz. Ora, se a
depreciação do real dado caracteriza a atitude religiosa, a apreciação positiva
do dado é típica da atitude artística. O mundo dado, ao deixar de ser conside-
rado como o mal, só pode ser considerado como o belo. O intelectual pode, no
máximo, chegar à alegria (Fraude) purado artista inativo e pacífico, o que é
bem diferente da satisfação (Beƒriedigung) verdadeira do revolucionário que
venceu. Aliás, o homem que se compraz na alegria do conhecimento puro ou
da contemplação artística pode permanecer eternamente intelectual ou artista,
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assim como o homem que se compraz na infelicidade pode permanecer eter-
namente religioso ou cristão. ' '

` Não me detenho nessa discussão. Como o intelectual é essencialmente arre-
ligioso, ou mesmo ateu, ele não aparece mais no cap. VII. Basta mencionar que,
ao lado da atitude subjetiva, teológica ereligíoãas há ainda uma atitude flfffilí'
giosa e estética pré-revolucionária, que nada tem a ver com o ateísmo pós-
revolucionário de Hegel.

Nas três alíneas seguintes (p. 473-474), Hegel resume as três seções do
cap. VI. _ .

Nos cap. III e IV, tratava-se da atitude -- cognitiva e emocional -- que o ho-
mem isolado, o particular, tomava para com o universal concebido como um
Deus transcendente. No cap. VI, trata-se do papel que essa concepção, a reli-
gião propriamente dita, desempenha na evolução histórica da humanidade.
Ainda aí trata-se, portanto, não (como no cap. VII) do conteúdo das douififlafi
teológicas, mas das relações entre essas doutrinas e os particulares, na medida
em que essas relações determinam o curso da evolução histórica global que in-
tegra as ações desses particulares. -

Como já resumi o cap. VI. não vou comentar o resumo feito por Hegel.
O texto, muito denso, é quase incompreensível. Para explicá-lo, seria preciso
refazer o resumo que já fiz. Vou apenas traduzi-lo. _

Primeiro, eis a síntese da seção A do cap. VI, destinada a análise do mundo
pagão (p. 473, linha 27, até a p. 474, linha 15):

Em compensação, no mundo da moral-consuetudinária, vimos uma re-
ligião. A saber, a religião do reino-subterrâneo. Essa religião é a fé na des-
conhecida noite aterrorizante do destino e nas Eumênides do Espírito
separado-ou-extinto. Essa noite [sendo] a negatividade pura na forma da
universalidade, [e] as Eumênides essa_ mesma [negatividade] na forma da
particularidade. Nesta última forma, a realidade-essencial absoluta é por-
tanto um Eu-pessoal (Selbst) e [ela está] realmente-presente, uma vez que o
Eu-pessoal não existe de outra forma [a não ser realmente presente] Ape-
nas o Eu-pessoal Particular é [aqui] esse fantasma particular [o antepassa-

' do mortol, que tem a universalidade, que é o destino, [como] separada dele
mesmo. Esse fantasma, é verdade, é um fantasma [isto é,] um Este supri-
mido-dialeticamente e, por conseguinte, lél um EU'Pe$5°3l universal' Mas
a 'significação-ou-valor negativa-ou-negadora [de fantasma] ainda não se
iransforrnou (umgeschlagen) nessa [significação ou valor] positiva [de_Eir-
pessoal universal]." Por isso, o Eu-pessoal suprimido-dialeticamente ainda
significa ao mesmo tempo, de maneira-imediata, um este e [um este] des-
provido-de-realidade-essencial_ Quanto ao destino, ele continua- [sendo]
sem Eu-pessoal - a noite inconsciente, que não chega nem ã distinção-ou-
diferenciação, nem a clareza do conhecimento-de-si-mesmo.
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O destino (Schiclcsal) do paganismo é o cristianismo. E é do cristianismo, da
religião do mundo burguês cristão, que Hegel fala na alínea seguinte (p. 477
linhas 15-28): '

Essa fé no nada da necessidade [do destino] e no reino-subterrâneo toma-
se a fé no Céu, porqueo Eu-pessoal separado-ou-extinto deve unir-se à sua
universalidade, desenvolver-e-exibir nela o que ele contém e, assim, tor-
nar-se claro para si mesmo. Mas vimos que essereino da fé só desenvolvia
seu conteúdo no elemento do pensamento, sem o conceito (Begrí_fi'); por
isso [o vimos] soçobrar em seu destino, ou seja, na religião do Iluminismo.
Nesta religião (do Auƒklétrung), o além supra-sensível do entendimento se
constitui de novo, mas de tal modo que a consciência-de-si se sustenta, [es-
tando] satisfeita, no aqui-na-Terra, e não vê no além supra-sensível, [agora]
vazio [e] que [portanto] pouco se conhece ou se teme, nem um Eu-pessoal
nem um poder (Merritt).

O destino do cristianismo é o ateísmo ou o antropo-teísmo hegeliano. Pas-
sa-se pela religião da Auƒklärung, do Iluminismo, isto é, pelo deismo. Os en-
quadramentos da teologia transcendentalista, elaborados pelo entendimento
(Verstand) e preenchidos com um conteúdo positivo pela consciência infeliz,
são esvaziados mais uma vez pela crítica do século XVIII. Eno momento em
que a ideologia da Auƒklärurig é realizada pela Revolução Francesa, esses en-
quadramentos já esvaziados, isto é, a própria noção de transcendência, são su-
primídos. O homem 'é agora ateu. Sabe que ele, e 'não Deus, é a realidade-es-
sencial do mundo.

Porém, no início, o homem pós-revolucionário ainda não se dá conta de seu
ateísmo. Continua (com Kant, com Fichte etc.) a falar de Deus. Mas, de fato, só
se interessa por sí mesmo. Por isso, sua teologia é essencialmente contraditória
e impossível. E é dessa religião ou pseudo-religião da Moralität, isto é, da filo-
sofia pós-revolucionária alemã, que Hegel trata na próxima alínea (p. 474, lí-
nhas 29-37): ~ _ '

Enfim, na religião da moral-que-pensa, restabeleceu-se a situação na qual a
realidade-essencial absoluta é um conteúdo positivo. Mas esse conteúdo
[positivo] está unido à negatividade do Iluminismo. Esse conteúdo é um
Ser-dado (Sein), que também é retomado no Eu-pessoal e [que] aí fica en-
cerrado; e é um conteúdo distinto-ou-diferenciado, cujas partes são nega-
das do mesmo modo _imediato com que são propostas. Quanto ao destino,
no qual soçobra esse movimento-dialético contraditório-e-contraditor, é o
Eu-pessoal que tomou consciência de sí próprio como do [que é o] destino
da realidade-essencial (Wesenheit) e da realidade-objetiva.

De fato, nas filosofias alemãs pós-revolucionárias, o homem já é colocado
l no lugar de Deus. Mas essa nova concepção atéia do homem é introduzida ain-
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da em enquadramentos cristãos teístas_ Donde uma perpétua contradição, a ne-
gação do que se propôs, a proposição do que se negou. E o destino (Schícksal)
,desse ateísmo inconsciente é o ateísmo radical e consciente de Hegel. Ou, mais
exatamente, seu an_tropo-teísmo, sua deificação do homem, que finalmente, de-
pois da Revolução"_Francesa, graças a Napoleão, pode, com razão, dizer de si
mesmo tudo o que ele atribuía - erroneamente -- aos diversos deuses inexis-
tentes, ou existentes apenas nd pensamento semiconsciente dos homens que
criavam a história por sua ação; O destino da pseudo-religião dos filósofos ale-
mães pós-revolucionários, assim como o destino de todas as religiões em geral,
é o Selbst, o «Eu-pessoal humano, que sabe que é _-_eéÂ-- “das Schicksol der
Wesenheit und Wírklichkeif' (o. destino da realidade-essencial e da realidade-
objetiva). _ . 1 - _

Esse ateísmo será-proclamado no cap. VIII, na conclusão da Fenomenologia.
E no cap. VII Hegel fará a revi_são de todas as idéias teológicas que estão inte-
gradas em sua antropologia. ' `

Esse resumo das_ partes r'elig_iosas (teológicas) dos seisprimeiros capítulos
constitui a primeira_ parte da int_rodução_ao cap. VII (p. 473-474). Na segunda e
terceira' partes dessa introdução, Hegel apresenta as características essenciais
das teologias que vai analisar' no cap. VII. ' _ H

` A ciência atéia de Hegel é 'o_'-“sichselbst wissender Gei'sr”` no sentido próprio e
pleno do termo: na e por essa ciência, o Espírito - ou seja, o Espírito humano,
já que não existe outro, como o demonstra essa ciência filosófica- compreen-
de a si mesmo. Mas, em sentido' mais amplo, a religião, a teologia, também é
um autoconhecimento, porque 9- de fato - quando pensa que fala de Deus, o
homem só está falando de sipróprio. Logo, pode-se afirmar que o Espírito que
se manifesta nas religiões, o Espírito de que se trata nas teologias é também um
Espírito que conhece a si mesmo, que a teologia é um Selhstbewusstsein, uma
consciência-de-si do Espírito. _

E o que diz Hegel na primeira frase da segunda parte da introdução, par-
te na qual ele indica as características essenciais do fenómeno a ser estuda-
do no cap. VII, isto é, a religião ou, mais precisamente, a teologia (p. 477, li-
nhas 38-39): “Na religião, o'Espírito que conhece a si mesmo é de um-modo-
imediato sua própria *consciência-de-si pura.”

Logo, na e pela teologia - outeologias -- o Espírito (entenda-se: humano)
toma-consciência de si mesmo. No entanto, a teologia não é uma filosofia, e
muito menos a ciência de Hegel. A autoconsciência que desponta nas teologias
ainda é insuficiente. É essa insuficiência que Hegel indica pela palavra sacra-
mental “unmittelber'”: na teologia, o Espírito já é uma consciência-de-si, mas só
o é de uma maneira imediata.

Ao invés de “urimittelhar'§ também se pode dizer “an sich” (cm si) por oposi-
ção a “für sich” (para si) ou a “nn imdƒür sich” Na teologia, o Espírito é cons-
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ciente-de-si “an sích”L e não “für si`ch”I Ou seja: somente de fato é que ele toma
consciência de si, porque de fato não há outro Espirito a não ser o Espírito hu-
mano. E “an sich” significa também “für uris”: nós, Hegel e seus leitores, sabe-
mos que toda teologia é de fato uma antropologia. H

O próprio homem que faz teologia não sabe disso: ele pensa que fala de
Deus, de um Espírito diferente do Espírito humano. Sua consciência-de-si não
é “para si”, “für sich”, ou seja, consciência-de-si; para ele, é apenas Bewüsstseín,
consciência de uma entidade exterior ao homem, de um além, de uma divin-
dade transcendente, extra-mundana, supra-humana.

É o que caracteriza qualquer teologia, seja ela qual for: “an sich” e “ƒürluris”,
' 'trata-se sempre do homem-no-mundo que toma consciência de si, mas “für

sich”, para esse mesmo homem; trata-se de algo diferente do homem _e_do
mundo onde vive o homem. "

É o que Hegel afirma na frase seguinte _(p. 474, linha 39, até a p. 475, linha 3):

As formas-concretas (Gestelten) do Espírito que foram consideradas [no
cap. VI]: o Espírito verdadeiro-ou-verídico (wahr), [o Espirito] alienado-
ou-que-se-tornou-estranho a si mesmo (sich eritƒremdet), e [o Espírito]
subjetivamente-certo de si (seiner selbst gewíss) constituem no conjunto o
Espirito na consciência[-exterior], consciência esta que, ao opor-se a seu
mundo, não se reconhece nele. -_

. Der wohre Geist é o paganismo; der sich emƒremdete Geist é o cristianismo;
'der seirier selbst gewisse Geist é a pseudo-religião da filosofia e da teologia
protestante alemãs pós-revolucionárias: de Kant, de Fichte, de Jacobi, dos ro-
mânticos etc. (e também de Schleiermacher). Logo, em todo lugar onde há teo-
logia, há má compreensão, mal-entendido, da parte do homem: o homem-
que-vive-no-mundo toma - de certa forma inconscientemente -- consciência
de si, achando que está tomando consciência de um Ser espiritual extra-mun-
dano e supra-humano. O conjunto de todas as teologias imaginadas pelo ho-
mem no decorrer da história constitui o Espírito em seu Bewusstseiri, isto é, o
Espírito que - de fato - toma consciênciia de si, achando que está tomando
consciência de algo diferente dele mesmo. Esse Espírito se opõe ao mundo real
e ao Espírito que está neste mundo, isto é, ao homem, e não se reconhece nele.
E é desse Espírito que se tratará no cap. VII. Neste, o tema será a antropologia
que se apresenta sob a forma de teologia. I _

Entretanto, na Moralitüt, isto é, na filosofia ainda teológica e na teologia já
filosófica dos pensadores alemães pós-revolucionários, precursores imediatos
de Hegel, a transformação da teologia em antropologia já está anunciada. E a
antropologia consciente atéia de Hegel é apenas o resultado necessário da evo-
lução dialética desse terceiro grande período histórico. Assim, no cap. VII, He-
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gel praticamente já não fala dessa pseudo-religião alemã, a não ser em algumas
palavras da introdução (p. 475, linhas 3-18):

Mas na consciência-moral (Gewissen) o Espirito sujeita a si tanto o seu
mundo objetivo-ou-coisa quanto a sua re-presentação (Vorsteilwrg) e seus
conceitos determinados, e [ele] é agora consciência-de-sí existente em si
(bei sich). Nessa consciência~de-si, o Espírito, re-presentado como-obje-
to-ou-›coisa, tem para si próprio a significação-ou-valor de ser o Espírito
universal, que contém em si toda [a] realidade-essencial e toda [a] realida-
de-objetiva. Mas esse Espírito não está na forma de [`a] realidade-objetiva
livre-ou-autônoma, isto é, [ele não está na forma] da natureza que aparece
independentemente [do Espíritol. Sem dúvida, na medida em que o Espíri-
to é objeto-coisa de sua consciência]-exterior], ele tem [uma] forma-com
creta (Gestair), isto é, a forma do Ser-dado (Seia). Mas, já que na religião a
consciência[-exterior] está colocada na determinação essencial de ser cons-
ciência-de-si, a forma-concreta do' Espírito é perfeitamente transparente
para si mesma. E a realidade-objetiva que esse Espírito contém está incluí-
da nele, isto é, suprimida-dialeticamente nele, de forma idêntica a [a que
ocorre] quando se diz: toda [a] realidade-objetiva; [logo,] essa realidade-
objetiva é a realidade-objetiva universal pensada.

Os poetas românticos, Schelling, Iacobi e o próprio Kant, divinizavam o ho-
mem. Para eles, é o valor supremo, é absolutamente autônomo etc.: logo,.
de fato, eles são ateus. Da mesma maneira, a teologia protestante de Schleier-
macher também -já é uma forma de ateísmo: para este último pensador, Deus
só tem sentido e realidade na medida em que se revela no e pelo homem; H ff!-
ligiãoreduz-se à psicologia religiosaretc. Estamos portanto bem próximos doi
ateísmo ou do antropo-teismo hegeliano. E mesmo assim todos esses pensa-z
dores continuavam a falar em Deus. Por quê? Hegel acaba de explicar: por-'
que não conseguiam identificar o homem-de-quem-eles-falavam com o ho-¿
mem real, consciente, que vive no mundo. Eles falavam da alma, do Espíri-_;
to, do 'sujeito oognoscente etc., mas não do homem vivo, real, tangivel. Opus
nham -- como todos os intelectuais burgueses '-- o homem ideal, que vive no
e por seu raciocínio, ao homem real, que vive na e por sua ação no mundo;
Portanto, ainda são cristãos; dividem o homem em dois e se afastam do real;
Esse dualismo idealista reveste necessariamente uma forma teísta: a alma oposf
ta ao corpo; o mundo empírico por oposição a um Espírito puro, supra-sensif
vel, a um Deus. ' ~ '

O. homem se atribui um valor supremo. Mas não ousa atribuir-se esse valor
enquanto vive, isto é, enquanto age, no mundo concreto: não ousa aceitar esse

'mundo como um ideal. Atribui um valor ao que nesse mundo há de extra-
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mundano, de puramente mental. Foge do mundo, foge de si como mundano e,
nessa fuga, encontra necessariamente um Deus sobre-humano, e lhe atribui
valores que desejava -- de fato- atribuir a si mesmo. H

É afinal a recusa - de origem servil -- de aceitar o mundo real, o desejo de
fugir para o ideal extra-mundano, que está na base de toda religião, de toda
teo-logia. O dualismo entre o ideal, a imagem ideal que faço de mim mesmo, e
a realidade que sou é a base do dualismo entre o mundo e o homem-no~mun-
do, de um lado, e Deus e o além, de outro. `

No cap. VII, Hegel estuda a objetivação desse dualismo no e pelo pensamen-
to teológico. Mostra como a evolução das religiões elimina pouco a pouco o
dualismo e chega ao ateísmo pós-revolucionário, que põe enfim um sinal de
igual entre o ideal humano e a realidade humana, ao realizar o ideal no mun-
do. É então que o Espírito-no-mundo, isto é, o Espírito humano, se torna, pura
e simplesmente, o Espirito, que Deus deixa de ser um Ser supra-humano, que o
próprio homem se torna Deus: na e pela ciência de Hegel.

É o que afirma Hegel no trecho seguinte (p. 475, linhas 19-33):

Como na religião adeterminação da consciência]-exterior] própria-ow
verdadeira do Espírito não tem a forma do Ser-diferente livre-ou-autono-
mo, a existência-empírica (Daseín) do Espírito [aí] -é diferenciada de sua
consciência-de-si, e sua realidade-objetiva própria-ou-verdadeira se coloca
fora da religião. [Só] há, de fato, um único Espirito das duas; mas a cons-
ciência[-exterior] desse espírito não envolveas duas ao mesmo tempo, e a
religião aparece como uma parte [somente] da existência-empírica e da
vida-ativa (Tam :md Treiben) _ [do Espirito], sendoa outra parte a vida em
seu mundo objetivamente-real. [Ora], como sabemos agora [ou seja, após
as análises do cap. VI] que o Espírito em seu mundo e o Espírito consciente

, de si como' Espírito, isto' é, o Espírito na religião, são uma-so-e-mesma-coi-
_ sa, [é possivel dizer que] a perfeição-e-o-acabamento (Vollendung) da reli-

gião consistem [no fato] de as duas [coisas] se tornarem iguais; não apenas
Í que a realidade-objetiva do Espirito esteja envolvida (beƒirssr) pela religião,

mas, ao contrário, que o Espírito como Espírito conscientede si se torne
para sí objetivamente-real e objeto-coisa de sua"consciência[-exteriorl.

- A religião nasce do dualismo, da defasagem entre o ideal e a realidade, entre
a idéia que o homem faz de si mesmo, seu Selbst, e sua vida consciente no
mundo empírico, seu Dasein. Enquanto essa defasagem subsistir, persistirá a
tendência de projetar o. ideal para fora do mundo: isto é, sempre haverá reli-

` giäo, teísmo, teologia. Inversamente, em toda religião há um reflexo desse dua-
lismo. Por um lado, no pensamento religioso, nazteologia, que sempre opõe o
divino ao mundano e humano. Por outro lado, há uma dualidade na própria
realidade religiosa, A religião nunca engloba a totalidade da existência huma-

íziazlrui-



¿i.ExiiNiJitii icoiiivn

na: nunca existe uma verdadeira teo-cracia. A existência religiosa transcorre ao
lado do Daseiii, da vida no mundo concreto, e o religioso sempre é uma espé-
cie de monge, desligado do mundo. _

Ora, diz Hegel, uma vez que-o dualismo (que está na base da religião e que é
gerado pela religião) é, afinal, ilusório (já que o ideal não-realizado e, em con-
sequência, sua transposição em Deus não existem), o dualismo não pode man-
ter-se eternamente (pois nesse caso ele seria real); a religião é portanto um
fenômeno passageiro. No momento em que o ideal é realizado, o dualismo de-
saparece e, com ele, a religião e o teismo. Ora, o ideal se realiza na e pela ação
negadora revolucionária. Assim, toda revolução verdadeira, isto é, plenamente
vitoriosa, traz consigo necessariamente o ateísmo. Inversamente, só a partir do
momento em que o homem deixa de projetar o ideal no além é que ele pode
querer realiza-lo pela ação no mundo, isto é, fazer uma revolução. Assim, o
ateísmo consciente chega necessariamente à revolução. Logo, teismo e revolu-
ção excluem-se mutuamente, e toda tentativa de síntese só pode levar a um
mal-entendido que se revelaria no momento de passar à ação propriamente
dita. É preciso porém lembrar que a revolução realiza esse mesmo ideal que a
religião projeta no além. A revolução realiza a religião no mundo, mas ela 0 faz
ao suprimi-la como religião;-A_o se realizar no mundo, a religião suprimida
como religião ou teologia é a ciência absoluta. Para Hegel, trata-se da religião
cristã, de sua realização pela Revolução de 1789, e de sua sublimação na ciência
hegeliana. Essa revolução é precedida pelo ateísmo do século XVIII, no qual o
nada de Deus se revelava ao homem pelo vazio da teologia ou pseudoteologia
deista, É portanto o homem' ateu que desencadeia a ação revolucionária. Mas
essa açao realiza o ideal-cristão. Essa realização transforma o ideal em verdade
(Wahrheit), isto é, em revelação de uma realidade, ou seja, em ciência absoluta.
A ciência de Hegel não revelanada além da realidade completa da idéia cristã.
Mas essa idéia, uma vez realizada no mundo, deixa de sercristã, teísta, reli-
giosa. Pois o Espírito divino realizado no mundo já não é divino, mas humano.
E esse é o próprio fundamento da ciência absoluta de Hegel.

É o que Hegel afirma nas três últimas linhas do texto citado. O objetivo
da evolução religiosa é a realização integral da religião (entenda-se: cristã):
o homem deve ser envolvido (befassr) pela-religião em sua realidade-objetiva
(Wirklichkeit), isto é, como humanidade que vive no mundo, como Estado
universal. Mas, flcrescfi-'rita Hsgeli issoisignifica o ateísmo. Porque nesse mesmo
momento o homem será, e se compreenderá, como o Geist objetivo e real: dirá
de si mesmo o que antes dizia de Deus. Enfim, o acabamento (Voiiendimg) da
religião é sua supressão (Auflieimrig) como religião na e pela ciência antro-
pológica de Hegel._(Convém'_ observar que esse trecho não deixa dúvida: “der
Geist in der Religion” [o Espírito na religião; isto é, Deus] e “der Geist in seiner
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[a mesma coisa].) ¡
- Essas idéias também são desenvolvidas no trecho seguinte, que é o fim da

E segunda parte da introdução (p. 475, linha 33, até a p. 476, linha 10):

. Na medida em que, na religião, o Espírito re-pre-senta a si mesmo, ele é
consciéncíal-exterior]; e a realidade-objetiva contida na religião é a forma-
concreta e o traje (Kieid) da re-pre-sentação do Espírito. Mas nessa re-pre-

' sentação a realidade-objetiva não obtém a plenitude de seu direito, a saber,
[do direito] de ser não apenas traje, mas [ao contrário] existência-empírica
livre autônoma. Inversamente, essa realidade-objetiva, [precisamente] por-
que lhe falta a perfeição-ou-acabamento em si mesma, é uma forma con-
creta determinada, que não atinge o que ela devia representar, ou seja, o Es-
pírito consciente de si. Para que a forma-concreta do Espírito o exprima a
si mesmo, ela também deveria ser apenas esse Espírito, e esse Espírito de-
veria aparecer a si mesmo, isto é, ser objetivamente-real, tal como é em
sua realidade-essencial. Só assim seriajgualmente atingido o que pode pa-
recer exigência do contrário, a saber,_[a-exigência de] que o objeto-coisa da
consciência[-exterior] do Espírito tenha ao mesmo tempo' a forma de uma
realidade-objetiva livre-ou-autónoma. Mas [não há nisso nenhuma contra-
dição; Porque] é apenas o Ser que é para-si-mesmo objeto-coisa como Es-
pirito absoluto, que para si mesmo é uma realidade-objetiva livre-ou-autó-
noma enquanto ele:permanecer nessa-realidade-objetiva consciente de si.

J

Enquanto o homem tomar, por assim dizer, inconscientemente consciência
de si, isto é, enquanto ele fizer antropologiasob a forma de teologia, enquanto
ele falar de si pensando falar de Deus, nunca chegará a se compreender plena e
completamente, nunca saberá o que é na realidade o Geist. Por um lado, por-
que na teologia ele não compreende sua própria existência real no mundo; se
ele se assimila a Deus, deverá conceber-se como podendo e devendo viver fora
do mundo. Por outro lado, e por isso mesmo, o Espírito lhe aparece sob uma
forma imperfeita, caduca, material. O Espírito que opomos - ao concebe-lo
como um Deus transcendente - ao mundo e ao homem concreto não é total.
É uma realidade oposta a uma outra realidade. Logo, é uma realidade particu-
lar, um Ser ao lado de outros seres. O Deus da teologia é sempre um ideal, isto
é, uma abstração mais ou menos completa. Para dar ao Espírito divino a pleni-
tude do Ser, é preciso situá-lo no mundo, concebê-lo como a enteléquia do
mundo. Ora, concebe-lo assim é concebe-lo como Espírito mundano, isto é,
humano, e não mais como Deus. Em suma, o homem que busca compreender-
se plena e completamente como Espírito só pode satisfazer-se por meio de
uma antropologia atéia. Por isso, o destino (Schicksal) de toda teologia, de toda
religião, é añnal o ateísmo. -
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Esse trecho contém o termo técnico que Hegel utiliza quando fala da teolo-
gia: é a “Var-stellungf, “re-pre-sentaçãoií No teismo, o homem toma consciência
de si. Mas o faz sob a modalidade da Ver-stellung. Ou seja, ele se projeta para
fora de si, “steiit sich vor”, e, por não se reconhecer mais nessa projeção, acha que
está em presença de um Deus transcendente. Assim Hegel poderá dizer que a
única diferença entre sua ciência e ateologia cristã consiste no fato de esta últi-
ma ser uma Vorstellung, ao passo que sua ciência é um Begri_fiÇ um conceito de-
senvolvido. De fato, basta suprimir a Vorstellung, basta be-greifen, basta saber ou
compreender o que se pro-jetou, basta dizer do homem tudo o que o cristão diz
de seu Deus, para chegar à antropologia atéia que é a base da ciência de Hegel.

Depois de ter indicado as características essenciais do fenômeno que será
descrito no cap. VII, isto é, da teologia, e marcado o ponto de chegada da evo-
lução dialética desse fenômeno, isto é, da história das doutrinas religiosas, He-
gel passa à terceira e última parte da introdução.

Trata-se agora de situar o cap. VII no conjunto da Fenomenologia e de indi-
car sua estrutura interna. _

Hegel começa dizendo o seguinte (p._476, linha 11, até a p. 477, linha 8):

Uma vez que, à primeira vista, distingue-se a consciência-de-si da cons-
ciência[-exterior] propriamente dita, [ou, em outros termos, que se distin-
gue] a religião do Espírito em seu mundo, isto é, da existência-empírica
(Desein) do Espírito, [é preciso dizer que] esta [existência-empírica] con-
siste no todo-ou-no-conjunto do Espírito, na medida em que os elemen-
tos-constitutivos (Momenre) [desse conjunto] se representam como-se-
separando-uns-dos-outros e [se apresentando] cada um para sí. Ora, os ele-
mentos-constitutivos [em questão] -são: a consciência[-exterior] [cap. I-III],
a consciência-de-si [cap. lV], a razão [cap. V] e o Espírito [cap. VI], isto é,
o Espirito como Espirito imediato, que ainda não é a consciência (Bewusst-
seia) do Espírito. A totalidade integrada desses [quatro] elementos-consti-
tutivos forma o Espírito em sua existencia-empírica mundana como tal.
O Espírito como Espírito contém as formações-concretas (Gesrnirungen)
[consideradas] até aqui em suas determinações-específicas (Bestimmnngen)
gerais, [isto é] nesses [mesmos quatro] elementos-constitutivos que acabam
de ser mencionados. A religião pressupõe o esgotamento completo [da se»
qüência] desses [quatro] elementos-constitutivos, [ela] é a totalidade deles
simples-ou-indivisa, jsto é, o Eu pessoal absoluto deles. Aliás, não convém
representar-se o curso-ou-processo desses [quatro elementos-constitutivos
como se efetuando], em relação à religião, no tempo. Somente o Espírito
inteiro-ou-considerado-em-seu-conjunto está no tempo, e [somente] as
formas-concretas (Gestaiten) são formas-concretas do Espírito inteiro-ou-
total, [considerado] como total, que se representam numa série-consecuti-
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va. Porque apenas o todo-ou-o-conjunto tem uma realidade-objetiva pro-
priamente dita, e, por conseguinte, a forma da liberdade pura para com
aquilo-que-é-diferente, forma essa que se exprime como tempo. Quanto aos
elementos-constitutivos do Espirito, [que são] consciência]-exterior], cons-
ciência-de-si, razão e Espírito, eles não têm, separados uns dos outros,
existência-empírica [precisarnente] porque são [apenas] elementos-consti-
tutivos. Assim como o Espírito foi diferenciado de seus [quatro] elementos-
constitutivos, é preciso distinguir, em terceiro lugar, 'desses mesmos elemen-
tos-constitutivos sua determinação-específica particular-ou-isolada. De fato,
vimos [que] cada um desses [quatro] elementos constitutivos se distingue-
ou-se-diferencia de novo em um curso-ou-processo e aí se forma-ou-con-
cretiza (gestaltet) diferentemente: foi assim que na consciência]-exteríor],
por exemplo, a certeza-subjetiva sensível [cap. I] distinguiu-se da percepção
[cap. II]. Estes últimos aspectos se separam uns dos outros no tempo e [eles]
pertencem a um todo-ou-conjunto específico (besonder). Pois o Espírito
desce de sua universalidade (Allgemeínhzit) para aparticularidade (Binaci-
heít) [passando] pela determinação-específica (Bestimmnng). A determina-
ção-específica, isto é, o meio-termo, é. consciência]-ex`terior], consciência-
de-sí etc. A particularidade, porém, é constituída pelas formas-concretas
desses elementos-constitutivos. Essas formas-concretas representam por
conseguinte o Espírito em sua particularidade, isto é, em sua realidade-
objetiva, e [elas] se distinguem no tempo. Mas [elas aí se distinguem] de tal
modo que a forma-concreta seguinte guard_a-ou-conserva em si as pre-
cedentes. ' ' `

Esse texto nos mostra primeiro uma coisa que é, por assim dizer, evidente
A seqüência das seções: Bewusstsein (consciência, cap. I-III), Selbstbewusstseín
(consciência-de-si, cap. IV), Vermmƒt (razão, cap”. V) e Geist (Espírito, cap. VI)
não é temporal. A seqüência dos fenômenos estudados dentro de- cada uma
dessas seções desenvolve-se, porém, no tempo. Isto é: a sensação (cap. I) prece
de a percepção (cap. II), que precede o entendimento (cap. III). Mas esse enten-
dimento - a ciência vulgar etc. -- é posterior à luta e ao trabalho descritos no
cap. IV. Da mesma forma,_o intelectual, tal como vemdescrito no cap. V, só se
encontra no mundo cristão, analisado na seção B do cap. VÍ; é portanto pos-
terior ao mundo pagão descrito na seção A. Mas a seqüência das seções A, B, C
do cap. VI corresponde ao curso da evolução histórica: cidade grega, império
romano, feudalismo, absolutismo, revolução, Napoleão, filosofia alemã, Hegel
(A série temporal: sensação, percepção, entendimento corresponde, aliás, não
apenas ao desenvolvimento do indivíduo isolado, mas também à evolução da
humanidade, analisada no cap. VI.) '

A religião pressupõe- mas no sentido lógico, e não temporal -- o conjun-
to dos elementos constitutivos (Momente) descritos nos seis capítulos anterio-

šíš
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res. O que significa apenas isto: o homem concreto real é que é religioso e faz
teologia; não é urna consciência pura, nem um desejo puro, nem uma ação
pura etc.; e o homem-consciente-de-si-mesmo-em-sua-vida-ativa-no-mundo.
E Hegel diz que a religião pressupõe, logicamente, o conjunto dessa vida no
mundo, isto é, a história. O que significa: a religião é sempre uma ideologia,
uma superestrutura ideal,_fundada sobre a infra-estrutura da história real,
ativa, realizando-se como luta e trabalho. A religião e somente “dns absolute
Selbst” (o si absoluto) dessa realidade. Isto é, como já disse anteriormente, na e
pela teologia, o homem toma consciência da humanidade real, isto é, do povo,
do Estado, da realidade social, política, histórica. É preciso que um povo pri-
meiro se constituapela ação, para que possa em seguida contemplar-se - in-
conscientemente - em uma religião, em seu Deus. H i

Mas, por outro lado, só quando toma consciência de si é que o povo é ver-
dadeiramente povo, e não uma sociedade animal. Ora, ele toma consciência de
si na religião. Logo, só na e pela religião é que se constitui o povo como indivi-
dualidade humana, (Pelo menos enquanto a religião não for substituída pela
ciência hegeliana.) _ _

É 0 que diz Hegel no trecho seguinte (p. 477, linha 9, até a p. 478, linha 3):

Por um lado, a religião é por conseguinte o acabamento-ou-a-perfeição
do Espírito; o [acabamento] para o qual os elementos-constitutivos parti-
culares-e-isolados (einzelne) do Espírito, [que são] consciência[-exteriorl,
consciência-de-si, razão e Espírito, retornam ou são retornados como pa-
ra seu fundamento-ou-base. Por outro lado, esses elementos-constitutivos
formam em seu- conjunto arealidade-objetiva existente-empiricamente do
Espirito inteiro-ou-completo, que só existe como movimento[-dialético, ---
movimento] que-distingue-ou-diferencia [os aspectos do Espírito] e retor-
na a si mesmo [a partir] desses seus aspectos. O devir da religião como tal
está compreendido no movimento]-dialético] dos elementos-constitutivos
universais. Mas, na medida em que cada um desses atributos foi represen-
tado não apenas tal como ele se determina-ou-especifica em geral, mas ain-
da tal como existe em e para si, isto é, tal como ele se desenrola (verläuft)
em si mesmo como um todo, os mencionados' cursos-ou-processos com-
pletos dos aspectos particulares-e-isolados [do Espirito] compreendem ao
mesmo tempo as determinações-específicas da propria religião. O Espirito
inteiro-ou-completo, [isto é,] o Espírito da religião, é, por seu lado, o movi-
mento]-dialético do Espirito pelo qual este] chega, [partindo] de sua ime-

* diatídade, ao saber-ou-ao-conhecimento do que ele é em si, isto é, [do que
ele é] de uma maneira-imediata; [ou, ainda, o Espírito da religião é o mo-
vimento-dialético pelo qual o Espirito] atinge [a situação] em que a forma-
concreta na qual ele aparece-ou-se-revela à sua consciência]-exterior] se
iguala (gleicht) perfeitamente à sua realidade-essencial, e [em que] ele se
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contempla tal como é [efetivamente]. Nesse devir o Espírito é portanto ele '
mesmo [situado] nas formas-concretas determinadas-ou-especificas que
constituem as distinções-ou-diferenças desse movimento]-dialético]. Con-
comitantemente [e] por isso mesmo, a religião determinada-ou-específica
possui também eia um Espírito objetivamente-real determinado-ou-espo
cífico.. Logo, se [a] consciencia[-exterior, a] consciência-de-si, [a] razão e
[o] Espírito pertencem ao Espírito como tal que se sabe-ou~conhece-a-si-

- mesmo, as formas-concretas determinadas-ou-específicas que se desenvol-
vem no interior da consciência[-_exterior], da consciência-de-si, da razão e

_ do Espírito, [formando] cada vez [um desenvolvimento] especial, perten-
I cem às formas-concretas determinadas-ou-específicas do Espírito que se
_ sabe-ou-conhece-a-si-mesmo. A forma-concreta determinada-ou-especíti

ca da religião escolhe, para seu Espírito objetivamente-real, entre as for-
mas-concretas de cada um' dos elementos-constitutivos desse Espírito, a _
que corresponde a ela [à religião dada]. A determinação-específica una-e-
única da religião penetra em todos os aspectos de sua existência-empírica

- objetivamente-real, e [ela] os marca com o mesmo sinal.

' A evolução religiosa é apenas um elemento-constitutivo (Moment) da evo-
lução histórica, real, ativa. E É esse processo' real, a infra-estrutura, que deter-
mina as formas particulares das diferentes religiões. O objetivo da evolução re-
ligiosa é a filosofia atéia, na e pela qual o Espírito se contempla tal como é na
realidade (“er sich nnschnue wie er ist”). As etapas do devir dessa autocom-
preensão perfeita são representadas pelas diferentes religiões, cada uma das
quais corresponde a uma determinada sociedade, a um determinado Espírito
(“einen bestírnmten Geist”). Uma religião, uma teologia dadas refletem as ca-
racteristicas específicas do Espirito real, istoé, do Volksgeist (Espirito do povo).
E portanto uma projeção no além do caráter da realidade social já formada.
Mas, por outro lado, o povo só se constitui como unidade homogênea pelo
fato de ter elaborado uma religião comum a todos os seus membros. Assim,
por exemplo, o cristianismo resulta das transformações reais que formaram o
mundo burguês no império romano. Sem esse império, o cristianismo não te-
ria passado de uma simples seita da Galiléia. Mas a nova unidade social, o
mundo cristão, só se constituiu porque se projetou na religião cristã. _

De acordo com o que Hegel acaba de expor, a análise da evolução religiosa,
apresentada no cap. VII, deveria passar pelas mesmas etapasda análise da evo-
lução real, do cap. Vl. Ora, esse paralelismo não foi mantido. É o que Hegel ex-
plica a seguir (p. 478, linha 4, até a p. 479, linha 2):

Assim, as formas-concretas que foram apresentadas até aqui [nos cap. I-VI]
seguem agora uma ordem [no cap. VII] diferente de la ordem seguida]
quando apareceram em sua série-consecutiva (Reihe). Antes [de prosse-
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guir] é preciso fazer a esse respeito algumas observações indispensáveis. Na
série-consecutiva considerada [nos cap. I-Vlj, cada elemento-constitutivo
se elaborava, aprofundando-se em si mesmo, [de modo a tornar-se] um
todo em seu principio original (eígentümlich). E o ato-de-conhecer era a
profundidade ou o espirito, em que esses elementos-constitutivos, embora
sem sustentação-permanente em si, tinham a substância dele. Ora, agora
[no cap. VII], essa substância subiu-à-tona: ela é a profundidade do Espirito
subjetivamente-certo de si, [a profundidade] que não permite que o prin-
cípio particular-e-isolado se isole [efetivamente] e se constitua em si co-
mo um todo. Ao contrário, ao reunir nela todos esses elementos-constituti-
vos, ao mantê-los juntos, essa substância progride na riqueza total de seu
Espírito objetivamente-real e todos os elementos-constitutivos determina-
dos-ou-especificos desse Espírito tomam e recebem, em comum, em si, a
mesma determinação-especifica (gleiche), [que é a] do todo. Esse Espírito
subjetivamente-certo de si, bem como seu movimento[-dialetico], são a
realidade-objetiva verdadeira-ou-verídica e o Ser em e para si desses ele-
mentos-constitutivos, [o Ser em e para si] que cabe a cada entidade-parti-
cular-e-isolada. Em sua progressão, a série-consecutiva una-e-única, [que
consideramos] até aqui, designava por- pontos nodais os retrocessos [que se
efetuavam] nela; mas, a partir desses pontos nodais, ela se prolongava de
novo numa linha (Länge) única. Agora, porém, [no cap. VII] essa série-con-
secutiva é, por assim dizer, partida nesses pontos nodais, [isto é] nos ele-
mentos-constitutivos universais, e [ela 6] decomposta em várias linhas, que
se unem ao mesmo tempo de maneira simétrica, [ficando] ligadas num
único feixe, de modo a fazer coincidir: as distinções-ou-diferenças analogas
nas quais tomava-forma-concreta (gestnitete) no interior de si mesma cada
[linha] especíñca (besmtder) Aliás, o :modo como deve ser compreendida
a co-ordenação das direções gerais, [maneira] que foi aqui representada,
sobressai no conjunto de [nossa] exposição. Logo, é supérfluo observar que
essas distinções-ou-diferenças só devem seressencialmente compreendi-
das como elementos-constitutivos do devir, [e] não como partes [de um
todo estáticol. No Espírito objetivamente-real, elas são atributos da subs-
tância dele; mas na religião elas nada mais são que predicados do sujeito.
Do mesmo modo, em si ou para nós, todas as formas estão como tais no
Espírito, e [elas estão] em cada Espírito. Mas a única coisa que importa em
todos os casos (überhaupt) na realidade-objetiva do Espírito é [a escolha
de] a determinação-específica que existe para ele [para esse Espírito] em
sua [própria] consciência[-exteriorj, [da determinação] da qual ele sabe-
ou-conhece que é nela que é expressado o seu Eu-pessoal, isto é, [a escolha]
da forma-concreta da qual ele sabe-ou-conhece que é nela que está sua rea-
lidade-essencial. - É H
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iirraonução .`›. i.ii.*ruii.i. na HEGEL

Nos capítulos anteriores, Hegel analisava, um por um, os elementos consti-
tutivos do Ser humano: a sensação, a percepção, o entendimento, o desejo etc.
Mas todos esses elementos só são reais no homem concreto, 'e o homem con-
creto só existepno seio da sociedade, do läilk, do`Estado. Ora, o povo toma -
inconscientemente -- consciência de si na sua religião. Logo, é a teologia que
reflete a realidade humana, e não a experiência sensível, a fisica, a psicologia
etc. Cada teologia da uma visão global da realidade humana, em que os atribu-
tos da substância - substância que é a sociedade- como tal (povo, Estado) -
aparecem sob a forma de predicados que se atribuem ao sujeito, ou seja, a
Deus. Assim, as diferentes religiões são etapas do devir da consciência-de-si da
humanidade, e não fragmentos dessa consciencia, que deveriam ser somados
para formar o todo. Cada religião é uma visão total da realidade humana, e só
há devir da religião porque há devir dessa realidade.

Entretanto, se “em si ou para nós” cada religião reflete a totalidade, o mes-
mo não acontece com osque a professam. Cada 'religião dada enfatiza um ele-
mento-constitutivo mais do que os outros, o que pressupõe e condiciona a
predominância real desse elemento na vida histórica do povo que adota essa
religião. Em conseqüência, a totalidade atual é uma integração dos elementos
constitutivos parcialmente atualizados nas diferentes religiões. Logo, apesar de
tudo, é possível dizer que a consciência-de-si completa é a soma ou a integra-
ção das tomadas de consciência parciais que se efetuam nas e pelas religiões.

Sabemos, aliás, que a consciencia-de-si perfeita é arreligiosa, atéia: o homem
sabe então que é de si que ele toma consciência, e não de Deus. Quanto às to-
madas de consciência parciais, elas são teológicas: o homem toma parcialmen-
te consciência de sua realidade humana ao imaginar uma forma particular de
divindade.

Hegel já insistiu sobre essa diferença. Mas ele torna a falar dela _no trecho
que se segue. Começa dizendo (p. 479, linhas 3-8):

A diferença-ou-distinção que foi estabelecida entre o Espírito' objetivamen-
te-real e [esse mesmo] Espirito que se sabe-ou'-se-conhece como Espíri-

I
0to, isto é, [a distinção] entre si mesmo [considerado] como consciência -

[-exterior] e [si mesmo considerado] como-consciência-de-si, [esta dife-
rença-ou-distinção] é suprimida-dialeticamente no Espírito que se sabe-
ou-se-conhece segundo sua verdade [objetiva]: a consciência[-exterior] e a

O
E consciência-de-si desse Espírito são igiialadas.

.O Espirito que se conhece em sua verdade” (ou realidade-revelada) é o Es-
pinto hegeliano do saber absoluto, que será estudado no cap. VIII. No cap. II,
trata-se do Espírito que se conhece na e pela religião..`Eis como Hegel opõe esse
conhecimento religioso ou teológico ao conhecimento arreligioso e ateu do sa-
ber absoluto (p. 479, linha 8, até a p. 480, linha 2): - '
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Mas, como aqui [isto é, tal como é considerada no cap. VII] a religião só
existe ainda de maneira-imediata, a diferença-ou-distinção [em questão]
ainda não foi re-absorvida no Espírito. Foi apenas apresentada a noção-
abstrata (nur der Begrijflfi apenas o conceito) da religião. Nessa [noção-abse
trata] a realidade-essencial e- a consciência-de-si que é para si toda a verda-
dfll-Objetivel e [que] irnplica nessa [verdade] toda [a] realidade-objetiva.
Essa consciencia-de-si, [enquanto ela for religiosa, isto é, enquanto for con-
siderada] como consciência[-exteriorl, tem a si mesma por objeto-coisa.
Logo, o Espíritoque ainda só se sabe-ou-se-conhece de maneira-imediata é
para ele mesmo [o] Espírito na forma da imediatidade, e a determinação-
específica da forma-concreta naqual ele aparece-ou-se-revela a ele mesmo
é a do Ser-estático [= Deus]~_ Sem dúvida, esse Ser-estático não é preen-
cliido-ou-acabado (erƒiillt) neinlpela sensação, nem pela matéria multi-
forme (mamnigƒolrig), nem pelos outros (sonstige) elementos-constitutivos,
objetivos e determinações-especificantes unilaterais; muito ao contrário
[ele é preenchido] pelo Espírito, e é sabido-ou-conhecido por si mesmo
como [sendo] toda [a] verdade]-objetiva] e [toda a] realidade-objetiva.
[Mas efetuado] assim, esse preenchimento-_ou-acabamento não é igual
à sua forma-concreta; o Espírito' [considerado] como realidade-essencial
[não é igual] à sua consciencia[-exterior]. O Espírito só é objetivamente-
real [no momento em que existe] como Espírito absoluto, [isto é,] na me-
dida em que, tal como e na certeza-subjetiva de si mesmo, ele existe para
si na verdade]-objetiva]; ou [em outras palavras, na medida em que] os ter-
mos extremos, nos quais ele se 'divide [quando e considerado] como cons-
ciência[-exterior], 'existem um-para-o-outro na forma-concreta-do-Es
pírito. A formação-concreta revestida pelo Espirito [considerado] como
objeto-coisa de sua consciência[-exterior] permanece preenchida-ou-aca-
bada pela certeza-subjetiva do Espírito, como por uma substância; e [gra-
ças] a esse conteúdo desaparece [o perigo] de o objeto-coisa [se albaíxar
(herobsänke) até a objetividade-de-coisa pura-ou-abstrata (rain), [isto é,]
até a forma da negatividade-negadora da consciência-de-si. A união inic-
diata do Espírito consigo mesmo é a base, ou a consciência[-exterior] pura-
ou-abstrata, no interior daqual a consciência[-exterior] se separa [em
sujeito cognoscente e objeto conhecido]. Estando assim contido em sua
consciencia-de-si pura-ou-abstrata, o Espirito não existe na religião como
o criador de uma natureza como tal. O que ele produz nesse movimento
[-dialético religioso] são suas [próprias] formas-concretas [concebidas] co-
mo Espíritos [divinos], que 'formam em seu conjunto a integridade (Voll-
srändigkeit) de sua aparição-ou-revelação. E esse mesmo movimento[-día-
lético] é o devir da realidade-objetiva perfeita do Espirito através dos
aspectos particulares-e-isolados dessa [realidade-objetiva perfeital, isto é,
[através de] as realidades-objetivas imperfeitas do Espírito.
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. A religião é “imediata” (unmitrelbor) no cap. VII: isto é, trata-se da religião
no sentido próprio da palavra, da teologia. Essa teologia é a forma imediata da
ciência, é a antropologia não mediatizada pela negação de Deus (que pres-
supõe a mediatização pelo nada da morte, realizada no e pelo Terror de Ro-
bespierre). A ciência não mediatizada pela negação é a filosofia não dialética
pré-hegeliana. É positiva no sentido em que ela substancializa o Espírito, com-
preendendo-o como um Seiri, como um Ser-dado, um Ser de fato natural, não
humano, mas concebido aqui como um Ser divino, onipotente, eterno, idênti-
co a si mesmo. O Espírito concebido como tal Seín é Deus. A filos_ofia imediata
é portanto teo-logia e não antropo-logia. r

Logo, Deus é um Sein, mas um Sein espiritual: é o Espírito materializado.
E esse Espírito, diz Hegel, cria não a natureza, o mundo sensível, mas formas-
concretas espirituais, Gestclteri als Geister,`isto é, deuses. Em outros termos:
como Ser religioso, o homem, ou o Espírito (humano), cria não formas e leis
naturais, não mundos reais, empíricos, mas teologias, mitos com conteúdo an-
tropológico e com forma teo-lógica. _ I

É o devir desse Espírito que cria deuses, é a evolução do pensamento religio-
so, é a sucessão lógico-temporal das diversas teologias elaboradas no decurso
da história que Hegel vai descrever no cap. VII. E, no trecho que termina a in-
trodução, ele apresenta a estrutura geral do capítulo.

Indica que na primeira seção (A) será examinada a religião primitiva, pré-
histórica, que ele chama de “riotürliche Religion” (religião natural). Na segun-
da seção (B), será a vez da “Knust-Religion” (religião-arte), isto e, da religião
greco-romana. Enfim, a terceira e última seção será dedicada ao estudo da
“absolute Religion” (religião absoluta), isto e, do cristianismo.

Eis como ele determina os traços essenciais dessas--tres grandes etapas da
evolução religiosa da humanidade (p. 480, linhas §-ZY):

A primeira realidade-objetiva do Espirito [na religião] e a noção-abstrata
[Begriff no sentido de nur Begriƒj' (apenas conceito)] da própria religião,
isto é, da religião [considerada] como [uma] religião imediata e, por con-
seguinte, natural. Nessa [religião natural] o Espirito se sabe-ou-se-conhe-
ce, como seu objeto-coisa, numa forma-concreta natural, isto é, imediata.
Quanto à segunda [realidade-objetiva do Espírito na religião], ela é neces-
sariamente aquela [em que o Espírito chega] a se saber-ou-se-conhecer na
forma-concreta do estado-natural (Notürlíchkcit) suprimido-dialeticamem
te, isto é, [na forma-concreta] do Eu-pessoal. Essa [segunda realidade-obje-
tiva] é, por isso, a religião artificial-ou-artística. Porque a forma-concreta se
eleva a forma do Eu-pessoal pela produção criadora (Hervorbririgen) da
consciência]-exterior], e, por conseqüência, esta última contempla, em seu
objeto-coisa, sua ação, isto é, [precisamente] o Eu-pessoal. Enfim, a terceira
[realidade-objetiva do Espirito na religião] suprime-dialeticamente a uni-
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lateralidade das duas primeiras: o Eu-pessoal lflíl UHÍÚ É um lEU'P¢55fmll
imediato quanto a imediatidade [aí] é Eu-pessoal. Se na Pfimelfa lffahda
de-objetiva religiosa] o Espirito como tal está na forma da con.sciênciaI[-ex-
terígrj E] na 5¢gu¡-,da [nz forma] da consciencia-de-si, na terceira [realidade
objetiva] ele está na forma da união das duas [isto éz da C0I15€1Êfi¢1a'¢Xt¢'
rior e da consciência-de-si]. Ele tem [ai] a forma-concreta do Sei:-etzfl B
pm-,,_..5¡_ E, na medida em que o Espírito [ai] é re-presentado-e-exterioriza-

I ' ' ' ' I' " I o ' ii Ido (vorgzstellr) tal como é em e para si, eis a religião revelada ou manifesta .
Entretanto, embora nessa [religião revelada] o Espírito tenha conseguido
chegar, é verdade, a sua forma-concreta verdadeira-ou-veridica, essa mes-
ma forma-concreta e a re-presentação-exteriorizante ainda são o aspecto
não-superado a partir do qual o Espírito deve passar no conceito, a fim de
nele dissolver completamente a~ forma da objetividade-de-coisa; nele, que
contém também em si esse seu eu oposto [que é o objeto-coisaj. Nesse mo-
mento [- e é esse o saber absoluto do cap. VIII -1 o [próprio] ESPÍYÍÍÚ
percebeu o conceito de si mesmo lda mfismfl mflflfiiffll Qufidflós lêstí Ê'
Hegel e seus leitores] acabamos de faze-lo; e a forma-concreta esse sp ri
to --'isto é, o elemento de sua existencia-empírica --, na medida em Clufi
ela [a forrna-concreta] é conceito, é esse mesmo Espírito.

Ora, esta última forma-concreta do Eepíritü -- que Cla 81951113 É ESPÍTÍÍÚ
é o sábio em sua existência-empírica, é Hegel.
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A. Narüizricna asricion (aarioião Na'i¬UnaL)1
(p. 481-489)

~iNTi:-'.itPRB'rAção na iirritooução À seção a Do can vii (p. 481-483)

A bem da verdade, esta nova introdução tem um caráter ainda bastante geral.
Não é tanto uma introdução à primeira seção do capitulo, mas sim ao capítulo
inteiro. De fato, Hegel nela retoma as idéias da introdução geral que acaba de
ser comentada. Mas o texto é mais simples e maisclaro.

Hegel começa por fixar ainda uma vez o fenómeno que será estudado no
cap. VII, ou seja, a religião ou a teologia (p. 483, linhas 3-12):

¿ O Espírito que sabe-ou-conhece o Espírito é [- neste cap. VII -- uma]
5, consciência]-exterior] de si mesmo, e ele existe para si na forma da entida-

«_ de-objetiva-de-coisa: ele é, e é ao mesmo tempo o Ser-para-si. Ele é para si,
¡ ele é o aspecto da consciência-de-si; e ele o é 'por oposição ao aspecto de

~ sua consciência]-exteriorl, isto é, do ato-de-referir-se a s-i como a [um] ob-
. jeto-coisa. Em sua consciência]-exterior] está [implicada] a oposição, e por

.Ê _ isso mesmo a determinação-específica da forma-concreta na qual o Espi-
q _

i, rito aparece-ou se-revela [a si mesmo] e se-sabe-ou-se-conhece. Ao se con-
siderar a religião [o que ocorrerá neste cap. VII], será tratada unicamente

i essa forina-concreta [do Espírito] Pois sua realidade-essencial desprovida-
f de-forma-concreta, isto é, seu conceito puro-ou-abstrato, já se apresentou-
ç'__: como-.resultado [do que precede, ou seja, no fim do cap. VI].

Na atitude da consciencia-de-si, o sujeito cognoscente se refere a si próprio
Jícomo a um objeto conhecido. O Selbst-bewusstseín é necessariamente também
Bewusstsein, isto é, consciência do exterior, de algo que está fora da consciên-
cia; esse algo sendo, aliás, no caso, a própria consciência. Na consciencia-de-si,
0 Eu do qual eu tomo consciencia é necessariamente também um Gegen-stand,
um objeto exterior ou coisa, colocado diante de mim, que contemple como um
Scín, como um Ser estático e dado, que continua idêntico a si mesmo, que não
inuda em função do fato de que se toma consciência dele, que* se o conhece.

ë-Tudo isso é incontestável. Nenhum filósofo pensou em descrever o fenóme-
no da consciência-de-si de modo diferente- do que Hegel propõe na primeira
frase do trecho citado. As divergências só aparecem quando se trata de explicar
0 fenómeno, de dar a compreender como e por que acontece que o Eu ou o

possa referir-se a si mesmo como a um objeto, que o objeto ao qual se
o Eu ou o sujeito possa ser esse mesmo sujeito.

'I.' Texto integral da sexta conferencia do curso do ano letivo 1937- 1938.
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A explicação de Hegel já é" nossa velha conhecida. Seu raciocínio é o se-
guinte. H

Na consciencia-de-si, o homem refere-se a si mesmo como a um objeto.
Para que a consciência-de-si seja uma verdade (Wahrheit), isto e, a revelação de
uma realidade, é preciso que o homem seja realmente objeto. Para que a cons-
ciência-de-si seja uma verdade, ré preciso que previamente o homem se objetive
realmente. Ora, o homem se "objetiva realmente pela ação (Tur, Tun), e apenas
pela ação. Pela ação negadora do trabalho que cria o mundo humano da técni-
ca, que é tão objetivo e real quanto o mundo natural. E pela ação negadora da
luta que cria o mundo humano social, político, histórico que, também ele, é
tão real e objetivo quanto a natureza. O mundo técnico e histórico é a obra do
homem. Não existiria semele. Logo, é de uma realidade humana que se toma
consciência ao tomar consciência desse mundo. E toma-se consciência de uma
realidade humana, de uma Wírklíchkeít, de uma realidade-objetiva, porque esse
mundo é tão real e objetivo, tão Sem, quanto o mundo natural.

_ "Por isso,_só ao tomar consciência de sua obra objetiva, do produto de sua
ação que se mantém na Ifiärlclichkeít, é que o homem pode tomar consciencia de
si, chegando por essa consciencia a uma verdade no sentido próprio do termo.

É o que diz Hegel explicitamente no cap. V, no trecho que se segue (p. 287,
linha 37, até a p. 288, linha 1): '

A atividade-humana (Hondeln) é precisamente o devir do Espirito como
consciência]-exterior]. Logo, oque essa consciência é em si, ela o sabe-ou-
conhece a partir 'de sua realidade-objetiva. Pordconseguinte, o individuo
[humano] não pode saber-ou-conhecer o que ele é enquanto não alcançar
a realidade-objetiva pela atividade ( Tim).

Logo, para que haja consciência-de-si, isto e, para que o homem possa refe-
rir-se a si mesmo como a um objeto, é preciso que ele primeiro se realize, se
objetive pela ação. _ _

De acordo com o texto citado, pode parecer que o homem deveagir uni-
camente para se conhecer, que ele já existe antes dessa ação. Ora, de fato, não
é nada disso. O honiemnão pode tomar consciência de si antes da ação ob-
jetivante porque não há nada nele que possa ser conhecido. Antes da ação, ele
é apenas desejo (Begierde) do Eu puro (reines Ich), isto é,.um vazio que só se
torna algo que se pode conhecer pela negação ativa do que é e do que não é ele:
do Sein, do dado. Porque o homem esua atividade; ele não existe fora de sua
obra. Esta é a razão pela qual ele não pode tomar consciência de si se não refe-
rindo-se a si como a um objeto, se não referindo-se à sua obra, ao produto de
sua ação. É o que diz Hegel textualmente em outro trecho do cap. V (p. 246,
linhas 10,12 e 14-16): O _
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im-noouçao A Lerroru. ou HEGEL

-_ O Ser-estático (Seia) verdadeiro do homem é principalmente sua ação
(Tur): é nela [que] a individualidade é objetivamente-real. [...] Na ação-hu- ~
mana (Hómdlung). a individualidade se apresenta como a realidade-essen-
cial negativa-ou-negadora, que só existe na medida em que suprime-diale- -
ticamente [isto e, ativamente] o Ser-estático.

` O homem é (existe) somente na medida em que suprime dialeticamente o
Seia, o Ser-dado. E essa supressão, que conserva o suprimido ao sublimá-lo, é a
Tal: a ação humana da luta e do trabalho, que transforma, isto é, nega ou su-
prime o Ser-dado como dado, mas o conserva como Ser produzido pelo ho-
mem, e assim o sublima por essa supressão consciente e voluntária. A obra Edo
homem é mais humana (“espiritual”) que a matéria primeira. É nessa obra,
como Seíu sublimado, humanizado, que o homem realiza a si mesmo. E é ape-
nas ao tomar consciência dessa obra que ele toma verdadeiramente consciencia
de si, toma consciência do que é verdadeiramente, realmente, objetivamente,
pois ele nada mais é que o que sua obra é. - A ~

' É essa ação efetuada, objetivada em sua obra e nela consciente de si mesma
que Hegel chama de Espirito ( Geisr). E “der der: Geist wissende Geist" (o Espiri-
to que compreende o Espirito) é o Espírito (homem) que sabe que, na e por
sua obra, o homem é ação consciente de si mesma. Ora, é pela ciência de Hegel
que o homem sabe isso. Logo, o “der den Geist wissen-de Geist” da primeira li-
nha do texto citado é Hegel, ou mais exatamente a Fenomenologia, e mais exa-
tamente ainda o saber absoluto que resulta da Fenomenologia. É do homem,
(do Espírito) do saber absoluto, que ele fala na segunda frase, quando diz que
esse Espírito se coloca do lado da consciência-de-si, em oposição à conscien-
cia-exterior, na e pela qual ele se refere a si próprio como a um objeto-exterior
ou coisa.

_ Quer dizer: o homem sabe que é ação, e sabe que o objeto ao quai ele se re-
fere é sua obra. Sabe que esse objeto é em realidade ele mesmo, que ele conhece
a si próprio ao conhecer o objeto. E é somente assim, na e pela ciência hegelia-
na, que o homem é verdadeiramente consciência-de-si (Selbsr-bewusstsein).

Antes de se tornar Hegel ou homem hegeliano. o homem é apenas cons-
ciência-exterior (Bewusstseiu)_ Isto é, ao tomar consciência do objeto, do mun-
do onde vive, ele não sabe que é de si próprio que está tomando consciência.
Não o sabe porque não sabe que É sua ação, que ele existe nessa sua obra, que
a obra é ele. Por não saber isso, pensa que a obra ou o objeto são um Seia ñxo
e estável, independente dele: uma entidade oposta a ele (Entgegen-gesetztes). De
modo que esse objeto é, para ele, uma entidade determinada (Bestímmrheír
der Gestelt), fixa, imutável, uma forma plástica, concreta. Ao reconhecer-se as-
sim na obra, ele compreende a si mesmo como uma determinação (Besrimmr-
hair) e uma forma (Gestelt): o homem é então para si próprio uma coisa fixa
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dada, com qualidades determinadas e estáveis. É o que diz Hegel na terceira
frase do trecho. _

Ora, diz Hegel na primeira parte da quarta frase, é precisamente assim que
o homem se compreende na religião ou teo-logia. Ele se contempla em sua obra
sem saber que é sua obra; essa obra _é por conseqüência, para ele, uma Gestelt,
um Sein, um Ser divino imutável, dado uma vez por todas,xe não uma ação ou
o resultado, o produto, de uma ação. E ele próprio, diante desse Ser, é também
um Seín: um homem-coisa em relação fixa e dada uma vez por todas com o
Deus-coisa.

Resta explicar a segunda parte da quarta frase. Hegel aí diz que no cap. VII
só vai tratar da Gestalt, da forrna-exterior-plástica do Espírito, isto é, do Espíri-
to tal como aparece na teologia; quanto ao “ungestaltetes Wesenfi acrescenta
Hegel, quanto ao Espírito desprovido-de-forma-concreta ou, em outros ter-
mos, quanto à noção abstrata (reinar Begrifi) do Espírito, nós já a conhecemos.

lá a conhecemos, de fato, porque essa noção abstrata do Espírito constituiu-
se no fim do cap.`VI. Ora, foi Hegel quem aí apareceu; isto é, o Espírito tal
como aparece na e pela ciencia hegeliana.

Que significa isso? Sabemos que a ciência hegeliana é o saber absoluto, no e
pelo qual o próprio Espirito se revela a si próprio tal qual é. Ora, se essa ciência
forma a plenitude da revelação do Espírito, a revelação teológica desse Espírito
deve ser menos perfeita. Logo, a análise da revelação teológica deve preceder a
análise da revelação pela ciência de Hegel. Ora, essa ciencia já apareceu antes,
no cap. VI. ' ` - . “

Parece haver contradição. Mas, de fato, não há. A ciência de Hegel, no con-
junto, ê analisada -- sob a denominação de saber absoluto -- no cap. VIII.
A análise do saber teológico precedepois essa análise. Para eliminar qualquer
sombra de contradição, basta dizer que o que aparece no fim do cap. VI é ape-
nas uma parte, ou melhor, um aspecto da ciência hegeliana; aspecto que, para
formar o todo do saber absoluto do cap. VIII, deve ser completado pelo aspecto
que vai constituir-se na e pela análise' do saber religioso do cap. VII.

E aliás o que o próprio Hegel indica na frase em questão. Ele diz: "reinar
Begrifi"; continua sendo apenas a noção abstrata da ciência hegeliana e do Es-
pírito que se revela nela e por ela, que apareceu no ñrn do cap. VI. Quanto ao
Begríjƒno sentido próprio da palavra, quanto ao conceito-concreto, ele só apa-
rece no cap. VIII. Esse elemento do 'concreto lhe virá da concreção da Gestelt
que aparece no cap. VII. O Begriƒj“`do cap. VIII é o reifler Begriƒƒdo cap. V1 mais
a Gestelt do cap. VII. . -

Para Hegel, o Espírito ê o Espírito humano; A noção abstrata do Espírito ê a
noção do Espirito abstrato, isto é, do homem abstrato. Ora, o homem abstrato,
inexistente no real., que só existe no pensamento, só existe para o pensador que
- ao pensar o inexistente - é um pensador abstrato, o homem abstrato, re-
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pito, é o particular isolado, oposto ao universal., isto é, ã comunidade, ao povo,
ao Estado, à humanidade considerada no conjunto espaciotemporal, à história.
E, como já disse, é a filosofia (pré-hegeliana), por oposição a~-religião ou teolo-
gia, que se ocupa desse homem abstrato. O quenapareceu no fim do cap. Vl,
portanto, foi Hegel, mas Hegel como o último dos- filósofos,_que ainda se opõe
à religião e que, por isso, exige necessariamente um complemento teo-lógico.
Foi o aspecto particularista, o lado Eínzelheit da ciência hegeliana que veio à
luz. E esse aspecto deve ser completado por um aspecto universalista, pelo lado
Allgemeínheit, para formar o totalitarismo do saber absoluto. Esse saber é abso-
luto unicamente porque nele o lado particular está ligado ao lado universal,
que, por isso, deixa de ser uma teo-logia e se toma uma antropo-logia univer-
salista, completando a filosofia particularista e dando assim conta da totalidade
do Espírito como de um Espírito humano. Somente desse modo Hegel é não
apenas o último representante da filosofia que se opõe à religião, mas também
o primeiro pensador (sábio) que substitui a religião pela ciência, em vez de
opor-se a ela. No cap. VII Hegel mostra como e por que a teologia torna-se fi-
nalmente uma antropologia atéia - entenda-se: uma antropologia que per-
manece tão universal e concreta quanto a teologia que lhe deu origem. Em
outros termos, no cap. VI ele mostrou a origem do aspecto particularista da
ciência; no cap. VII vai mostrar a origem do lado universalista. É por isso que o
cap. VIII não vem imediatamente após o cap. VI. O cap. VII é intercalado entre
o primeiro aparecimento da ciência hegeliana no ñm do cap. VI e sua última
análise no cap. VIII. O cap. Vl chega à interpretação de Napoleão por Hegel.
Napoleão é um homem concreto. É até o mais concreto, o mais real de todos os
homens, já que é a primeira realização da individualidade, da síntese do par-
ticular e do universal. Mas no fim do cap. Vl a' ciência de Hegel só explica o
aspecto particularista da individualidade de Napoleão. Ela não o mostra, é ver-
dade, como particular propriamente dito, isto é, como oposto ao Estado. Ao
contrário, ela mostra que Napoleão e o Estado são uma só coisa. Mas mostra
esse todo em seu aspecto particularista. Isto é, mostra Napoleão como criador
do Estado, demonstra que o Estado é a realização da particularidade de Napo-
leão, mas não fala do Estado napoleônico em si, não mostra que Napoleão só é
o que é (ou seja, o imperador Napoleão) graças ao Estado que ele criou.

Ou, mais exatamente, Hegel indica isso quando declara que Napoleão é um
deus, precisamente o “Deus revelado” aos homens na plenitude de sua realidade.
Mas no fim do oap. VI isso já não está correto porque não se sabe ainda o que
é Deus. “Das absolute Wesen selbst” (a própria essência absoluta), o próprio
Deus como Deus, só aparece no cap. VII. E é preciso conhecer todo o cap. VII
para saber o que é Napoleão. Porque, se-ele é o Deus revelado plenamente, é a
integração de todos os deuses que se revelaram ãohomem no decorrer da his-
tória. Só será possível explicar Napoleão se for dito dele tudo o que os homens
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disseram de seus diversos deuses. É no cap. VII que ficamos sabendo o que
eles disseram. No final desse capítulo, no cristianismo protestante, o Deus-ho-
mem, Cristo, se revela como a comunidade dos que tem fe (Gemeinde). Então
só falta um passo: é dizer que essa comunidade é o Estado (e não a Igreja), que é
o Estado de Napoleão. É o que diz Hegel. Ao dize-lo, ele explica Napoleão, isto é,
o homem concreto. Só então ele terá um Begrijjfl uma noção-concreta do ho-
mem, do Geist, só então seu saber será de fato um saber absoluto, que não deve-
nem pode ser completado por um saber teológico. Nesse momento o Espírito
deixa de ser urna Gesralt, uma forma-concreta oposta à consciência. Ele se torna
Begnfifl uma forma-consciente-de-sbmesma. Pois o Espírito (= homem) saberá
então, no e pelo pensamento de Hegel, que sua realidade é sua obra consciente e
voluntária, o Estado realizado pela ação de Napoleão.

Mas, enquanto o Estado não o sabe (porque a ciência de Hegel ainda não
faz parte do sistema de ensino no império napoleonico), enquanto o Estado
não compreende que ele é a realidade objetiva do Espírito, o homem não verá
na objetivação do 'Espírito sua própria obra. Por conseguinte, o Estado será
para o homem uma realidade autônoma, independente dele, exterior a ele: o
Espirito será compreendido sob a forma de um Seia, de um Ser-dado quase
natural. É essa compreensão do Espírito (ou do Estado) que se efetua na teolo-
gia, e é apenas dela que Hegel vai falar no cap. VII.

Entretanto, se na teologia o Espírito tem para o homem a forma do Ser-
dado, esse Ser não é um Ser puramente natural. O Espírito, como e Ser extra-
humano, continua Espírito.-E_é esse Ser espiritual, esse Espírito existente, que
se chama Deus. Osaber estudado no cap. VII nãoé portanto nem uma ciência
(vulgar) da natureza, nem uma-filosofia antropológica no sentido pré-hegelia-
no da palavra: é uma teo-logia, que é uma ciencia do Espírito, mas do Espírito
concebido como um Ser divino..

É o que Hegel explica na frase seguinte (p. 481, linhas 12-18):

Mas a di_ferença¬_ou-distinçao entre a consciência[-exterior] e [a] consciên-
cia-de-si coloca-se ao mesmo tempo no interior desta última. A for-
ma-concreta da religião [isto é, Deus] não contém a existência-empírica do
Espírito nem na medida em que (wie) o Espírito é [uma] natureza livre-
ou-independente do pensamento, nem na medida em que ele é [um] pen-
samento livre-ou-independente da existência-empírica. Ao contrário, essa
[forma-concreta] é a existencia-empírica conservada no ato-de-pensar, as-
sim como [é] uma entidade-pensada que ai está por si mesma [como exis-
tência-empírical. . - _

A filosofia do Bewusstseín (consciência), isto e, a filosofia pré-hegeliana, não
trata do Estado, da humanidade, dahistória. Ela só trata do particular isolado.
Ora, ao falar do particular, ela deve necessariamente falar do universal, ao qual
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o particular se opõe. Esse universal, porém, não é o Estado, mas a natureza, isto
é, algo que efetivamente não depende do homem e que lhe é exterior. Logo,
essa natureza é absolutamente. não humana. Por outro lado, o homem só é
considerado em sua oposição passiva a essa natureza: o contato ativo, transfor-
mador, com a natureza, realizado no e pelo trabalho, é deixado de lado. Conce-
bido desse modo, o homem se torna um Ser absolutamente não natural, sem
contato real com a natureza e sem poder sobre ela.

' Esse ponto de vista da filosofia do Bewusstseín é representado com a maior
clareza em Descartes, e é nele que Hegel está pensando quando escreve a frase
em questão. Mas, sob este aspecto, toda a filosofia pré-hegeliana é mais ou me-
nos cartesiana. Ela trabalha com a oposição entre o homem isolado, reduzido
ao pensamento puro, irreal, e o universo real empírico, reduzido ao Ser puro e
simples, completamente desespiritualizado,desumanizado, desprovido de pen-
samento. Essa filosofia faz um esforço inócuo para encontrar o vínculo entre a
extensão desprovida de pensamento (que é, para a filosofia, o mundo real) e o
pensamento desprovido de extensão e de realidade (que é, para a filosofia, o
homem). Esforço inócuo porque a ligação real entre os dois- a 'ação da luta e
do trabalho, negadora e por isso criadora -.- lhe é totalmente desconhecida.

Ora, Hegel diz que a religião não trata dessa extensão nem desse pensamen-
to. Ou seja, ela não é ciência física nem filosofia. Porque a ciência da extensão
desumanizada é, afinal, a física matemática! newtoniana, e a ciência do pensa-
mento puro - a filosofia em sentido abstrato - é a filosofia pré-hegeliana do
Bewusstseín. A religião ou a teologia não têm por objeto a natureza nem o pen-
samento, mas sim o Espirito. No dizer de Hegel, seu objeto e a “existência-em-
pírica que se mantém-e-se-conserva no pensamento, como uma entidade-pen-
samento que tem _ para si mesma -- uma existência-empiricali

“Para nós”, isto é, para Hegel, esse espirito é ao mesmo tempo realidade que
se mantém no pensamento que age e pensamento que se realiza na e pela ação;
para Hegel, esse Espírito é o homem real concreto, isto é, considerado no con-
junto de sua atividade consciente criadora, 'que é a história universal e o Esta-
do. Mas para o religioso esse Espírito e uma entidade autônoma, diversa do
homem. É o que Hegel indica nas primeiras palavras do trecho: há na religião
uma distinção (Unterschíed) entre a consciência-exterior e a consciencia-de-si.
Ou seja, na concepção que tem do homem, a religião mantém o ponto de vista
do Bcwusstsein ou da filosofia pre-hegeliana. (Por isso é que esta pode conci-
liar-se com a religião e, de fato, não existe sem ela.) O homem e uma entidade
particular, que deve por conseguinte ter um complemento universal exterior.
Para a filosofia, esse complemento é a natureza. Para a religião, é Deus.

Aí está toda a diferença. E Hegel a explica ao dizer que, na religião, a oposi-
ção entre o Bewusstseín e o Selbstbewussrseín está situada no interior do Selbst-
bewusstsein, da consciencia-de-si. Em outras palavras, é em si mesmo que o
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homem religioso depara com a oposição entre o particular e o universal; o uni-
versal não está de fato fora do homem, não é completamente não humano; está
no homem, é espiritual, é Espírito; é Deus, e não natureza.

O religioso distingue-se de si em si mesmo: é em si mesmo, em sua cons-
ciência-de-si, que ele opõe o que, para ele, é consciencia-de-si (isto é, consciên- -
cia de seu Ser isolado, íntimo, particular) ao que, para ele, é consciencia-exto
rior (isto é, consciência de seu Ser ligado ao universal). Como esse universal
está ligado ao particular, ao homem, não é natureza não humana. E um Espiri-
to quase humano, e no entanto não humano porque oposto ao homem. Em re-
sumo, é Deus. - ,

Por estar ligado, na consciência-de-si do religioso, ao particular humano,-
o universal também é humano ou espiritual no sentido em que é pensamento,
consciência, consciência-de-si e ação livre autónoma, ou seja, Espírito. Mas,
por opor-se concomitantemente ao particular humano, por não ser sua obra,
por não ser o produto de sua ação, esse espírito é não humano, é exterior ao
homem, dado a ele, estático em si, ou seja, um Sein. E esse Seín espiritual, esse
Espirito que existe como um Seia, é Deus. `

O Espírito concebido como Seia, isto é, como Deus, é necessariamente uma
“bestímmte Castell” (forma determinada), uma entidade dotada de caráter fixo.
estável, concedido para sempre. E cada religião se distingue das demais pela
forma particular como se apresentaio Espírito que essa religião concebe como
seu Deus. _ '

' Eis o que Hegel diz a respeito (p. 481, linhas 18-27):1
Uma religião difere-ou-se-distingue de outra segundo a determinação-es- _
pecítica da forma-concreta na qual o Espírito se sabe-ou-se-conhece [nela].
Mas é preciso também observar que a apresentação (Darstellung) do saber-
ou-do-conhecimento que o Espírito tem de si próprio segundo essa deter- _
minação-específica particular-e-isolada não esgota, de fato, o conjunto de ' _
uma religião objetivamente-real. A série-consecutiva das diferentes reli- ¡
gióes que vão resultar [das análises do cap. VII] só apresenta, por outro __
lado, e na mesma medida. os diferentes aspectos de uma só-e-única [reli-_ '
gião] e, é possível afirmar, de cada [religião] particular-e-isolada. E as re- _'
apresentações-exteriorizantes que parecem diferenciar uma religiao objeti-
vamente-real de outra encontram'-se [de fato] em cada [religião] _

Hegel repete aqui o que já disse na 'introdução geral ao cap. VIII. Na religião,
o homem toma, inconscientemente, consciência do homem concreto. Ora,.o
homem concreto implica todos os elementos constitutivos do Ser humano. Por
isso, pode-se dizer que só existe uma religião, já que cada religião particular
contém todos os elementos que também aparecem nas demais. Logo, o que
distingue uma religião da outra é a ênfase: em cada religião, um dos elementoš

22

_'___¬___`.._.:__-:__.__:.'_:_
.:._"“-Í'-ts_''›-=
-'-_'*--s"-_:-_,~¡-

.z_-|

IF'ii
¬-,¡__\-._

T"'_i.:I;
_"'_._'1IF'-
Í"-':ll._.._

-i~,____;~_¿ ___.-__,_____.__¬-""_' _-_--_-

..--.,.¬¡.-_.-_

-_.¬_,....,_ .-_"¬i.

1-,-1=:,-_-."-_._.-_

'-:_'T1'':_'-.ti-¬

..-...Í-'E'-""_=-fi_'~:=:_=_

-_.-_:af.-
_._,,_...,.___

-1-z-ehçr-:-lus-r
|" :_"__i~1-.¡. `_,¡1 ._

_tN_'rRD__DUç_iio ia i_.i=.iTUna. DE HEQEL

constitutivos mais acentuado que os outros, d¢.m0¿¿, que Os outros ficam
quase inconscientes. Esse elemento enfatizado sempre corresponde ao o1¢m¿-n-
to da existência humana que se realiza especificamente no intmdo histórico ou
no Estado que gera a referida religião e nela toma, inconscientemente, cono-
ciência de si. fi

nN°â“gd% d1ÊH¢Efl1› EKÍSIB na Terra apenas uma religião. Mas, como a dife..
re 'ça' e ase os elementos nao é desprezível, devo-eo afin-na; que há várias
religioes diferentes. Ora, só é possível conciliar unidade e pluralidade na e pela
noção de devir. Por isso é preciso dizer que há uma evolução da religião e as
etapas dessa evolução são marcadas pelo que chamamos de as Religiõm ›

É o que Hegel explica a seguir (p. 481, linha 28, até a p. 482, linho 13);
J

COHÍH 610. H diferença-ou-diversidade deve ao mesmo tempo ser considerada
ta . F - ' ' 1 nrnbém' como uma diferença ou diversidade da religião. Porque, como o
Espírito se encontra-situado (beƒinder) na diferença-ou-distinção do sua
°°““1Ê"¢'fll-flƒfifeflürl E de sua Consciência-de-sí. o movimenro[-dialético]
tem por finalidade suprimir-dialeticamente essa diferença-ou-distinção
principal. e dar a forma-concreta que é [o] objeto-coisa da consciência[-ex-

_ terior] a forma da consciência-de-si. Ora, essa diferença ou distinção não é
suprimida-dialeticamente pelo simples fato de as formas-concretas que a
consciência]-exterior] implica terem também em si mesmas o elemento
constitutivo do Eu-pessoal, e de o Deus ser representado-ao-exteriorizar
(vorgestellt) como [uma] consciência-de-si. O -Eu-pessoal representado-am
exteriorizar não é o [Eu-pessoal] objetivamente-real Para que o Eu pessoal
1;, . _ _ ' _ " 'den; Wmfl Clufilfilflfl' Outra determinação-especificante mais exata (aäher)

a orgia concreta, pertença de fato a essa [forma-concretal, é preciso, de
um ano- fl'-1'-“5 Cfiffi IF-tl-pessoal] seja nela colocado pela atividade (Tua) da
consciencia-de-IS1. l¢l› dfl Uflffüz qflfl 8. determinação-especificante menos-
Pfifffilffl lfllfifilffgefl se mostre como estando suprimida-dialeticamente e '
C I H * -- 1 '°mP_re°ml_1d3 °0flff¢PÍUfllmente pela [determinaçao-especificante] mms-
perfeita (hoher). Pois a entidade-representada-amexteriorizar deixa de ser
algo»de-representado-ao-exteríorizar e [por isso] deixa de ser algo de estra-
nh . .. _ _ ~ -o ao. seu saber ou ao seu conhecimento, apenas porque O Eu_P,¿s5,¡,a1 a
produziu e contempla, em conseqüência, a determinação-espoeifiçzmfz do
objeto-coisa como [sendo] a sua [a do Eu], 5 [so ¢0memP¡a]. a sí mesmo
nesse objeto-coisa. ~ '

Esse trecho confirma minha interpretação global do cap. VII.
Hegel diz que há uma evolução, e evolução real, da religião porquo, final.

m t , 1' "' ' ' . _ _en e a re igiao suprimeia si mesma e se torna antropologia atéia (ou hegeha-
_ Hal- Ora. para que isso seja possível, é preciso que a noção de Deus se transfor-
_ me no correr da história, é preciso que haja uma história da religião E 1-le el

acaba de mostrar a marcha geral dessa evolução ' l g
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'A finalidade é a supressão da oposição entre o Bewussrseín e o Selbstbewusst-
sem, isto é, precisamente a supressão da transcendência, a compreensão do Es-
pírito já não como divino, mas como humano. Para que isso ocorra, é preciso
que o homem compreenda que foi' ele quem criou Deus. E, para chegar a essa
compreensão, deve primeiro ter uma idéia de Deus que se assemelhe à idéia
que ele tem de si mesmo. Em outras palavras, o homem deve, cada vez mais,
antropomorfizar Deus. É isso que caracteriza a evolução teológica. Por outro
lado, ele tem de constatar que as formas religiosas superadas são obra sua, tem
de saber que foi ele quem criou (inventou) os ídolos que venerava antes de ter
tomado consciência do “verdadeiro” Deus. E isso também se efetua na e pela
evolução religiosa. (É claro que essa evolução nada mais é que o reflexo ideoló-
gico da evolução histórica real, ativa.) .

O resultado final da evolução religiosa é portanto a antropologia aréia de
Hegel: a antropomorfização de Deus atinge seu ápice na idéia de Cristo; de-
pois, vem a compreensão de que essa idéia é um produto do espírito humano;
e nesse momento o homem reconhece a si próprio em Cristo, compreende que
e de si que devia dizer tudo o que disse de seu Deus. Ora, é Hegel quem afirma:
o homem contempla a sí mesmo no Espírito objetivo, anteriormente conce-
bido como Espírito divino, no momento em que compreende que esse Espírim
é o Estado -- Estado que é obra sua -, e compreende isso na e pela filosofia
do Estado que Hegel propõe, isto é, pela ciência que reconhece o Estado (abso-
luto, perfeito) e que é (ou deveria ser) reconhecida por ele.

Na frase seguinte, Hegel especifica o caráter da evolução religiosa (p. 482, li-
nhas 18-24): ` l .

Por esse comportamento-ativo (Tätíglceir) [do Eu-pessoal], a determina-
ção-especificante menos-perfeita [da religião] desapareceu. Porque a ativi-
dade (Tun) é uma [atividade] -negativa-ou-negadora que se realiza às custas
de outrem. Na medida em que essa [determinação-especificante menos-
Pfifflítfil também ainda está presente, ela é remetida para a inessencialicla- F
dei 1'flflS› 011616 H ldeterlninação-especificante] menos-perfeita ainda for do-
minante, enquanto a [determinação-especificante] mais-perfeita também
estiver presente, uma se coloca ao lado da outra [como] desinteressada-ou-
desprovida-de-Eu-pessoal (selbstlos).

.Q-Toda evoluçao é criadora, e toda criaçao é açao negadora do dado, que só se
realiza às custas do dado, em e por sua destruição. Assim, quando aparece uma
nova religião, as religiões anteriores, todas as religioes anteriores, são suprimi-
das. Ou, mais exatamente, a ênfase de um novo aspecto só se pode efetuar pela
negação da ênfase dos outros. z -

É nisso que as religioes se distinguem entre si. Numa religião dada, os aspec-
tos enfatizados nas religiões anteriores] são conservados; mas já não têm valor
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essencial. Inversamente, os aspectos que serão enfatizados posteriormente já
estão presentes; mas de modo acessório, sem 'valor próprio e autónomo.

_' (E isso vale para o resultado final da evolução religiosa, isto é, para a ciência
de Hegel, no que se refere à sua relação com a última religião, isto é, com o
cristianismo. Na teologia cristã enfatiza-se o aspecto da individualidade do Es-
pírito absoluto: Deus é uma pessoa. E todos os outros aspectos da divindade
não têm mais importância essencial. E essa Pessoa é divino-humana. Logo, o
aspecto enfatizado na ciência de Hegel, o lado humano do Espírito, já está pre-
sente. Mas é acessório: o homem, em Iesus Cristo, é mero suporte temporário
de Deus e lhe está subordinado. Iá para Hegel, mesmo que haja antropo-teis-
mo, o fato de o homem ser Deus, isto é, um Espírito transcendente, não tem
valor essencial. Iá não é a possibilidade de transcender, de fugir do mundo para
um além seja ele qual for que caracteriza o homem, o aspecto espiritual no ho-
mem, mas sim a possibilidade de manter-se no mundo sujeitando-o a si.)

Na frase seguinte Hegel confirma o que já havia dito (p. 482, linhas 24-31):

Por conseguinte, embora as diferentes' representações-exteriorizantes [que
-'í existem] dentro de uma religião particular-e-isolada apresentem o movi-

mento-[dialético] completo das formas dazreligião [como tal], o caráter de
cada [religião particular] é determinado-ou-especificado pela união especí-
fica (besonder) da consciência[-exterior] e da consciência-de-si, isto é, por-

z que a consciência-de-si captou-e-compreendeu em si mesma a determina-
ção-especificante do objeto-coisa da consciência[-exteriorl, apropriou-se
completamente-e-perfeitamente, por sua atividade, da determinação [em
questãol, e a sabe-ou-a-conhece como a _[determinação]_ realmente-essen-

' cial, em oposição às outras [determinações].

Em cada religião, o religioso sabe que o_ aspecto enfatizado e “realmente-
essencial" (wesentlích). E Hegel acaba de explicar por quê. Porque, na realidade
empírica, o homem acaba de realizar pela ação o elemento constitutivo de sua

__ existência do qual ele toma consciencia sob a forma do caráter essencial de seu
I Deus. Esse elemento é seu porque foi produzido por ele; e esse elemento é real
porque o inseriu no mundo real; logo, é nesse elemento que ele é de fato real e
humano, isto é, espiritual. (Pois “o Ser verdadeiro do homem é sua ação”.'.) É por-
tanto nesse aspecto que ele conceberá o Espírito como tal, que, para ele, ainda
é um Espírito divino. Enfim, o homem atribui por seu pensamento teológico tal
caráter a seu Deus porque realizou pela ação esse caráter em seu mundo.

Hegel o diz literalmente na frase seguinte” (p. 482, linhas 31-37):

É - A verdade[-objetiva] da fé em uma determinação-especificante do Espiri-
. to religioso [isto é, em um Deus determinado qualquer] mostra-se no fa-

- to de o Espírito objetivamente-real [isto é, o povo que tem essa religião]
ser constituído do mesmo modo como [é constituída] a forma-concreta
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[= Deus] na qual ele se contempla na religião [considerada]. Assim, por
exemplo, a encarnação de Deus que se encontra na religião oriental [pré- - .
cristã] não tem verdadel-objetiva] porque seu Espírito objetivamente-reql
é desprovido dessa reconciliação [quer dizer: -do particular com o universe. ,
o particular sendo sempre o homem, e o universal sendo Deus para a reli-
gíão, e o Estado para I-legel]. ' '

E claro. A verdade (Wahrheit) é a revelação de uma realidade no sentido
próprio e forte do termo. Por isso só há verdade numa religião na medida em
que a idéia implicada na teologia se tenha realizado no mundo onde essa teolo-
gia ocorre. Assim, diz Hegel, a teologia cristã não é uma verdade enquanto o
mundo cristão não tenha realizado a idéia da individualidade, isto é, da síntese,
da fusão do particular com o universal, do homem real com o Espírito. _

(Essa observação aparentemente inofensiva contém toda a crítica hegeliana'
ao cristianismo. O cristianismo só setorna uma verdade no momento em que
a idéia cristã da individualidade se realiza neste mundo. Mas, assim que esse
ideal é realizado, deixa de ser um ideal. Em outros termos, o homem deixa de
projetá-lo no além, de pensá-io em categorias teo-lógicas. Em vez de fugir do
mundo, ele o aceita e nele se reconhece, No momento em que o cristianismo se
realiza no mundo pós-revolucionário napoleónico, deixa de ser uma religião.
Ao tornar-se uma verdade, ele se torna a antropologia atéia de Hegel, em que a
ciência expressa o saber absoluto.) í ' _

Enfim, no trecho que termina essa introdução (p. 482,llHl1fl 37, até H P- 433,
linha 7) Hegel explica a maneira como vai estudar no cap. VII as diversas reli-F

giões surgidas no decorrer da história:
Não é aqui [isto é, no cap. VII] que cabe voltar da' totalidade das determi-
nações-especificantes [do Espírito] para a determinaçao-especificante par-
ticular-e-isolada, mas sim mostrar em que forma-concreta a integridade
(Vollständigkeit) das outras determinações-especificantes estáwmplicada .no
interior da determinação-específicante [particular em questao] e da religião
específica que lhe é própria. A forma mais-perfeita [que é] recolocada sob .¡
uma [forma] menos-perfeita está desprovida de sua significação-ou-impor -
tância para o Espírito consciente-de-si; [ela] pertence ao Espírito apenas su- -
perficialmente, e [só pertence] à representaçao-exteriorizante do Espírito.
A forma mais-perfeita deve ser considerada em sua significação-ou-impor .
tância característica (eigentümlich) e [deve ser considerada] onde ela for [o] . _
princípio de uma religião específica e [onde ela] for manifestada-verdadei-
ra-ou-confirmada (bewithrt) por seu Espírito objetivamente-real.

Com essas palavras, Hegel indica a diferença que há entre a fenomenologia
das-eligiäo, que exporá no cap. VII, e uma história das religiões no sentido ha
bitual do termo. '
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O historiador descreve determinada religião tal como ela aparece aos que
nela crêem ou creram. O fenomenólogo descreve apenas o caráter essencial
dessa religião. Isto é, procura situá-la no conjunto da evolução religiosa, quer
indicar o papel desempenhado por uma determinada religião nessa evolução.
Em outras palavras, quer compreender como e por que o resultado geral dessa
evolução é o resultado de uma evolução que passa por determinadas etapas.
E, para facilitar a compreensão, ele idealiza as etapas. Ou seja, considera uma
determinada religião não como ela foi de fato, mas como deveria ter sido, se ela
compreendesse perfeitamente a si própria, se realizasse perfeitamente sua mis-
são histórica. Para ele conseguir isso, deve ligar cada religião ao mundo que
a engendrou. Em outros termos, não é possível escrever (e compreender) o
cap. VII sem antes ter escrito (e compreendido) o cap. VI.

ti) Das Liclitwesen (A essência da luz), p, 483-484

Trata-se da religião indo-iraniana da luz (igualmente: o f'mana” dos primitivos,
desconhecido de Hegel).

P. 483, 1' alínea: Hegel resume o aspecto ontológico, metafisico de seu sistema.
É uma introdução ao parágrafo. _ .

P. 483, última alínea, até a p. 484: É o texto do parágrafo. O homem é, aqui, um
Eu puro (reiries Ich): o desejo ainda está vazio de conteúdo e o homem ainda
não agiu. Ele toma consciência do Seia natural como de algo dado, não modifi-
cável; assim, ele toma consciência de um aspectoi__de.si mesmo, mas esse si mes-
mo é aqui apenas desejo, isto é, algo dado, algo natural (Seia). Mas esse Seiri é
“mit dem Geiste erfiillt” (preenchido com o Espírito); é humanizado e tem a
forma de um senhor (Herr). O homem toma consciência do divino porque é
não somente Bewusstsein, mas também Selbstbewusstsein. Háno homem um
desejo não satisfeito (já que o desejo satisfeito desaparece). O Herr (p. 483, últi-
ma linha) é aqui o senhor antes da luta, o futuro senhor, isto é, o homem-do-
desejo, citado na introdução ao cap. IV. Ainda há escravos na sociedade à qual
corresponde a religião natural. É uma sociedade em que se sente fome e se
quer fazer amor: festins, orgias sexuais. '

O Sein divinizado é aqui a “Gesmit der Gestalrlosiglceii” (forma do que não tem
forma) (p. 484, linha 3): a luz (pura, abstrata) e as trevas (idem); é o símbolo
do desejo vazio (o Eu tenebroso = trevas) em relação à natureza (= luz). O sím-
bolo de sua interação: a luz vivificante (só o Ser- pode satisfazer o desejo: o ho-
mem deve comer etc.) e o fogo devorador (o desejo destrói o dado). (Cf. a no-
ção de “mana”.) - Ç '

mp;
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não é nem o mundo da colheita (A, ii), nem o do caçador (A, b), nem o mundo
puramente agrário (A, c). '

É o mundo chamado no cap. VI, A de “der wohre Geist” (o verdadeiro espírito).
E a cidade grega. (Aqui, principalmente Atenas; no cap. VI, A, sobretudo Espar-
ta.) O homem (= senhor) não é mais obrigado a trabalhar com as próprias
mãos para manter sua existência; aproveita o trabalho dos outros (= escravos)
e não entra em contato direto com a natureza.

Kunsrreligíon = religião dos senhores, que nela se revelarão a si mesmos incons-
cienteiriente.

Na sociedade agrária (de A, c) forma-se uma classe de senhores que vive dos
produtos agrícolas mas sem participar dessa produção.

É o mundo do reconhecimento (Anerlcemiimg)_ Há luta. O objetivo, porém, não
é o ato de matar, e sim a vitória. É o mundo onde há escravos que reconhece-
ram os senhores e que trabalham, mas na atitude do terror e para outrem.

A seção B também está dividida em três parágrafos: ci, lv e c; a = desejo, li = lu-
ta, c = trabalho. A divisão em B é portanto a mesma de A. Mas aqui já não se
trata de desejo, luta e trabalho naturais. Agora os homens vivem em cidades.
Religião da cidade. Desejos, lutas e :trabalhos especificamente humanos, visto
que o homem é apenas senhor.

Mas por que uma religião da arte? O senhor só é reconhecido como tal por
causa da escravidão. O que distingue o senhor e o escravo é o lazer. Não só o
senhor pode não trabalhar, mas não deve trabalhar. Deve, no entanto, fazer
alguma coisa: as artes. (Ele trabalha sem trabalhar: trabalhador intelectual.)
Deve não apenas do ponto de vista moral (Aristóteles), pois não pode fazer de
outro modo: ele não sabe trabalhar.

Belo é o objeto que dá prazer sem sofrimento. Gozar do mundo sem fazer es-
forço é viver como artista. ¿

Logo, o senhor vai achar belos os prqdutos do escravo (que não lhe custam es-
forço algum) e os aprecia como esteta; esses produtos estão desligados do
esforço da produção e, portanto, do produtor. Assim, sua religião será uma
Kunst-religion, que diviniza o Sein como beleza (esquecendo que a beleza é
uma obra humana).

Templos continuam a ser construídos; mas o que conta é a beleza do templo,
e é o homem quem a aprecia.

O Estado aparece com a cidade grega. Antes, no Egito, por exemplo, existe ape-
nas uma pura aparência de Estado. Pois toda sociedade fundada na divisão
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em castas ainda é uma sociedade “natural”§. porque até essa divisão é natural
.. Iimposta ao homem pela natureza (se existem lavradores, ferreiros, sapateiros,
é porque terra, ferro, couro são naturalmente diferentes). Na colmeía, tani-
bém há divisão do trabalho. Ao passo que a divisão em senhores e subalternos
(“classes”) é humana; só há Estado quando há classes. H

A religião grega é religião-artística por ser religião de classe (os senhores). E a
classe dos senhores que se dá conta da beleza do trabalho do escravo.

Mas a divisao em classes sempre se baseia em um resquício do natural: o escra-
vo trabalha para satisfazer as necessidades naturais do senhor Por isso toda
classe tem sempre tendência para se transformar em casta (hereditariedadel).

O senhor se embrutece no prazer ou então “trabalha” sem trabalhar (a arte)
Mas o mundo que daí resulta é ilusório (mundo fictício da arte e das belas-l
letras).

Para que haja religião, é preciso que o homem se transcenda' em outros ter
mos ' ' - - - ' - › ._' , é preciso que o homem e o cidadão nao sejam idênticos, que haja oposl-
çao entre o homem e seu mundo, que o homem seja revoltado.

Ntiimƒezfto que escreveu na juventude, Hegel afirma: “Os povos felizes não têm
re igiao. .Pensava então que os gregos nao haviam sido religiosos. Mas na Feno-
menologia do Espírito já não acha que os gregos tenham sido um povo “feliz”

Para que hajailšunsrreiigion, é preciso que o homem, isto é, o senhor, esteja
consciente da insuficiêncía do mundo no qual vive (sirtliche Welt mundo mo-
fflll. .Não se trata do escravo, já que este se encontra fora do Estado e a religião
exprime o Estado. _

O homem não satisfeito é aqui o senhor ocioso. Trata-se da sua religião '

Há duas religiões no paganismo: _' e
a) a religião familiar (à qual Hegel não se refere aqui; ver cap. VI, A, zz);
b) a religião oficial, que nasce do descontentamento do cidadão.

Como pode haver síntese douniversal com o particular? -`- (este é repelido
pelo ostracismo: a cidade rejeita na natureza aquele que quer impor sua parti-
cularidade à universalidade, isto é, ao Estado). Essa síntese se dá pela fruição
(Genuss) resultante dos produtos do trabalho de outrem. Essa fruição estética
pode provocar a alegria (Fraude), mas não a satisfação (Beƒiiedigung). Porque a
ação mediadora (o trabalho) não é a ação daquele que fruiu. Eis a insuficiência
da fruição artística. _

Ohomem, como nao está satisfeito com a obra de arte, pensa que a fez (ou que
foi feita) para um outro, para um deus.
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função apenas de sua linguagem não éio homem integral. O poeta difere do
homem integral. A poesia é a alma (não o conjunto alma e corpo). Essa exis-
tência parcial na linguagem (poética) tende portanto a apresentar-se como di-
ferente de mim, distinta de mim, existente em outro plano que não ê o meu; a
poesia tem tendência a aproximar-se do divino, a tornar-se religiosa: o hino re-
ligioso (p. 496, linha 13).

n

O Deus do poeta tem sua atividade dentro de si mesmo; essa atividade é pura e
abstrata, imediata: logo, não será um Deus criador. Será o Deus perfeito, que
basta a si mesmo. (Os deuses de Epicuro.)

Ao hino (como Daseín) corresponde a prece, a oração (Andnchr), como Inner-
Iichlceit (interioridade).

O desenvolvimento dialético que se interrompe na linha 21 da p. 496 é reto~
mado na linha 13 da p. 498 e vaiaté a linha 24: A poesia -- como o tempo --
é passageira, efemera. Ela não tem Bestehen (consistência).

Nota intercalada (p. 496, linha 22, atéía p._ 498, linha 12) referente ao oráculo.
Na poesia (o hino), o poeta fala aos deuses e dos deuses. No oráculo, o deus
fala ao homem e do homem. . _
O vínculo dialético do oráculo: a religião natural. Trata-›se aqui de uma nota
intercalada. O oráculo é a primeira forma da linguagem (= Logos) na Terra.
Mas ainda não é uma linguagem verdadeiramente humana; não tem conteúdo
universal. Fim da p. 496: o homem que, pela primeira vez, fala uma linguagem
humana com conteúdo universal está isolado; não é compreendido pela socie-
dade. Ele sabe que é e se sente um particular e se crê inspirado.

Essa linguagem sempre revela o dado e nada além do dado; até o oráculo
“revolucionário”: a única coisa que muda é a atitude de quem se serve dela.
O oráculo ou é estritamente incompreensível, ou revela o dado (nesse caso, é
banal, conformista). _ 1

P. 497-498: Sócrates e seu demônio. q

“Das Höhere als beide..." (p. 498, linhas 7-12): A última frase da nota exprime a
moral de Hegel.

Terceira etapa (p. 498, linha 24, até a p. 501)

O culto = síntese da estátua e do hino. So há religião e culto quando há fugaz
isto é, não-satisfação pela ação. No culto, como há ação (embora simbólica),
a transcendência é atenuada: o Deus participa, como o homem, dessa "ação"
(do culto). Logo, há interação entre o homem e Deus.
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Três elementos dialéticos do culto:
1. Prece mística (= desejo);
2. Sacrifício (= luta);
3. Construção do templo (= trabalho).

1° (p. 498, linha 7 de baixo para cima, até a p. 499, linha 12): O culto nasce do
hino, não da plástica. -

Um elemento que existe em todo culto, mas não lhe é essencial, é o elemento
místico. (Origem: a Anducht [oração] da primeira etapa. Quando separado do
culto oficial: os mistérios.) O místico é ativista. O poeta mostra o objeto dese-
jado e não quer consumiu-lo. É um ato, mas frustrado. A mística é uma atitude
de estrutura ativa, já que há supressão do objeto e sua identificação com o su-
jeito (mas isso se passa no imaginário).

Passagem da poesia ao (falso) culto místico: o poeta, ao tornar-se místico, quer
ultrapassar a Fraude (alegria); quer agora identificar-se com o objeto, mas con~
tinua a não querer suprimi-lo. Logo, será um fracasso: porque ele não quer co-
meter o “crime`" da supressão do objeto. O crime (do desejo) será simbólico, e a
purificação também. ` ' .

2° (p. 499, linha 13, até a p. 501, linha 4): A ação. a princípio puramente inter-
na, torna-se agora real, manifesta, mas permanece simbólica. A ação ritual re-
mete o homem a si mesmo, mas não a ele tal como vive no mundo real.

O sacrifício reflete a luta: o senhor sacrifica a vida pelo Estado, mas o Estado
(pagão) sempre lhe devolve menos do que ele sacrificou. No culto, ele sacrifica
a Deus não a própria vida, mas simbolicamente objetos que lhe pertencem e,
com isso, espera atingir a união do particular com o universal, à qual-não che-
ga em sua existência real (de cidadão) dentro do mundo pagão.

Como no mundo realinteiramente preenchido pelo Ser, no mundo divino não
há lugar para um novo divino; é preciso suprimir uma parte do divino para
santificar o homem: este é o sentido do sacrifício, no qual o objeto sacrificado
é identificado a um Deus. - - _

O sacrifício traz a fruição, o Gemtss. Manducação coletiva do animal sacrifica-
do, mas essa fruição não tem futuro, é efêmera (como a poesia), já que não im-
plica o trabalho (ela não tem Besrehen).

O senhor faz, no e pelo culto, a experiência de sua insuficiência. 1

3° (p. 501, alínea): O trabalho será introduzido (simbolicamente) no culto. Por
isso é que este será completado pela construção ritual do templo.

íiš
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jogos e do atleta é a festa que o homem oferece em honra de si mesmo. O atle-
ta é "ein beseelres lebendiges Kunsrwerlt" (uma obra de arte viva e animada),
p. 505, linhas 5-6. "

Pela primeira vez, o homem pode viver integralmente num mundo “religioso”L
Aqui é o atleta que vive no mundo esportivo. (Não se vive num mundo de es-
tátuas, nem num templo etc. O que falta é o Espírito; o atleta não fala; não há
Logos, há apenas a carne.)

3° A linguagem literária (última alinea do parágrafo) 5

O atleta é silencioso. Mas o poeta ditirârnbico fala dele (Píndaro). Passagem da
religião artística propriamente dita à religião literária (§ c).

c) Das geísrige Kunstwerk (A obra de arte espiritual), p. 506-520

O mundo esportivo é um mundo hmnano, nele é possível viver; à primeira vis-
ta, é até perfeito, já que existe um campeão do mundo, isto é, um homem uni-
versalmente reconhecido em sua particularidade após uma luta. Mas essa luta
esportiva não é séria (não comporta risco de vida) e, além disso, o homem é aí
reconhecido apenas em seu corpo. Logo, imperfeição do mundo esportivo: não
há individualidade verdadeira (integral) e, por isso, não há verdadeira satisfação.

O novo mundo que daí resulta é um mundo literário. Esse mundo carece de
realidade objetiva (Världíchkeit). O homem foge do mundo real ao construir o
mundo literário; esse mundo é portanto religioso. E toda religião acarreta ne-
cessariamente uma literatura: no início sagrada, depois profana, mas sempre se
atribuindo umvalor supremo. Toda literatura cria um mundo. O mundo lite-
rário pagão (religioso) nasce com a epopéia, vive na tragédia e morre como co-
média. Donde, três etapas dialéticas:
1. A epopéia: o enquadramento desse mundo;
2. A tragédia: o ator que age dentro desse enquadramento;
3. A comédia: o resultado da ação desse ator.

(Não há introdução, porque a introdução geral no § c é a última alínea do § b,
isto é, a terceira etapa da dialética anterior: a literatura nasce dos mistérios e da
orgia, assim como do esporte.)

1° A epopéia (p. 506, linha 7, até a p. 509, linha 3 de baixo para cima)

1* alinea do parágrafo: Primeira união dos povos em uma nação em vista de
atingir um fim comum como, por exemplo, a guerra de Tróia. Essa união só se
deu por exclusão (união contra...). Sua ação não é o resultado da essência desse
mundo: não há Estado universal, não há império.
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2* alinea: Análise do mundo épico. Ele é total; nele é possível viver. Mas há um
comando (Oberbeƒehl) único e não governo (Oberherrsclmƒt) único. Isso se re-
flete no panteão. (Estágio da sensação, ainda não o da percepção-tragédia ou
do entendimento-comédia.) i

Não há herói verdadeiro, único (ator): quando ele surgir, deverá destruir essa
união; será a tragédia. Manifestar-se-á então de modo declarado o conflito en-
tre o universal e o particular, que está latente no mtmdo da “união sagrada?

3* alínea: Esse mundo se revela ao homem pela epopéia. Der Schluss (o silogis-
mo) da epopéia: '
1. das Extrem der Allgemeinheit = dia Götterwelt (o extremo da universalidade

= o mundo dos deuses); ' '
2. die Mirra (Besomierheit) = das Volk in seinem Helder: (a mediação [singulari-

dade] = o povo no seu heroi); ' -
3. dos Extrem der Einzellceít = der Sänger (o extremo da particularidade = o

rapsodo). -

O povo que age por seus heróis e neles é individualizado serve de meio-termo
entre o Olimpo, que representa o universal, e o cantor épico, que encarna o
particular.

O Sãnger cria esse mundo, não o reproduz. Não há realismo. Os deuses agem
(elemento novo em relação ao que precede": antes, na Arte, o homem tomava
consciência de si como Sein; agora, na Literatura, ele toma consciência de si
como ação).

4* alínea: A ação do heroi épico. (P. 508, linha 11: “.5'yfltl1ensche“ [sintético] sig-
nifica aqui justaposto, porque ainda não há verdadeira síntese.) Essa ação vai
destruir a tranqüilidade da nação, sua (falsa) síntese, e manifestar sua contradi-
ção interna: não é um Estado que preside a coalizão de nações que é vitorioso;
não é determinada nação que é vitoriosa, mas sim as nações unidas. Logo: ou
se suprime a vitória, ou as diferentes nações, integrando-as num império. Em
ambos os casos, é o fim do mundo épico. -

5* alínea: O conflito épico manifesta-se também no mundo divino da epopéia.
É cômico ver os deuses, em suas querelas, esqueceram sua natureza eterna: por
que lutam se não há vitória que possa mudar-lhes a natureza? É um mero jogo
sem resultado nem exito.

Silêncio do animal (e do atleta) -› literatura -›.saber absoluto
Particularidade isolada -› nação -› império

Para realizar-se, a nação suprime a si mesma no império. O primeiro império:
o de Alexandre, que é o primeiro herói trágico_(o ator); ele fracassa porque
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uma fraude. Pois não se trata de eliminar o particularismo diante do universa-
lismo, mas sim de uni-los: a vida de senhor que exclui a particularidade é im-
possivel. Afinal o que a tragédia revela? Que, em sua ação de intuito universa-
lista, o senhor age de fato como particular. Pois é evidente que a natureza de
senhor (seu “caráter“) é uma natureza particular (já que diferente da do escra-
vo, da mulher) e, portanto, limitada. Logo, o senhor que aspira ao universal
tem em si tanto de particular quanto aquele que adere abertamente ao particu-
lar (à familia). '

O senhor que age como senhor não pode evitar a tragédia, nem a impostura da
tragédia. O ideal do senhor não é viável: só se pode morrer como senhor. O se-
nhor que pretende viver como senhor é um impostor. Ele “desempenha um pa-
pel” trágico, é uma hipocrisia. A tragédia não pode subsistir como tal; deve de-
saparecer como gênero literário (cedendo lugar ã comédia -› romance).

A solução proposta por Ésquilo: a pax, a inatividade do Estado (ou a guerra es-
trangeira: o que seria o retorno a epopéia). Logo, transformação de um Estado
guerreiro de senhores em uma democracia burguesa: comédia.

Analogia entre o fim da Oréstia de Ésquilo e o fim da Paz de Aristófanes. Ve-
remos que Aristofanes é um já-burguês com saudade da dominação passada,
e que Ésquilo.é um ainda-senhor com saudade da.- burguesia que desponta.
P. 515, última linha, “Dieses Sci'u`clrsal...” etc.

Outro resultado da tragédia: o despovoamento do céu. Sobra apenas Zeus, mas
que já é o deus da família, do lar. De fato, as Erínias 'venceram Apolo e Atenas;
o tratado de paz entre eles suprime as divindades políadas. Mas é também uma
vitória- de Atenas, pois as Erínias se tornam cidadãs, o que já é cômico.

O`hefói trágico é um burguês que adotou a máscara (“hipócrita”) e a retira de-
pois da tragédia. Porque não há vida real de senhor, há apenas um papel de se-
nhor, uma representação. Essa representação se torna consciente e explicita na
comédia. " `

3° ' A comédia (p. 517, linha 9, até a' p; 520)

O mundo cõmico ou burguês é homogêneo. Não há mais conflito absolu-
to; não há mais fuga para fora do mundo: mundo homogêneo é mundo sem
Deus. Esse ateísmo é essencialmente novo, e é o que a comédia traz. A arte
como religião desaparece (se suprime) e a religião da arte também.

O homem-supera o estágio dessa religião; seus deuses, que pretendiam ser ab-'~
solutos, tornam-se ridículos, comicos.. Mas, para poder rir dos deuses, o ho-
mem deve ainda crer em um Deus. Ele não é de todo ateu na comédia. '
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Inraouução À Latruna na Hentai.

Ú bufguêä (110 Í11ÍCÍ0› OS grfigoãi mais tarde, o intelectual) é irônico; mas. de-
pois, deve tornar-se sério e fazer algo de bom (“erwos Rechtesseíri will” p 517
linha 11 de baixo para cima). - ,_ i ,

O t ` ' ' ` ~ - - ' ' -.m :nmada açao cômica a realizaçao do particular como partizular, Mas Q ho-
P 1130 esfiluefifi 0 :universal que surgiu na tragédia. Na. comédia ele tenta

uma síntese; mas se ainda não é uma síntese verdadeira, é assim mggmg a ela
boração unilateral do particular em vista da síntese futura com o universal
L°8°› flã° há $fi'fÍSfaÇãoç cômica; o burguês irônico continua religioso, conserva
uma firtcz uma literatura. , ' *

Os deuses m°1`1'¢m na Cfimëdia; mas essa morte ainda tem valor religioso.
(Convém não esquecer que a representação da comédia faz pane da vida 1-eji-
giosa dos ateniensesl) A teologia que daí resultaserá a teologia cristã do Deus
crucificado.

r .

P .or outro lado, para o burguês, a natureza é apenas o que lhe permite pe,-Sgve-
rar' em seu Ser-natural (Sem) (beber, comer etc.). A comédia torna completa
assim a morte da religião natural. (A arte mata a_ natureza.)

O b“f8“ês busca a verdade: é a dialética de Sócrates que destrói tudo~ o rela-
gzímo. a ironia crítica, o emprego de noções vazias (abstratas) do belo e do

O resultado da comédia: a autodeificação do homem privado; o burguês que
esqueceu a dominação,_que se regozija no bem-estar e vive no seio da família, e
que pensa esgotar assim todas as possibilidades_existenciziis_ Ma; há ,msêngia
de Salísfflçãfi lfififiífififígflflglä porque a religião acabada dos burgueses, o protes-
tantismo, torna completa a consciência infeliz, mas não a abole. _

C. me osreivnzine aELrG1oN(a Reunião Evlosnra)
(p. 521-548) -

Introdução (p. 521-525, linha 18)

Curioso: a comédia vem imediatamente antes do cristianismo.

A I ' ' ' ' _ ri' sWlflfidfldfl (Leichrsoiri) da comédia afirma. das Selfist :st das absolute Weseri”
(o Eu-pessoal é a realidade-essencial absoluta) (Deus). Primeira-religião* fi 1-¢1¡-
gião natural = deus sem homem. Primeiro ateísmo: a comédia -.z hnmem sem
deus. D ' ' ' ' - , .epois vem o cristianismo -_ deus que se faz homem. Segundo (e ultimo)
ateísmo: ciência hegeliana = homem que se faz deus Na comédia o paganismo
suprime a si mesmo e a arte também, já que o paganismo é uma religião da
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2° O Evangelho, os apóstolos e São Paulo
(p. 527, linha 7 de baixo para cima, até a p. 532, linha 8)

Ainda três etapas: -
a) Cristo; -
b) a comunidade evangélica;
c) a comunidade depois de Cristo -› gênese da teologia e da Igreja.

a) O Cristo do Evangelho (p. 527, linha 7 de baixo para cima,
' até a p. 529, linha 17 de baixo para cima)

Hegel utiliza aqui, a proposito do Espírito (Deus) cristão, os mesmos termos
com que se referia ao Geist (= Espírito humano que se realiza através da histó-
ria) no prefácio da Fenomenologia do Espírito. O cristianismo é portanto uma
expressão (simbólica e imperfeita) do Espírito absoluto hegeliano. Este é subs-
tancializado pela teologia em uma Ver-steliung; ele é assim vor-gestellt (= colo-
cado-diante, isto é, projetado fora do homem). `

O cristianismo é uma religião “revelada” porque revela a identidade de Deus e
do homem", identidade que conviria entender literalmente. Hegel fala dessa
identidade numa nota intercalada (p. 528, linha 9, até a p. 529, linha 2): o pri-
meiro cristão é Iesus, o primeiro homem queconhece essa identidade (cfi
v. XX., p. 268). _

No cristianismo, a idéia de Deus atinge seu ponto culminante, que é, ao mes-
mo tempo, a degradação (a supressão) dessa idéia (inversão dialética). Caráter
sensível e material do homem (= lesus) _. que é identificado a Deus.

li) O cristianismo dos apóstolos 1 _ `
(p. 529, linha 16 de baixo para cima, até a p. 530, linha 14)

Os apóstolos, que vêem esse homem que dia ser Deus e nele acreditam, reco-
nhecem-no como tal. Convém não 'esquecer que 'esse Deus ao qual o homem,
um homem determinado, é identificado não é_um Deus qualquer; é o Deus ju-
deu, síntese dos elementos da religião natural (Uno universal + Deus guerreiro
ou totem + demiurgo) com a idéia pagã de perfeição. E essa síntese não deve
ser identificada a um homem qualquer: deve ser o homem integral, que tenha
realizado todas as possibilidades existenciais e que tomou consciência disso
(para o cristão, é jesus; para Hegel, a 'díade Napoleão-›I-Iegel).

c) O Cristo da primeira comunidade cristã
(p. 530, linha 15, até a p. 532, linha 8)

A Igreja. jesus não estava louco quando afirmou ser Deus, pois ele criou uma
seita que o admitiu como deus verdadeiro, e essa seita tornou-se uma Igreja.
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isto é, um mundo real no qual o homem vive. A idéia cristã, nascida no mundo
pagão, desenvolveu-se em teologia no mundo cristão, criado pela ação negado»
ra daqueles que acreditaram na divindade 'de Iesus. É na e .pela Igreja que Cris-_
to, a idéia de Cristo, se realiza no mundo real, cria o mundo cristão. " _

P. 530, última linha, f'Díeser eínzelne Mensch...” etc.: A Igreja nada mais é que
Cristo ressuscitado, é ela que realiza a idéia da ressurreição. _
P. 531, alínea, “Vergnngenheit...” etc. e alínea seguinte: É uma nota em que He-
gel diz em que pontos as interpretações teológica" ehegeliana do cristianismo
se identificam ou divergem. i _

3° A teologia e a Igreja .
(p. 532, linha 9, até a p. 546, linha 11 de baixo para cima)

Introdução (p. 532, linha 9, até a p. 533, linha 12 de baixo para cima)

A verdade do cristianismo não é a fé íntima (Innerlichlceit) do crente (contra
Schleiermacher), nem a teologia objetiva; sua verdade está no movimento dia-
lético que faz com que haja um “wirkliches Selbstf' (si real), isto é, cristãos (de
carne e osso) reconhecidos como tais, que viverrrnurn mundo cristão real, e
que são “Subjekt” (sujeito), isto é, sabem que são o 'autor desse mundo. A ver-
dade (= realidade revelada) do cristianismo é a comunidade cristã (a Igreja). '

(P. S32, linha 18, “Was dieser...” no fim da alínea: Nota intercalada, em que
Hegel condena qualquer tentativa de retorno à simplicidade evangélica.)

A análise se efetua em très etapas: _ ` ' “ `
rt) o pensamento abstrato cristão; a teologia, sobretudo a Trindade e o Cristo-

Logos; _ _ " ' `
b) as relações entre Deus, o homem e o mundo: a ação ou a moral cristãs (teo-

Iógícas); - P
c) a maneira como a Igreja se compreende como Igreja: a “política” cristã

(doutrina de Paulo -> catolicismo -› protestantismo). `
` .

Pela teologia, a Igreja toma consciência da Igreja como tal (como mundo) e do
homem como membro da Igreja. ~ _ z "

a) A teologia cristã (p. 533, linha 11 de baixo para cima,
até a p. 535, linha 19 de baixo para cima) _ _

O dogma da Trindade. Esse dogma contém toda a metafísica cristã. Hegel diz
qual é a verdade desse dogma e expõe assim sua própria metafisica, bem como
a estrutura trinitária (dialética) do Ser: o Mason (essência), o Fürsici1sei'n_(ser
para si), o Fürsírlisein im Anderen (ser para si no outro) = o Pai, o Filho, o Es-
pírito Santo que volta para si mesmo (= a história que se fecha, se completa). _

:iii
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III. A solução cristã do conflito (p. 539, linha 11 de baixo para cima,
até a p. 542, linha 6 de baixo para cima)

O cristianismo admite uma luta entre 'dois princípios separados e autônomos:
o bem e o mal. Essa luta não tem sentido. Comprometimento: como o mal não
pode e não deve suprimir inteiramente o bem, é preciso que o bem se suprirna
como tal, isto é, como oposto ao malte a mesma coisa para o mal. (Solução
verdadeira: pelo trabalho, a particularidade se universaliza; e pela luta e pelo
risco de vida, o universal [= Estado] reconhece o particular.)

Há duas lutas: a luta pagã, com aniquilação do inimigo; a luta dialética, que su-
prime o inimigo conservando-o e sublimando-o. A luta cristã real é a das ten-
dências opostas no mundo burguês (cf. a dialética da riqueza e do Estado no
cap. VI, B) e não a de Jesus e do demônio, que é apenas uma alegoria antecipa-
toria (em pensamento, pode-se conceber, desde o início do mundo burguês,
uma solução ideal já que o pensamento não encontra resistência; mas a solu-
ção real vai exigir dezoito séculos).

A vida de Cristo e sua morte simbolizam o curso real da história: Cristo sacri-
fica sua particularidade (== jesus) pararealizar o universal (= Logos), e o uni-
versal (= Deus) reconhece essa particularidade (= homem) que é Deus também
(= Cristo). Cristo trabalha, é carpinteiro; sacrifica a vida, e a luta e o risco. En-
tretanto, ele não luta propriamente, já que continua escravo (morto na cruz).
Alem disso, Cristo revela também o ateísmo final: a morte de Deus. Ele ressus-
cita como homem real, isto é, como comunidade, Igreja (= protótipo do impé-
rio napoleonico),

Duas insuficiencias do cristianismo: Cristo permanece transcendente; há um
“corpo místico" da Igreja, distinto de sua realidade (é apenas no Estado perfei-
to final que o ideal e a realidade coincidem completamente e, por isso, definiti-
vamente). (Afirmaçöes verdadeiras, aliás, no cristianismo.)

(P. 540, linha 12 de baixo para cima, “Betrnchten wir...", até o fim da alínea,
p. 542: Nota critica intercalada, dirigida contra Schellíng como discípulo de
Iacob Böhme.)

c) A Igreja (p. 542, linha 5 de baixo para cima,
até a p. 546, linha ll de baixo para cima)

Introdução (p. 542, linha 5 de baixo para cima, até a p. 543, linha 9)

A Igreja elabora um dogma tal que basta nele suprimir a idéia de Deus e da
transcendência para obter aciência hegeliana.
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Mais uma análise em três etapas:
I. A fé: São Paulo (--› protestantismo); _

II. A eucaristia: catolicismo (-› ateísmo);
III. O cristianismo como religião universal (--) saber absoluto).

I. A fé (p. 543, linha 10, até a p. 544, linha 15) .

O pagão que se torna cristão torna-se mau (pecador): de fato, ele só toma
consciência do que já era: logo, ele não se torna.
O cristão primitivo acreditava no fim do mundo bastante próximo. Mas a his-
tória continua e o Estado romano se torna cristão. Logo, é preciso justificar a
existência do cristão, sua vida num mundo (cristão). Essa existência cristã nega
a teologia evangélica: por isso elabora-se uma nova teologia: 1) a justificação
pela fé (São Paulo); 2) a Eucaristia (catolicismo): 3) a Igreja universal. De acor-
do com essa teologia, o cristão tem valor como cristão, e a Igreja tem valor
próprio como Igreja. O fato empírico: Adão-Jesus torna-se uma noção, um sa-
ber. Quer dizer que sua realidade é suprímida:- o que importa é primeiro a
consciência do pecado, não o pecado em si (Adão) e, em seguida, a fé, a fé no
Salvador, não o próprio Salvador. Com São Paulo, há portanto uma espécie de
segunda morte de Jesus. `

P. 543, linha 7 de baixo para cima, “ Wenn rrIso...“: Teologia dialética pauliniana;
ela identifica o bem e o mal; o diabo (o pecado) prepara e provoca a encar-
nação; é Deus que tenta o homem (dando-lhe a Lei) para poder encarnar-se
(a Lei é promulgada para que o pecado e, portanto, a redenção se tornem pos-
síveis). (Cf. a Bpfstola aos Romanos: o pecado é substituído pelo sentimento do
pecado, e esse sentimento gera a fé.) Para São Paulo, a salvação é imediata, sem
esforço, sem obras (conversão). Esse é seu engano. Porque nesse caso a vida de
Iesus não teria sentido (apenas sua morte e ressurreição). Na realidade, a trans-
formação do pecado em salvação não é automática; ela exige tempo; entre os
dois há um ato de liberdade, uma vida ativa (imitada de Cristo). Se a salvação
vem de Deus, é a graça; o que faz com que o cristão perca todo o valor; além
disso, essa graça vem do Logos intemporal e, portanto, transcende o tempo e a
história. Se ela vem do homem, então nem Adão foi causa da perdição dos ho-
mens nem Jesus os salvou. Assim Kant dirá: Iesus é um simples homem exem-
plar. (Hegel também disse isso quando jovem. Cf. Nohl.) Ou então: todos os
cristãos são outros tantos jesus.

São Paulo: cooperação da graça e da conversão (que na realidade são incom-
- patíveis).

Não basta tomar consciência do pecado e converter-sc; é preciso viver como
cristão. A fe sem as obras não é nada. O que salva é a fé realizada, o mundo
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como fazendo parte do mundo. E o subjetivismo particularista da antropo_-
logia filosófica sempre será completado, e combatido, pelo objetivismo univer-
salista da teologia religiosa.

Logo, a teologia é o reflexo ‹- inconsciente -- do mundo social histórico
dado onde vive o teólogo, e do ideal que aí se forma. Por conseguinte, de um
lado, o estudo de uma religião permite compreender o caráter essencial do
mundo onde essa religião é aceita; de outro lado, já que a teologia reflete igual-
mente o ideal social e político que tende a se realizar pela transformação do
dado, seu estudo permite também compreender a evolução desse mundo, evo-
lução que se efetua em função do ideal e, portanto, em função da teologia que
revela esse ideal. Por isso o estudo da evolução histórica real (que se acha no
cap.. VI) deve ser completado pelo estudo da evolução ideal do pensamento
teológico (que se acha no cap. VII).

O ideal existencial se elabora e se realiza progressivamente: cada etapa de
sua elaboração é marcada por uma teologia determinada, e cada etapa de sua
realização é representada pelo mundo histórico que aceita essa teologia e vive
em função dela. Em sua perfeição, o ideal se revela pela idéia da individualidal-
de, isto é, da satisfação pela síntese real ou ativa das tendências particularista e
universalista da existência humana. Essa idéia se revela primeiro ao homem
sob a forma da noção teológica (cristã) da individualidade (divina) de Cristo
ou do Deus-homem.. E essa idéia-ideal se realiza na e pela Revolução Francesa,
que completa a evolução do mundo cristão na pessoa real (e ao mesmo tempo
simbólica) do homem-deus Napoleão, concomitantemente chefe-criador do
Estado perfeito e cidadão que contribui ativamente para a manutenção indeii-_
nida desse Estado. Como a oposição real do particular ao universal ñca assim
suprimida, o conflito ideal entre a antropologia “filosófica” e a teologia religio-
sa também desaparece. O fiióso fo -- e esse filósofo é Hegel -- que revela o ho-
mem a si ao falar de sua realização napoleónica o revela tanto no aspecto par-i
ticularista quanto no aspecto universalista. Sua doutrina é assim, ao mesmo
tempo, filosófica e teológica. Mas, por ser uma e outra, ela não é nem uma nem
outra. Não é uma filosofia no sentido pré-hegeliano da palavra, porque não
trabalha com a noção de um Espírito ideal ou abstrato, isto é, distinto da realià
dade e da ação naturais e sociais. E também não é uma teologia. Pois, se a teo-
logia fala de um Espírito real e concreto, ela o situa fora do homem e do mun-
do. A doutrina de Hegel é o saber absoluto (absolutas Wissen), que completa e
suprime (aufltebtl tanto a evolução filosófica quanto a evolução religiosa ou
teológica, ao revelar o homem perfeito que se realiza no firn da história e ao
pressupor a existência real desse homem.

Como o homem perfeito -- isto é, satisfeito plena e definitivamente com o
que é -~ é a realização da idéia cristã da individualidade, a revelação desse ho-
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mem pelo saber absoluto tem o mesmo conteúdo da teologia cristã, excluída a
noção de transcendência: basta dizer do homem tudo o que o cristão diz de
seu Deus para passar da teologia absoluta ou cristã a flosoña absoluta ou ciên-
cia de Hegel. E essa passagem pode efetuarese graças a Napoleão, como Hegel
demonstra no cap. VI. -

No cap. VII, Hegel mostra por que e como a doutrina teológica mais primi«
tiva transformou-se progressivamente nessa doutrina cristã que só difere da
doutrina dele sob o aspecto formal: a teologia cristã só revela de fato o concei-
to hegeliano de individualidade, mas o revela sob a forma de representação
(Vor-stellung) da teandria. ~ i
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PRIMEIRA coN1=n1tÊNo1.\

INTRODUÇAOI FILOSOFIA E SABEDORIA

Nos sete primeiros capítulos da Fenomenologia, Hegel falou da ñlosofia. No
cap. VIII, ele vai tratar de outra coisa. H

Ao dizer isto, emprego o termo filosofia em sentido preciso, próprio, estrito.
Refiro-me à “filo-sofia”, amor ã sabedoria,_aJspimção à sabedoria, em oposição à
“sofia”, à própria sabedoria. Ora, não é mais do filósofo mas do sábio, da sabe-
doria, que Hegel fala no cap. VIII. Pois o saber absoluto (dos absolute lafssen)
de que se trata nadamais é que a sabedoria oposta ã "filo-sofia” (e à teologia,
assim como à ciência vulgar). I

Antes de começar a interpretação do cap. VIII, vou apresentar as relações da
sabedoria com a filosofia. H

No que se refere ã definição do sábio, todos-os filósofos estão de acordo.
Aliás, ela é muito simples e pode ser formuladanuma só frase: o sábio é o ho-
mem capaz de responder de modo compreensível, e satisfatório, a todas as per-
guntas que lhe sejam feitas a respeito de seusatos, e responder de tal modo que
o conjunto de suas respostas forme um discurso coerente. Ou seja: o sábio é o
homem plena e perfeitamente consciente de si. `

Ora, basta perceber o sentido dessa definição para compreender por que Pla-
tão, por exemplo, pode negar a possibilidade realizar esse ideal da sabedoria.

De fato, pode ser feita qualquer pergunta referente a qualquer de nossos
atos - como, por exemplo, o ato de lavar-se ou de pagar impostos - para
chegar, após respostas que provoquem a cada um novo|“por quê”, aos pro-
blemas da relação entre a alma e o corpo, etitreo individuo e o Estado, às
questões relativas ao finito e ao infinito, ã morte e à imortalidade, a Deus e ao
mundo e, afinal, ao problema do próprio saber, dessa linguagem coerente e sig-
nificativa que permite fazer perguntas, e responde-las. Enfim, ao progredir por
assim dizer no plano vertical, logo se chega à presença do conjunto das per-
guntas chamadas filosóñcas ou metafisicas.

Por outro lado, partindo do mesmo ato banal e progredindo no plano ho-
rizontal, acaba-se passando - mais devagar, é claro - por todas as ciências
ensinadas nas universidades modernas. E talvez se descubram outras, ainda
inexistentes.

Em resumo, poder responder a todas as perguntas relativas a um qualquer
de nossos atos é no fim de contas responder a todas as perguntas possíveis em
geral. Logo: "responder a todas as perguntas... etc." é realizar a enciclopédia dos
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quanto para os outros: ele quer parecer-se consigo indefinidamente, e os ou-
trosquerem parecer-se com ele. Ora, isso equivale a dizer que o sábio está
satisfeito com o que ele á Está satisfeito subjetivamente em si, já que não há
nada nele que o instigue a se superar, a mudar, isto é, a negar, a não aceitar o
que já é. E está satisfeito objetivamente com o reconhecimento universal, pois
ninguém quer forçá-lo a mudar o estado que o satisfaz.

Afirmei que o conceito de perfeição moral só tem sentido se for universal-
mente válido, isto é, aceito como modelo por todos. Isso pode parecer contes-
tável, uma vez que temos o hábito de falar de vários tipos existenciais irredutí-
veis, ou seja, de várias morais essencialmente diferentes. É claro que não tenho
a intenção de contestar esse pluralismo, isto é, esse relativismo ético. Quis ape-
nas dizer que nessas condições já não tem sentido falar de perfeição. Pois nesse
caso o conceito de perfeição é estritamente idêntico ao de satisfação subjetiva.
Com efeito, afirmar a pluralidade dos tipos existenciais ou morais é afirmar
que o reconhecimento por todos não está contido no ideal da perfeição realizá-
vel dentro de cada um desses tipos: basta que alguém se ache perfeito para ser
perfeito; ora, achar-se perfeito é evidentemente estar satisfeito com o que se é.
E, vice-versa, estar satisfeito com o que se é, evidentemente, é achar-se perfeito,
isto é, no caso, “ser” perfeito. Logo, apenas ao afirmar que existe um único tipo
de perfeição moral é que se completa o conceito de satisfação quando se fala da
perfeição do satisfeito: ou seja, completa-se o conceito de satisfação subjetiva
com o de satisfação objetiva, isto é, de satisfação pelo reconhecimento univer-
sal. Mas, repito, mesmo nesse caso é preciso dizer que o homem verdadeira-
mente perfeito está satisfeito com o que ele é. Somente a afirmação inversa pa-
rece discutível: aparentemente é possível estar satisfeito sem querer e poder
servir de modelo a todos os outros.

Corno já afirmei, não é o caso de repetir aqui a argumentação hegeliana se-
gundo a qual o homem satisfeito é moralmente perfeito, isto é, serve de mode-
lo a todos os outros. Quero apenas lembrar que Hegel chega a essa' conclusão
mostrando que o homem só pode estar satisfeito ao ser reconhecido univer-
salmente; isto é, mostra que o homem só pode estar satisfeito ao ser perfeito
(e, aliás, só é perfeito ao estar satisfeito). Hegel chega a isso ao identificar o ho-
mem corn a consciência-de-si. Quer dizer que mesmo nesse caso o argumento
só é convincente para aqueles que querem ser convencidos (que estão acessí-
veis à convicção pelo raciocinio). Em outras palavras, Hegel demonstra apenas
que a primeira definição do sábio (pela consciencia-de-si) coincide com as de-
finiçoes pela satisfação e pela perfeição (moral). Mas não demonstra nada a
quem nega a primeira definição, isto é, a quem nega que o sábio deve ser cons-
ciente-de-si. (A única coisa que Hegel pode afirmar é que não se pode de-
monstrar nada àqueles que o negam.) Ou, ainda, não consegue demonstrar
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que o homem satisfeito é efetivamente considerado como modelo por todos.
Demonstra apenas, o que é evidente desde o inicio, que o homem plenamente
satisfeito e perfeitamente consciente-de-si serve de modelo moralmente perfei-
to a todos que colocam o valor existencial supremo -na consciência-de-si, isto é,
àqueles que- por definição- aceitam o ideal que esse homem realiza.

À primeira vista, o argumento hegeliano é simples tautologia. Parece que
também há em Hegel um pluralismo irredutível, que priva de sentido o con-
ceito de perfeição. Mas ele não aceitaria essa interpretação. Afirmaria que seu
conceito de perfeição é válido, por ser universalmente válido (como todo con-
ceito). Pois quem o rejeita não tem conceito algum.

Ao discutir a segunda definição de sábio, já deparamos com situação análo-
ga, e eu disse que era preciso examiná-la. É o que vamos fazer agora.

Vimos que, para Hegel, as três definições da sabedoria são rigorosamente
equivalentes. O sábio é o homem perfeitamente consciente-de-si, isto é, plena-
mente satisfeito com o que ele é, realizando, em e¿p_or sua existência, a perfei-
ção moral, ou, em outros termos, servindo de modelo." a si próprio e a todos os
outros. Entenda-se - e a restrição é importante -- a todos aqueles para quem
ele existe, isto é, aqueles que o compreendem, que sabem que ele é, e que sa-
bem o que ele é. Deixemos por enquanto essa restrição de lado. O sábio é pois
reconhecido universalmente. Ou seja, só há um tipo de sabedoria possível. Essa
afirmação colide com a tese oposta do pluralismo e do relativismo existencial.
Como consegue Hegel demonstrar sua tese? De fato, só pode demonstra-la
partindo da primeira definição de sabedoria, proposta como axioma. Quanto a
essa demonstração, é muito simples. Admitamos que o sábio é perfeitamente
consciente-de-si. Vimos que a perfeita consciência-de-si equivale à onisciência.
Em outros termos, o saber do sábio é total, o sábio revela a totalidade do Ser
pelo conjunto de suas idéias. Ora, já que o Ser obedece ao principio de identi-
dade consigo mesmo, só existe uma única totalidade do Ser e, por conseguinte,
um único saber que o revela inteiramente. Logo, só existe um único tipo desa-
bedoria (consciente) possível. `

Ora, se o ideal da sabedoria consciente de si é único, é preciso dizer que o
sábio que o realiza também realiza a perfeição moral e, em conseqüência, es-
tá satisfeito com o que ele é. Basta portanto supor que o sábio é plenamente
consciente-de-si para afirmar que na sabedoria, necessariamente única, coinci-
dem completamente a consciência-de-si, a satisfação subjetiva e a perfeição
objetiva. Em outras palavras, para chegar a essa tripla deñnição hegeliana, bas-
ta supor que o homem é consciência-de-si em sua-essência e em sua existência,
que é pela consciência-de-si e apenas por ela que ele se distingue do animal e
da coisa. A partir dessa suposição, é possível efetivamente deduzir a tripla defi-
nição de que falamos. l
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possível dizer que eles realizaram a (ou uma) perfeição moral, já que hpuve
homens que os consideraram como modelo. (Efl`lP1'¢Sfl'5° °fitã° 3 Palavra Per'
feição” em sentido impróprio, já que a universalidade do ideal do sábio nao de-
sempenha mais nenhum papel. Aliás, Nietzsche copsiderou seriamente a possi-

e 1 H 'I .bilidade de que o ideal que ele chamava de chinês se tornasse universal. E isso
não parece absurdo: é possivel, se ninguém se opuser. Seria então possível falar
de uma perfeição satisfeita no sentido próprio do »term0›)

Pois bem, são fatos o que se opõe aqui a Hegel. E, Cvidflfltemflfltfl. ele Dãfl
pode responder nada. Pode, no máximo, opor aos fatos dos “sábios” incons-
cientes o fato do sábio consciente. E se tal fato não existisse? Em todo caso,
Hegel não pode, por definição, refutar, converter o sábio inconsciente. Só po-
de refutá-lo, converte-lo, pela palavra. Ora, ao começar a falar, ou a escutar um
discurso, esse “sábio” já aceita o ideal hegeliano. Se .ele for de fato o que é -
um “sábio” inconsciente --. vai recusar qualquer discussao: Então. SÓ Püdfltá
ser refutado como se refuta um fato, uma coisa ou um animal: pela destrui-
ção flsica. `

J ' ' , ,H ú 1, 1 0 iu

Sem duvida, Hegel poderia dizer que o sábio inconsciente nao é um Ser
verdadeiramente humano. Mas seria apenas uma definição arbitrária. Isto é, a
sabedoria hegeliana só é um ideal necessário para um determinado tipo' de ser
humano, ou seja, para o homem que coloca o valor supremo na consciência-
de-si; e apenas esse homem é que pode realizar esse ideal. Ç ~

Em outras palavra: o ideal platónico-hegeliano da sabedoria só vale para o
filósofo. ` _ _ _

Agora compreendemos melhor o que significa a precisão que mencionei, ou
seja, que Hegel pressupõe na Fenomenologia não apenas o fato de o homem S61'
essencialmente consciente de si, mas ainda o da consciência-de-si do horneiri
ter a tendência natural e necessária para estender-se ao máximo. Essa precisao
significa apenas que Hegel pressupõe a existência do filósofo: para que o mo-
viinento dialético da Fenomenologia possa chegar a seu termo, marcado pela
idéia--- e pela realizaçü -- da sabedoria, do saber absoluto, é preciso queia
cada encruzilhada dialética exista um filósofo pronto para tomar consciência
da nova realidade constituida. De fato, é o filósofo, e somente ele, que quera
todo preço saber a quantas anda, dar-se conta do que ele é, que nao avança en-
quanto não se tiver dado conta disso. Os outros, mesmo conscientes de si, fe-
cham-se naquilo de que já tomaram consciência e ficam impenetráveis aos fa-
tos novos que ocorrem com eles e fora deles. Para eles: “quanto mais se muda,
mais se fica na mesma”. Ou. em outras palavras: “eles perpianecem fiéis a seus
princípios". (Assim, para eles: “guerra é sempre guerra ; e todas as ditaduras se
equivalem”.) Enfim, não é por eles mesmos, mas unicamente pelo filósofo que
eles se dão conta -- e isso contra a vontade -'- de uma mudança essencial da
situação, isto é, do mundo em que vivem e por conseguinte deles mesmos.
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Logo, o homem que tem em vista a Fenomenologia, isto é, o homem que
chega necessariamente- ao ideal platónico-hegeliano do sábio e que suposta-
mente pode um dia realizar esse ideal, não é inn mero homeni. É o filósofo.

Podemos agora precisar a noção de filosofia. Se' a filo-sofia é.amor-da-sabe-
doria, se ser filósofo significa querer tornar-se iun sábio, o sábio que o filósofo
quer tornar-se é necessariamente o sábio platônico-hegeliano, isto é, o homem
perfeito e satisfeito que está essencial e completamente consciente de sua per-
feição e de sua satisfação. E evidente que a filosofia só pode ser uma forina da
consciência-de-si. Se as ciências, a matemática, por exemplo, se referem ao real
que lhes atribui um conteúdo (isto é, um sentido) por intermédio do espaço-
tempo, a filosofia só se refere ao real pela consciência-de-si. Sem esse pivô da
consciência-de-si, as especulações filosóficas chamadas metafisicas são tão for-
mais, vazias de conteúdo, isto é, desprovidas de toda espécie de sentido, quanto
as especulações da matemática pura. A filosofiaque é algo diferente de um
simples jogo do espírito, comparável ao jogo de cartas, implica e pressupõe o
ideal da sabedoria compreendida como consciencia-de-si plena e perfeita.

Podemos agora confrontar o filósofo com o sábio.
Primeiro: se a sabedoria é a arte de responder a todas as perguntas que pos-

sam ser feitas a respeito da existência humana, a filosofia é aarte de faze-las; o
filósofo é o homem que acaba se *fazendo uma pergunta à qual não pode mais
responder (e a qual ele não responde, quando quer a todo custo responder, a
não ser deixando de ser filósofo, sem com isso tornar-se um sábio: isto é, res-
pondendo seja com algo que está em contradição com o restante de seu discur-
so, seja com o apelo aum in-consciente in-compreensível e inefável).

Segundo: se o sábio é o homem satisfeito com o que ele é, isto é, com aquilo
de que ele toma consciência em si, o filósofo toma consciência de seu estado de
não-satis fação; o filóso fo é essencialmente um descontente (o que não significa
necessariamente um infeliz); e ele é descontente, como filósofo, pelo mero fato
de não se saber_satisfeito. Com ironia, podemos dizer que o 'filósofo está des-_
contente porque não sabe o' que quer. Mas, para usar de jiistiça, devemos dize;
que ele está descontente porque não sabe o quequer. Ele tem desejos, como
todo o mundo. Mas a satisfação de seus desejos-não o satisfaz, como filósofo,
enquanto ele não os compreende, isto é, enquanto não os insere no conjunto
coerente de seu discurso que revela sua existência, ou seja, enquanto ele não os
justifica (essa justificaçãotoma em geral, mas nãonecessariamente, a forma de
uma justificação chamada “moral”). Por isso o ideal da -sabedoria ou da satisfa-
ção inconsciente não existe para o filósofo: o simples fato de não compreender
seu bem-estar, seu prazer, sua alegria ou sua feljcidade, e até seu êxtase, já o
tornaria descontente, insatisfeito. Ora, se a satisfação consciente se traduz pela
identidade consigo mesmo, a consciência da não-satisfação provoca e revela
uma mudança: o filósofo é o homem que, essencialmente, muda; e que muda
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INTRODUÇAOI FILOSOFIA E SABEDORIA

(continuação e jim)

Chegamos ao seguinte resiiltado. ' _ W
A filosofia só tem sentido e razão de ser caso se apresente como o caminho

que leva a sabedoria, ou, ao menos, seja guiada pelo ideal do sábio. Inversa-
mente, a aceitação do ideal do sábio leva necessariamente à filosofia concebida
como meio de atingir esse ideal, ou, ao menos, de se orientar por e para ele.

No que se refere à definição do sábio e do lfilósofb, Platão, que marca o iní-
cio da filosofia clássica, tem a mesma posição de Hegel, que marca o término
dessa filosofia. Sobre a questão do sábio, a única divergência fundamental pos-
sível é a que subsiste entre Hegel e Platão. Istoé, que, mesmo aceitando o ideal
do sábio e sua definição platónico-hegeliana, é possivel afirrnar ou negar a pos-
sibilidade de realizar a sabedoria, de tornar-se'efet_ivamente um sábio, depois
de ter sido um filósofo. - - f' ' ` _

Vejamos agora o que significa essa divergência, É possível, como Platão, ne-
gar a possibilidade de realizar a sabedoria. Mas 'então das duas uma: ou o ideal
do sábio não é realizado nunca e em nenhum lugar, e então o filósofo é sim-
plesmente um louco que pretende ou quer ser o que não se pode ser, e (o mais
grave) que ele sabe ser impossível; ou então ele não é louco, e seu ideal de sabe-
doria é ou será realizado, e sua definição do sábio' é ou será uma verdade. Mas
já que não pode, por definição, ser realizado pelo homem no tempo, é ou será
realizado por um Ser diferente do homem, fora do tempo. Todos nós sabemos
que esse Ser se chama Deus. Logo, se negarmos com Platão apossibilidade do
sábio humano, devemos negar a filosofia ou afirmar a existência de Deus.

Vamos afirmá-la e ver o que isso significa. De um lado, a verdade revela o
que é. Por outro lado, permanece eternamente idêntica a si mesma. Logo, ela
revela um Ser que permanece na identidade consigo. Ora, por definição, o ho-
mem que permanece eternamente filósofo muda' sempre. (E já que o mundo
implica o homem que muda, esse mundo também muda no conjunto.)_O dis-
curso humano só contém a verdade na medida em que revela o Ser diferente
do homem (e do miuido); só é verdadeiro na medida em que revela Deus, que
é o único Ser perfeito, satisfeito e consciente de si e de sua perfeita satisfação.
Todo progresso filosófico é portanto um progresso não antropo-lógico, mas
teo-lógico. Para o homem, a sabedoria significanão a perfeita tomada de cons-
ciência-de-si, mas o conhecimento perfeito de Deus.

A oposição Platão-I-Iegel não é uma oposição no-interior da filosofia. E uma
oposição entre a filosofia e a teologia, isto é, no fim decontas, entre a sabedoria

iii



*IN-Illznir-IL

niexnnuae itoieve

que o religioso é satisfeito com sua infelicidade. também 1150 0 pede refillflf. H
não ser apelando de novo para a extensão da consciência-de-si. Ora, essi els-
tensão deixa de interessar ao religioso que pensa ter chegado ao pleno con eci-_
mento de Deus. ` ` -

Em resumo, a Fenomenologia mostra apenas que o ideal dO Sábí0› Íal CÚTHÚ
ela o define, é o ideal necessário da filosofia, e de qualquer fil0S~0fiflš ÍSÍ0 é~› de
todo homem que atribui o valor supremo à consciência-de-si que é precisa-
mente uma consciência-de-si, e não de outra coisa.

“Tal restrição não constitui uma objeção à Fenomenologia. De fato, Hegel es-
creve a Fenomenologia para responder; à pergunta: “Que sou?”. Ora, o homem

.Í 'que faz em pergunta, isto é, o homem que, antes de continuará viver e a agir,, ..
quer tomar consciência de si, é por definicao um filósofo. Responder à pergun-
ta “Que sou?“ é necessariamente falar 'do filósofo. Ou seja, o homem de que a
Fenomenologia trata não é apenas o homem, mas o filósofo (ou, mais exatamen-
te, só trata dos diversos tipos humanos na medida em que esses tipos estao in-
tegrados na pessoa do filósofo que aí se analisa, quer dizer, de Hegel ao fazer a
pergunta “Que sou?”). Não é portantoide estranhar que Hegel consiga demonsfn

.trar ao homem que le a Fenomenologia (e que, por ÍSSO. É ele Im”-'51`fl° “in filÚ5°'
fo) que o homem que é descrito na Fenomenologia' tende (cada vez mais de for-
ma consciente) para o ideal da sabedoria e afinal o realiza. De fato, o homem
que -dá uma resposta completa a pergunta “Que sou?“ é por definição um sá-I

' bio. Isto é, ao responder (Ho sentidopleflü da Palavra) à Pffguma I Qf1"í5°“? 1 a
resposta não é necessariamente “souum filósofofl e sim “sou um sábio É .

Logo, a resposta à pergunta feita na Fenomenologia é ao mesmo tempo a'
prova da realidade da sabedoria, e portanto uma refutação de;Platão e da teo-'
logia em geral, pelo fato. Toda' a questão está em saber se a resposta dada no

` final da Fenomenologia, ou melhor, -pelo conjimto dessa obra (ou por seus sete:
primeiros capitulos), é uma resposta total, resposta a todas Las perguntas possi-
veisrelativas à existência humana, eÂ_por conseguinte à existência de quem an
formula. Hegel crê demonstrar a totalidade da resposta por sua circularidade.

Í Essa idéia de circularidade é o único elemento original trazido por Hegel..
A definição de filosofia- e de sabedoria que ele fornece ou pressupõe ê a de to-1
dos os filósofos. A afirmação de que a sabedoria é realizável já foi feita por
Aristóteles. Os estóicos até afirmaram que a sabedoria já foi realizada. é mais
que provável que alguns epicurístas tenham faladü de Sábiü na Pflmfllffi Pei".
soa. -Só que nenhum dessespensadores indicou um critério suficiente pai-aa
determinação do sábio. Praticamente, sempre bastou o fato da satisfação: seja
i._í_i_¡|..í-ií|i|-¬- '

1. E o discurso do homem que sabe que e sábio jánao é ii Fenomenologia, que ainda e upia
ñlosofia'(isto e, o discurso dflqüfilf que “Fifa ã flbfdüflfll' mas 3 ciência “““b“d“" ““““ '“
Enciclopedia. I
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em seu aspecto subjetivo (a imobilidade, a ausencia de desejos etc.).. seja no
aspecto objetivo da identidade consigo mesmo, da concordância consciente
consigo (que se costuma apresentar do ponto de vista ético). Mas nunca se
conseguira demonstrar que o pretendente à sabedoria realizava efetivamente a
plenitude da consciência-de-si. Ora, vimos que sem esse aspectoda sabedoria
o próprio ideal já não tem sentido. . .

. Acho que Hegel foi o primeiro a encontrar uma resposta (não estou dizen-
do: a resposta) à seguinte pergunta: o conhecimento que se tem de si, e, por

conseguinte, oconhecimento que se tem em geral, é ou não é total, intranspo-
r nível, imodificável, isto é, universalmente e definitivamente válido ou absoluta-

í mente verdadeiro? Essa resposta é dada, segundo ele, pela circularidade do co-
nhecimento ou do saber. O saber absoluto do. sábio é circular, e todo saber

z circular (aliás, só há um possível) é o saber absoluto do sábio.. p
q Ao fazer qualquer pergunta, chega-se inevitavelmente, depois de uma série
mais ou menos longa derespostas-perguntas, a uma das perguntas que se en-

. contra no interior do saber circular que o sábiopossui. Partindo dessa pergun-
ta e avançando com lógica, chega-se necessariamente ao ponto de partida. Fica
assim evidente que foram esgotadas todas as perguntas-respostas possíveis. Ou,
-em outros termos, obteve-›se uma resposta total: cada parte_do saber circular
tem por resposta o conjunto desse saber, que É +- por ser circular - o conjun-
to de todo o saber. `

É conhecido o fato de Hegel ter afirinado que seu saber é circular, -e que a
circularidade é a condição necessária e suficiente da verdade absoluta, isto é,
completa, universal e definitiva (ou eterna). o que se costuma esquecer
.(e só se sabe disso 'pela Fenomenologia) é que a concepção dafcii-cularidade
tem. como toda concepção hegeliana, duplo aspecto: um aspecto ideal ou abs-
trato. e um aspecto real ou concreto. existencial. E é a junção dos dois aspectos
que constitui o que Hegel chama o Begriƒƒ (o conceito-concreto).

a O aspecto real da circularidade da sabedoria é a- existência circular do sábio. `-
No saber absoluto do sábio, cada pergunta' é sua-própria resposta; mas só o é se
passar pela totalidade das perguntas-respostas que formam-o conjunto do sis-
tema. Do mesmo modo, em sua existencia, o sábio permanece na identidade
consigo mesmo, está fechado em si; mas ele permanece na identidade consigo
porque passa pela totalidade dos outros,,e está fechado ein si porque contém
em si a totalidade dos outros. O que, segundo a Fenomenologia, significa ape-
nas que só. pode ser sábio um cidadão do Estado universal e homogêneo, isto é,
do Estado do Tan aller and jeder (ação de todos e de cada__um), em que cada '
um só existe por e para o todo, e o todo pore para cada uni. _ * *

O saber absoluto do 'sábio que realiza a perfeita consciência-de-si é uma res-
posta à pergunta: “Que sou?"Í_Logo, é preciso quefa existência real do sábio seja
circular (isto é, para Hegel, é preciso que ele seja cidadão do_ Estado universal' e-
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antropologia da Fenomenologia, deixa de ser uma verdade, já que não revela
uma realidade. Mas nem por isso e necessariamente um erro. Só o seria se pu-
desse ficar demonstrado que o Estado universal e homogêneo que ele pretende
é impossível. Mas não se pode chegar a tal demonstração. Ora. o que me ë effü
nem verdade é uma idéia, ou um ideal. Essa idéia só poderá ser transformada
em verdade pela ação negadora, que, ao destruir o mundo que não correspon-
de à idéia, vai criar, por essa destruição, o mundo conforme ao ideal. Em ou-
tros termos, só se pode aceitar a antropologia da Fenomenologia - pabendü
que o homem perfeito (o sábio) de que se trata ainda não está realizado --
caso se queira agir em vista da realização do Estado hegpliano indispensável à
existencia desse homem; agir ou, ao menos, aceitar e justificar tal açäo,'se ela se
faz por alguém em algum lugar. ' _ - . 1 ~ _ _

Isso, porém, não nos exime de estudar o segundo critério hegeliano. o de
circularidade. Sobretudo porque ele e muitíssimo mais importante que o pri-
meiro. No primeiro caso -- fim da história, Estado perfeito --, trata -se de uma
constatação de fato, isto é, de algo essencialmente incerto. No segundo caso -:-
circnlaridade --, trata-se de uma análise lógica, racional, em que nenhumadi-
vergencia de opinião é possível. Assim, se o sistema de Hegel é efetivamente
circular, devemos concluir que, apesar das aparênel-HS (E Ífllvflffi até df* büm SEE'
so), a história se completou. Por isso, o Estado em que esse sistema pode reali-
zar-se é o Estado perfeito. Foi, como sabemos, o que fez oi próprio Hegel: de-
pois da queda de Napoleão, declarou que o Estado prussiario (que. 311515» ek
detestava) era o-Estado definitivo ou perfeito. Ele não podia fazer de outro
modo, já que estava convencido da circularidade de seu sistema. _

Toda a questão resume-se para nós no seguinte: se a Fenomenologia é de fato
circular, temos de aceitá-la integralmente, com tudo o que dela decorre; se não
é, temos de considera-la como um conjunto hipotético-dedutivo e verificar to-_
das as hipóteses e todas as deduções uma por umafi .

Logo, convém iniciar o estudo da Fenomenologia do ponto de vista de sua
circularidade. Mas, antes disso, e preciso: primeiro, saber o que significa a exi-
gência dessa circularidade; segundo, compreender por que a verdade absoluta.
verdadeiramente verdadeira, só pode ser circular.

É da discussão dessas duas questões preliminares que vai tratar o meu curso
deste ano. ' _

6. Não basta, aliás, que a Fenomenologia seja circular: a Lágipa (ou a Enmclopéíäll Í_fl1:1l1:T:
Em da rar; e o que é muito mais importante: também o sistema como um t ã o. iscpüalii
conjunto da Fenomenologia e da Enciclopedia. Ora, é precisamente aí que-a n o-Cir
dade do sistema de Hegel é perfeitamente evidente. Mas aqui só faço essa menção. Sem'
demonstra-la. ' f '
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TERCEIRA conruitfincia
íiivrnarueraçaoj DA INTRODUÇÃO j

ao CAPÍTULO vii
(p. 549-550, linha 10)

O cap. VIII vein logo após "o capitulo que trata da religião ou da teologia, ou
seja, do saber do religioso. que realiza a perfeição desprovida de consciencia-
de-si. Não há nada entre o religioso (cristão) e o sábio hegeliano, isto é, o pró-
prio Hegel, o homem perfeito e satisfeito com a -realização e acabamento da
consciência que tem de si mesmo; nenhum tipo de eitistericia-intermediária é
possível. As soluções 'intei-mediárias, os acordos de todo tipo foram elimina-
dos há muito tempo. Doravante o homem só está satisfeito com o saber abso-
luto. E toda a questão está em esse saber ser para ele, como para Hegel, o co-
nhecimentp perfeito de si, ou, como para o religioso. o conhecimento de um
absoluto diferente dele, ou seja, Deus. _

Em ambos os casos o conteúdo (Inhalt) do saber é o mesmo. Como poderia
não ser assim. já que o saber é absoluto, isto é, total? A diferença está apenas na
forma (Form), como diz Hegel. Para o religioso-como para o sábio, é o Ser que
se revela a si mesmo em e por - ou melhor ainda- como saber absoluto em
sua circularidade fechada em si mesma. Mas, para o religioso, a totalidade do
Ser está fora dele (embora ele esteja dentro dela); o Ser total é diferente dele, e
o saber absoluto pelo qual esse Ser se revela a si é diferente do saber humano; é
esse Ser-diferente que se compreende no e pelo saber absoluto, e o religioso só
o compreende por esse seu saber. Sem dúvida o próprio religioso tem unico-d
nhecimento de si; mas esse conhecimento só é absoluto se passar pelo saber
absoluto que o Ser-diferente tem de si. Se o religioso é perfeito por seu conhe-
cimento, esse conhecimento é o de um Outro; e ele só é consciente de si de ma-
neira absoluta na medida em que e pelo fato de que é ele mesmo no e pelo Ou-
tro. Em resurno: o saber religioso, teo-lógico, cristão é absoluto; mas não é um
saber de si (sich-selbsr-Wissen); não é o conhecimento, porque o homem que
conhece é quem realiza a totalidade acabada que ele revela por seu conheci-
mento -- porque o Eu cognoscente é o Eu conhecido.

Já o sábio refere tudo a si. Sem abdicar de sua dignidade de sábio, sem es-
quecer que seu saber e um saber absoluto, isto é,~o saber. O que significa que se
ele refere tudo a si é porque ele se reduz a seu saber total, e ele mesmo é o todo
E é o todo embora permanecendo ele. Osábio refere a si estritamente o mesmo
conteúdo total que o religioso refere a seu Deus; refere-o a si mesmo conside-
rado em sua realidade total de cidadão do Estadonuniversal e homogêneo, e a si
mesmo considerado em sua totalidade ideal depossuidor do saber absoluto
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necessidade da passagem da teologia para a sabedoria. Com efeito, o intelectual
do fim do cap. 'v', que se contenta em compreender tudo e fica -“fora da confu-

_são'§ é tão ínatacável quanto o religioso antimundano do final do cap. IV e
quanto o teólogo transcendentalista do final do cap. VII. No tim do cap. IV
Hegel dia que o religiosodeve acabar entendendo que o mundo onde ele vive é
seu mundo e, por isso, aceitá-lo. Mas isso só é necessário para quem quer a
todo custo levar em conta sua existência real mundana; ora, o religioso pode
desinteressar-se dessa vida indefinidamente. Enfim, o religioso só se torna inte-
lectual caso se torne.-- ao menos em parte -- filósofo; ora, não se percebe por
que necessariamente ele se deve tornar filósofo. Do mesmo modo, Hegel obser-
va com acerto que o intelectual que fica “fora da confusão” e que pretende
compreender tudo não compreende -- de fato -- a si mesmo, e nunca chega
a explicar seu próprio ponto de vista. Mas ainda aqui a objeção só vale para
quem não quer se contentar com a pseudofilosofia dos valores eternos trans-
pessoais. E talvez seja possível ao homem, indefinidamente, não ficar chocado
com o absurdo do que ele chama de objetividade imparcial. Enfim, acabamos
de ver que não é nada necessário referir a totalidade do saber a si mesmo, e sim
que é possível contentar-se indefinidamente com o saber absoluto teo-lógico.

Seja como for, a concepção hegeliana é muito clara: no saber teo-lógico, o
sujeito cognoscente e o objeto conhecido estão fora um do outro, ao passo que
no saber absoluto do sábio eles coincidem?

2. É possivel objetar que a religião também apresenta uma coincidencia do sujeito cognos-
cente com o objeto conhecido: basta lembrar a união mística do homem com Deus.
Mas, pessoalmente, acho que a mística nada tem a ver com a religião nem com a teologia.
O fato de a mística estar quase sempre ligada a religião não prova nada: a arte, que, por
essencia, e diferente da religião, também esta ligada a ela. Alias, a religião sempre é mais ou
menos hostil a mística. Por enquanto, isso tem pouca importancia. O que importa e que a
uniao mística se efetua necessariamente no silencio. O Deus ao qual se une o místico sem-
pre é, por princípio, inefável. Isto é, a perfeição a que o místico aspira pertence à categoria
das perfeiçoes inconscientes que descartamos desde o início. A mística exclui qualquer
conhecimento: tanto a consciencia do exterior (Bewussrsein) quanto a consciencia-de-si
(Selbstbewnsstsein). Em outras palavras, não há saber místico do tipo do saber filosófico
(científico, no sentido hegeliano do termo) ou religioso (teo-lógico). Sem dúvida, o mis-
tico fala geralmente de seu Deus inefável. Mas, se ele permanece religioso, se permanece
ortodoxo, desenvolve um saber teo-lógico que não difere do saber teo-lógico transcen-
dentalista que Hegel tem em vista no final do cap. VII, e que não explica a experiencia
mística vivida da união do sujeito com o objeto. Ou então, se ele quer explicar essa união,
desenvolve uma teologia heterodoxa, atéia, antropo-teísta, mais ou menos próxima do sa-
ber absoluto que Hegel tem em vista nocap. VIII. É possivel dizer que o saber hegeliano
nada mais é que a tomada de consciencia absoluta da experiencia mística da união do su-
jeito cognoscente com o objeto conhecido. Mas não tem sentido chamar Hegel de místico,

. porque seu saber e essencialmente racional, lógico, pois É exprimido pelo discurso, pelo
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Eis o resultado a que chega Hegel no final do cap. VII: o saber religioso, teo-
lógico, cristão é absoluto; é um saber total e definitivo quanto ao conteúdo;
mas refere-se a uma realidade (universal) diferente da minha; o segundo passo
a dar consiste em referir esse saber, que já é total e absoluto, a mim mesmo.

É o que Hegel diz na primeira parte da breve introdução ao cap. VIII, como
resumo do resultado obtido no final do cap. VII (p._549, linhas 3-12):

O Espírito da religião manifestada~ou-revelada [isto é, cristã] ainda não su-
perou sua consciência[-exterior] como tal. Em outras palavras, sua cons-
ciência-de-si objetivamente-real não é o objeto-coisa (Gegensrand) de sua
consciência-[exterior]. [Esse Espírito] como tal e os elementos-constitutb
vos que se distinguem-ou-diferenciam nesse Espírito situam-se na repre-
sentação-exterioriaante (Vorstellrrng) e na forma -da objetividade~de-coisa.
O conteúdo da representação-exteriorízante [religiosa ou teológica] é o Es-
pirito absoluto; e trata-se unicamente da supressão-dialética (Auƒheben)
dessa única (blosse) forma [da objetividade-de-coisa). Ou, melhor ainda: já
que essa forma pertence-propriamente à consciência[-exterior] como tal, a
verdade [ou realidade revelada] dessa forma já deve ser dada (sich ergeben)
nas formações-concretas [da consciência, estudadas anteriormente na Fe-
uomenologiol.

O saber, aliás absoluto, do teólogo cristão É o apogeu da consciência-exte-
rior (Bewussrsein). E esse saber não explica a real consciência-de-si (wirlcliches
Sslbsr-bewussrsein) do homem real que conhece o que é. O saber do teólogo é
uma consciência (do exterior), mas não uma consciência-de-si. Logo, basta
transformar o Bewusstsein em Selbsrbewusstseín, a transcendência em imanen-
cia, para atingir o saber absoluto do sábio, que é o apogeu da consciência-de-si.
(É claro que o sábio só pode efetuar essa transformação porque é absoluto, isto
é, total e definitivo em sua própria realidade consciente, e só o pode ser em sua
qualidade de cidadão do Estado absoluto, universal e homogêneo.)

Ora, na última frase do texto citado, Hegel diz que tal transformação da teo-
logia em sabedoria, em saber absoluto, É necessária, e que essa transição já se
efetuou nas formações concretas da consciência estudadas nos sete primeiros
capítulos da Fenomenologia. Ele pensa no homem descrito no tim do cap. VI:
Napoleão, o cidadão napoleônico, o próprio Hegel como cidadão do império
(supostamente universal e homogêneo) napoleônico (considerado como, em
 

Logos. Voltando ao tema de minha introdução, é possível distinguir três tipos de satisfa-
ção absoluta: primeiro, a satisfação irracional, muda, do_ místico (e é a uma satisfação
como essa que Hegel se refere ao falar da oração [Andacht], da união mística, no cap. VII,
p, 495 ss.); segundo, a satisfação que fala, que é: a) religiosa, se estamos satisfeitos ao falar
de um Ser que não somos; b) hegeliana, se só estamos satisfeitos ao falar de nos mesmos.
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só toma consciência desse ateísmo, ou antropo-tcíãmfiz E 0 CXPTÍÍHE ¡`aC¡°ml'
' ' = Lo os).mente, pelo conceito (Begriff E _ __- - u I uerEm outros termos, não se pode 5\1P1'1m1I' lflflfllellefll 3 f°l181a°tf":n:la Êšlstã

' '_ ' ' m sua o -de suas formas. Só se pode suprimi la definitivamente e J'
(Q a do se suprime um Deus “de fora”, SÓ Se Pfidfi $“b5'f1Í“1'l° P°f um mm”u n

I c' o ue ele mesmo SBDeus; para que o Deus desapareça completamcfltfiz É _PT€ 15 CI Deus ara wr-
Supi-ima; e é precisamente o Deus cristao que se suprime como z P
nar-se homem.) Em suma, o ateísmo-do sábio não se pode estabeleqser er; con-. . - - I ` r'stã es oenasrsequência de uma teologia qualquer. ele nasce da teo ogia c 1 z P Í .
cer dela (Mais exatamente: trata-se não de ateísmo. T1135 de i-mlf°P°ÍC 5m°›` - ' 'ta,'â uealicaaoora, esse antropo-teismo l1¢8¢l1a“° P1'fi55“PÕ¢ 3 lÊ°l°Ela *ins I q P
homem a idéia cristã de Deus.). . - ' ' d .

Ora, sabemos que a religião apenas projetava no além a realidade social on e
ela nasce. Logo, é preciso afirmar que o sábio só é PUSSÍWI após É fefalizaçãü do

i. uz ' " I' "" I' . _ " eumundo histórico onde a religião crista pode constituir lífl C É-PCT elãfäfcâe ar a
Mas não é indispensável passar pela antropolflãlfl ESC *lina P _ 5 .

esse resultado Ele pode ser extraído diretamente do texto citado, rcffirlfldü 3
palavra Gegenstond, objeto-exterior, ao universo real, isto é, 30 Iflllfldfi natural
e humano ou social. ' d ' h É _ `. . - - * ui umFalamos primeiro do mundo social. O objeto exteâior tp qlmer; qatqm ho

1. 1. I- n 'Í -outro homem. Ora, no cap. IV, Hegel mostrou que ie nié aH: t lu Ur ue Ú
mem suprimir completamente um outro homem, isto , E1 - P fl
homem morto não interessa? _

O que pode interessar é unicamente a ouro-supressão do outro. Ora, o ho-
. - - - ' ' - t co-mem que suprime a si mesmo em relaçao a um outro' sujeita se ao ou ro I

mo um escravo se sujeita ao senhor. Logo, Para CI'-1* half-1 Saber 3-b5°l“t°* é pm*. . - - ' ' ` `fica ue_é`ciso que o objeto suprima a si mesmo. No plano social, isso signi ql
P1-,E550 haver 0 fenômeno da sujeição e todas as suas decorrências, ou seja, a

. . ' ' ã h`stór`ca da'dialética do senhor e do escravo, isto é, o conjunto da ev0lUÇ 0 1 1 i
humanidade tal como é descrita na Fenomenologia. Em outfi-'13 Palavras* Ú Sá'I' n ¡

bin só é possível no Estado que completa essa evolução e pode todos os cida-_
dãos suprimem a si mesmos, de modo que nenhum é mais, Para 0 Outfot um
Gegen-stand um objeto-exterior-e-coisa; ou seja, onde já não há interesses par-`I ...

ticulares que se excluem mutuamente. _ . _ .
Da mesma forma, se a frase em questao for referida 3° mundo natural* ""ê'5°

quea sabegm-ia só é possível em um mundo que se preste à ação tâgpsrcí
homem, onde o deserto, os animais ferozes, as intempéries etc. se _
vontade humana. . I

3, Essa supressão não dialética seria o equivalente do ateísmo (da “média bufguffiill E “ill
dg anrropo-teísmo (do cidadão hegeliano). .
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De modo geral, cabe afirmar o seguinte: o saber absoluto,-isto é, a sabedoria,
pressupõe o êxito total da ação negadora do homem. Esse saber só é possível:
primeiro, num Estado universal e homogêneo, onde nenhum homem é exte-
rior ao outro, onde não há mais nenhuma oposição social não suprimida; se-
gundo, dentro de uma natureza dominada pelo trabalho do homem, natureza
que, por não se opor.mais ao homem, já não lhe é estranha. No saber absoluto,
o sábio pode com todo o direito afirmar a identidade do Ser-como-tal com o
Ser que ele mesmo é, pois ele passa pela experiência de os conflitos no interior
do Estado estarem suprimídos definitivamente, de não haver mais oposição
evidente entre ele e o mundo (tanto social quanto natural). Antes dessa expe-
riência (Erƒahrung), a afirmação de uma identidade entre sujeito e objeto só
pode ser gratuita.

Mas mesmo isso não basta. Não basta saber que o mundo, que o Estado em
questão prestam-se a uma identificação real com' eles. Não basta, para chegar
ao saber absoluto, constatar (com Kant) o “acaso transcendental” que nos per-
mite aplicar ao Ser real nosso saber abstrato, ei assim dominá-lo por esse sa-
ber. Ainda é preciso reconhecer o que Kant esquece e que Hegel afirma: que
“a coisidade se estabelece pela alienação da consciência-de-si”. Deve-se reco-
nhecer que não há “acaso transcendental”, que' não há identidade dada, mas
identificação ativa consciente e voluntária, realizada pelo próprio homem em
suas lutas (sociais) e por seu trabalho.

Do ponto de vista teológico, a frase em questão significa o seguinte: não
basta dizer que um Deus não existe para suprimi-lo definitivamente. E preci-
so também, como bem explicou Hume, compreender por que se afirmou sua
existência, é preciso compreender o porquê e o como de sua criação pelo pen-
samento do homem. Equivale a afirmar que só se pode realizar a sabedoria de-
pois de ter destruído a religião por sua interpretação antropológica, tal como a
encontramos no cap. VII. E preciso compreender que o homem, para criar seus
deuses, toma a si próprio como ideal e o projeta' no além. - .

z Em geral, é preciso saber que o Ser em sua iotalidade não se reduz ao Ser
dado; é preciso saber que essa totalidade do Ser implica também run Ser criado
pelo homem consciente de si, que se exterioriza. ou se aliena (sich entäussert)
pela ação, realizando fora dele as idéias que forja em seu foro interior. Enfim,
só quando sabe que é ação negadora que tem êxito é que o homem pode che-
gar à sabedoria e afirmar num saber absoluto sua identidade com o Ser consi-
derado em sua totalidade. Só ao se compreender do modo como ele se com-
preendeu na e pela Fenomenologia (ou em e por seus sete primeiros capitulos)
é que o filósofo pode tornar-se um sábio. ¿¿

Mas, para tornar-se sábio, é preciso também que o homem _se compreenda.
Ou seja, não basta ser ação criadora, ser cidadão-trabalhador no Estado perfei-
to. É preciso saber que se é isso, é preciso tornar consciência de si. É o que
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jeto, do homem-no-mundo e do niiindo-qU¢”¡mPlÍ¢3'°'h°'Í'¢“Í' O Saber ab'
soluto por ser total, tanto é conhecimento de si quanto ciência do mundo.
E apenas em e por essa identificação,-efetuada no saber absoluto pelo sábio,
é que a totalidade homogênea do Ser é Espírito, isto é, Ser-real-e-consciente
de-sua-realidade. _ ' d

Ora, assim como o homem integral realizou-se pouco a pouco 'no ecurso
da história também o saber integral tem uma história. Essa história é a histó-
ria da filosofia, história das tentativas feitas pelo homem para compreender_o
mundo e para, neste, compreender a si mesmo. Aliás, as etapas da evoluçao
existencial e da evolução filosófica são dois aspectos' complementares de uma
única e mesma evolução. Essa dupla evolução é descrita por Hegel 1105 Sfiffl Pfl'
meiros capítulos da Fenomenologia. - i É _* _ d 1

O sábio é, por um lado, o homem ou o cidadao que toma consciencia 'Ê si
e, por outro lado, o filósofo que atinge seu objetivo. Ora. Para 'ffifmfll' Cüflsffl H'
cia de si, é preciso tomar consciência de seu devir, desse devir integral e inte-
grado do homem que Hegel descreveu na Fenomenología. O cidadão só está
plenamente consciente de si na medida em que leu (ou escreveu) a Fenomeno-
logia: do modo como a lemos até aqui, isto é, em 5611 fiSP€CÍ° HU-U'0P°lÕ31°° °f-1
existencial Mas também o filósofo, ao se tornar sábio, deve integrar seu devir
como filósofo que toma consciência: deve tomar CDHSCÍÊHCÍH df* d¢V11'_ Ú" da
história da filosofia. Também ele deve ler ou escrever a Fenomenologia: mas
deve lê-la sob o aspecto que deixamos de lado, sob o aspecto l'1'1etflfíS1C0, 0H›
Como diz Hegel, do ponto de vista “da relação da consciência com as determi-
nações do objeto que se trata de cornpreender como .outras tantas determina-
ções do Eu”. É verdade que no texto da Fenomenologia os dois pontqade visita
estão reunidos; e, de fato, não podem ser mssociados. Mas, em priigc pio, aa1_
tude filosófica pressupõe a atitude existencial. Por isso a Fenomeno ogia precisa
ser lida duas vezes: a primeira, como fizemos até aqfll (até 0 fi11a1d° WP- VHL
como fenomenologia genética do homem ativo, e a segunda, no .plago äãtaíš;
sico, do primeiro ao último capitulo, como fenomenologia genética o so
ou. mais exatamente, do sábio. ' ~ `

É o que Hegel indica ao dizer que é preciso, para chegar ao saber absoluto,
retomar uma por uma as etapas filosóficas descritas nos cap. I a VII. Aliás, É 0
que ele faz na primeira parte do cap. VIII, que é um resumo dos sete primeiros
capitulos, mas resumo sob o segundo aspecto, o aspecto apenas metafisico, que
até agora fora deixado de lado em nossa interpretação. É sobre a análise desse -
aspecto que versará minha próxima aula.
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QUARTA coNi=ERÊNc1a

INTERPRETAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE
no CAPÍTULO viii

(p. 550, linha 11, até a p. São, linha 9)

O texto do último capítulo da Fenomenologia pode ser dividido em três partes.
A primeira (com cerca de seis páginas) trata do filósofo; a segunda (cinco págí..
nas), do sábio; a terceira (três páginas), da sabedoria ou, como diz Hegel, da
ciência (Wíssenschaƒt). Isto é, na primeira parte, é apresentado o caminho que
13)'3 à Sfibedfifífl 011 ä Cíêflfiíei na segunda, do suporte real, existencial, da sabe-
d01'1=z1, isto é, 0 hümcm que desenvolve a ciência, o saber absoluto; na terceira,
desse saber, considerado como tal, independentemente do 'caminho que leva
até ele e das condições reais de sua produção. É possível também dizer que a
primeira parte trata do sábio e de sua sabedoria na medida em que 1-ep;-esgn-
tam oi resultado global e definitivo da evolução (temporal) da humanidade, ao
W550 que a segunda parte fala desse resultado independentemente de sua =ori-
gem, isolando, do conjunto da duração temporal, o derradeiro momento do
tempo (que é a existência do sábio); a terceira parte relaciona esse derradeiro
momento do tempo com a etermdade; relaciona o_ sábio que conclui a história
com a sabedoria ou saber absoluto que, sendo eterno, é a eternidade.

. Enfim, de acordo com a terminologia que Hegel utiliza no cap. VIII, pode-se
dizer que a primeira parte desse capítulo trata da consciência-exterior (Be-
wusstsein); a segunda, do saber absoluto (absolute: Wissen); a terceira da ciên-
cia (Wissenschaƒt). O Bewasstsein é o filósofo; o absolutas Wissen é o sábio que
realiza a sabedoria; a Wíssenschaƒt é a própria sabedoria. '

Convém constatar que, de acordo com o que diz' Hegel no cap. VIIl,`o con-
junto dos sete primeiros capítulos da Fenomenologia, isto é, toda a Fenome-
nologia propriamente dita, é uma análise do Bewusstseín, ou da consciência-do-
exterior (Hegel também o diz no prefácio e em outros trechos) É claro que o
termo deve ser considerado em sentido amplo, já que Hegel intitula de Bewusst-
sem (em sentido estrito) os très primeiros capítulos, por oposição ao quarto,
que ele chama de Selbstbewassrseín, ao quinto, Ver-nunƒt etc. Hegel quer simples-
mente dizer que em toda a Fenomenologia (isto é, nos sete primeiros capítulos)
trata~se de uma situação em que há uma consciência do exterior isto é uma
distinção entre o objeto e o sujeito (que se refere a esse objeto), entre o hdrnem
eo mundo no qual vive o homem. Assim, o Sellrstbewasstseín, a consciência-do
s1,é uma consciencia-de-si no interior do Bewusstsein, da consciência-do-exto
rior em sentido amplo: o homem toma consciénciade si ao saber (ou ao pensar
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mana em sua plenitude absoluta: o Ser desse homem implica todas as possibi-
lidades humanas. Esse homem, comojá vimos, é o cidadão do Estado absoluto.
(Na prática, é Napoleão.) Mas não basta ser esse cidadão para ser um sábio.
O sábio é o cidadão que está plenamente consciente do que ele é. Ora, se o ci-
dadão iiitegra em e por sua existência ativa a totalidade das possibilidades exis-
tenciais, o sábio integra em e por seu saber absoluto a totalidade das tomadas
de consciência dessas possibilidades. Em outras palavras, ele integra as toma-
das de consciéncia parciais das realizações parciais, que são descritas na Feno-
menologia. Ou seja, torna-se sábio quem escreve (ou lê) uma fenomenologia-
que contém a lista completa das tomadas de consciência parciais. Ao chegar ao
final do cap. VII, o homem está plenamente consciente de si no sentido forte
do termo: primeiro, porque sabe tudo o que ele é; segundo, porque é efetiva-
mente tado o que o homem pode ser.

Para ser um sábio, porém, não basta ter escrito (ou lido) a Fenomenologia -
em seu aspecto antropológico. De fato, a ciência do sábio é verdadeira. Bla re-`
vela a realidade. Ora, o que é real é o homem-no-mundo. O homem sem o
mundo é uma abstração tão inexistente quanto o mundo sem o homem. Um
teria podido existir sem o outro. Mas o sábio não tem de se preocupar com o
que teria podido (ou deveria) ser: deve compreender o que é. Ora, o que é é a
natureza povoada de seres humanos, são os homens que vivem no meio de
uma natureza que os faz nascer e os mata. Logo, o saber do sábio que revela o
Ser em sua realidade_concreta não revela nem o homem considerado isolada-
mente nem o mundo considerado isoladamente. A ciência revela o homem e o
mundo. Pode-se dizer que é o mundo que se revela pelo sábio tanto quanto di-
zer que é o sábio que se revela pelo mundo (ou, mais exatamente, pela revela- '

.ção do mundo). Mas é mais correto dizer que é a totalidade do Ser real que se¿ __
revela a si mesma e por si mesma como sistema absoluto da ciência. Ou então,, ¡
para usar a linguagem da Fenomenologia, pode-se dizer que na ciência o Be-. . 1
wussisein, ou o conhecimento do mundo, coincide com o Selbstbewusstsein, ou '
o conhecimento de si. Com efeito, tomar plena consciência do mundo real né
necessariamente também tomar plena consciência de si, já que o Eu está impli-,.
cado no mundo, já que é uma realidade mundana, que age sobre o mundo ei
recebe a reação de sua ação. Inversamente, tomar consciência de si como real é
necessariamente também tomar consciência do mundo onde o Eu é realizado.

- Mas essa coincidência da consciência-de-si com a consciência-exterior só é_ '_
possível no momento em que as duas consciências são totais. Não é porque o _
todo é necessariamente idêntico a si mesmo que uma parte desse todo deve ser.
idêntica a uma outra parte. Sem dúvida toda consciência-de-si tem por com- _-
plernento necessário uma consciência-exterior: toda consciência é necessa-'_'.
riamente ao mesmo tempo Beivasstsein e Selbstbenmsstsein. Mas, enquanto a _ I

uni-I_ ' .
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consciência-do ' ã f - - -i si n o or total, a consciência-exterior correspondente sofá no-
cessariamente uma perspectiva: revela uni aspecto do Ser real mas não o S
em sua realidade, isto é, na totalidade de seus aspectos É claro que só Parc bgr1 c ...

mos ue uma er t' . - .
ultmllassamos Bstspšc Wa Íiapems Llma perspcctwa entre Outras depois que ai 1 0 z quan o nos co ocamos em outra pe '. rspectiva. Quem está
colocado em su ` ' - ‹ .meme não a H PÃÔPH3 Perspectiva, quem se identifica com ela, necessaria-

con ' -- - - .Lo _ 51 em °f3m°| P¢1:5P°'5UW«› mëlâcomo visao total da realidade.
8°- flflffifllltfi que possui a ciência. E dizer isso equivale a dizer que possui de

fato uma ideolo ` ' ' '~
e social) É de faflalíorque tel' uma ldeologla é afirmar que 0 ml-1fld0 (naturalom d . o H como apareceça partir de um ponto de vista particular,
P A0_ 0 visão esse que nao é a reunião de todos os pontos de vista possíveis!

ssim to a t ' ' . . _meme mšqa ideofsfla Par*-ml mm H 91131 0 homem se solidariza é necessaria-
temia total au b_81Ê› qu; tem para aquele que se identifica com ola o valor de

U _ ' ' ~ . . . .

dual ou coletiva) Jc wa mm. a Perspectiva (püucn lmpüfla Sela fla IHCÍIVI-do mu d _ f gera necessariamente uma ideologia enquanto minha teoria
_ n o nao or a teoria do mundo, isto é, enquanto ela não abarcar todas ao

tffoflae possíveis em geral.
Em outros ter u - .' mos, a supressão da oposição entre o Bewasstsein e o Selbstlre.

Wssffflfl só É PÚSSÍWÍ fiPÕ'-5 H Ífltcgroção total de cada um dos dois Cada et. - a
do Selbstbewussrsein tem por complemento uma etapa do Bewusstsein Lo Pa
-I' __ 1 go; aiinte ra ao deve d ' ' -_ É Ç _ ser UPÍH ¢› Por isso, é preciso escrever (ou ler) a Fenomenolo-
gia em seus dois aspectos. Somente no momento em que se integram todas as
a_ut_°'rE*'°l“ÇÕE5 Parciais df* hfimfm É Paralelamente todas as revelações par-
ciais do mundo pelo homem é que a consciencia-de-si coincide efetivamente
com a consciêneia-exterior, e o saber é assim izotoj o absojum

Antes dessa 1m¢E1`aÇã0z ÍSÍO é, antes do advento do saber absoluto o B. e-wusstsein sem ' - ; f 'pre se opoe ao Selbstbewusstsetn. O filósofo, ao desenvolver ooo
saber a c' l ' ' ' . ..p r ia ou relativo, fala inevitavelmente de um Gegen-stand, isto é, de um
Ser diferente dele?

4. Assi l 'do' ' ' _<*° é -, d “em › QUE representa o real não num único sistema pi-i~,‹¡1o-
gia o de coordenadas, mas ein todos os sistemas de coordenadas concomitantemente

5. Sabem s, l`as, ~ . _ 'á . o a 1 que nesse ponto há uma dificuldade mesmo na Fenomenologia, No último
p gina -- pouco esclarecedora - do cap. VI, Hegel ainda opoe Napoleão, oo 1» ta
Beivasstsein, a ele próprio, que representa o Selbstbeivusstsein. Parece e tl ' eãfeson o
va, da parte de Napoleão, um reconhecimento de certo modo oficial Ê: sdaeiflm afiesphfllai-

. . i oso . ,
por Dum' ladu* 3 ülllma lmhfl de-553 Página fëlfl do “Deus revelado” Deus esse que aseria o
homem, de forma queijá não haveria Gegen-stand. Tudo isso não fica muito claro, mas por
ffiflllflflífl flãotem maior importância.
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cebido e aquilo que é percebido, isto é, entre a própria coisa e suas qualidades; e
relação dessas qualidades entre si. E, já que a percepção É. já Clllf 9111 SÉ lflsfiffi
no Ser ao revelá-lo, o próprio Ser teinum aspecto que corresponde à percep-
ção. Ser é também e sempre ser algo de determinado; ser é ser esta ou aqueäa
outra coisa; ser é existir para si, opondo-se a tudo o que não se é,*excluindo e
si o aquilo-que-não-se-é, e, por isso, é existir para essa outra-coisa üe por essa
outra coisa, na e pela relação do mesmo que se é com o outro que nao se é; ser
é ser determinado ou fixado por essa relação, é ser a relaçao; ser é também re-
ferir-se a si próprio: é distinguir o que é daquilo que se é e, ao mesmo tempo,
ser tudo aquilo que se é; ser é portanto ser outro, mas sem deixar de ser si mes-
mo, é tornar-se diferente do que se é;_logo, ser não é apenas ser alguma coisa.
mas ser uma coisa que é sempre determinada-e-específica, não é apenas estar
isolado ou ser um e único no interior de si, mas também ser especificado, isto
é, ser, por um lado, como são certas outras coisas e, por outro lado, ser diferen-
te das outras outras-coisas. _

Mas a consciência-exterior real nunca é apenas sensaçao e percepçaot Ela
sempre é também entendimento. Quando percebo esta mesa, não percebo que
é uma mesa; não é minha percepção que me revela que esta mesa é uma rea-
lização da mesa. A mesa real, porém, não é apenas uma coisa que tem uma for-
ma perceptível, mas uma mesa, isto é, uma coisa determinada que corresponde
à palavra mesa. Na Terra não existem apenas sensações e percepções: há tam-
bém palavras que têm um sentido, que são conceitos. _Ora,*a palavra ou o con-
ceito, ao deixar intacto o conteúdo específico oudeterminado da coisa per-
ceptível, separa esse conteúdo do liíc et nunc da sensação do ser dessa coisa.
Esta mesa 6 aqui e agora; mas esta mesa também pode ser mais tarde e alliures.
A mesa, no entanto, é sempre e não é em lugar algum. Mas a palavra mesa que
corresponde a a mesa é percebida e sentida aqui e agora; essa palavra pi perma-
necendo conceito, uma coisa e alguma coisa, assim como essa própria mesa ã
qual a palavra corresponde. A palavra-conceito é como são as coisas; também
ela faz parte do Ser. O que significa que o Ser real também é, em um de seus
aspectos, conceito. Ser é também ser universal: ser é mais e outra coisa que o
que se é aqui e agora, é ser mais e outra coisa que o que se é na determinaçao-
específica de seu ser. _

Toda consciência-exterior real é um todo formado pela sensaçao do particu-
lar, pela percepção do específico e pelo entendimento do universal; e esse todo é
um 'movimento-dialético que integra as sensações particulares especificando'-as
nas percepções que o entendimento_ universaliza, ou um movimento que, in-
versamente, far penetrar o entendimento universal, especrflcado pela percepção,
na particularidade sensível. E já que a consciência-exterior real é uma realidade
que revela o Ser real, o Ser real é, ele próprio, esse todo formado por esse movi-
mento-dialético tririitário. O Ser é realmente tal que se forma na e pela ação
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negadora ou criadora do trabalho humano; ora,'esse trabalho parte de um
conceito universal, que ele especifica por sua realização material perceptível, e
que ele insere assim no hic et nunc particular da sensação. Da mesma maneira,
inversamente, o Ser é de fato tal que se revela pela consciência-exterior, que
parte do particular da sensação para chegar ao universal do entendimento pas-
sando pelo espectflco da percepção. ` _

A consciência-exterior revela esses três aspectos do Ser. E a Reflexionsphf-
losophíe revela os três aspectos da própria consciência-exterior. Trata-se agora,
para Hegel, de suprimir a oposição entre a consciência e seu objeto. É preciso
que a consciência-exterior compreenda que ela própria é o mesmo Ser que seu
objeto-coisa é.. Para tal, basta descobrir a unidade;-integrante dos três aspectos
do objeto-coisa e ver que ela coincide com a unidade-integrante dos tres as-
pectos da consciencia-exterior. Em outras palavras, a consciencia-exterior deve

__ saber que ela é seu objeto-coisa em cada um de seus aspectos e, por conseguin-
te, na sua totalidade.

É o que diz Hegel (p. 500, linhas 20-21): “Portanto, e de acordo com es-
sas três determinações-específicas que a consciéncia[¬-exterior] deve lter-ou-
conhecer] o objeto-coisa como [sendo] ela própria.”

Mas, repito, não se trata de descrever na Fenomenologia o Ser em sua tota-
lidade completa: esse é o tema da própria ciência, tal como será apresentada
na Enciclopédia. A Fenomenologia (em seus sete' primeiros capítulos) mostra a
oposição entre a consciência e o objeto, e só descreve a consciência; o aspecto
metafisico da Fenomenologia descreve a consciencia como reveladora do obje-
to, mas não o próprio objeto revelado pela consciência. Trata-se apenas de
compreender como pode nascer a identificação da consciência com o objeto,
que caracteriza a ciência. E compreender isso é rever todas as etapas da reve-
lação do objeto por uma consciência que se sente ainda oposta .a ele. Ora, na
medida em que ela se crê oposta ao objeto, ela se opõe realmente a ele como
consciência: a consciencia que sente estar oposta ao objeto lhe é realmente
oposta como sujeito real, isto é, como homem. Para compreender o advento da
ciência, trata-se de rever também as etapas ou as possibilidades da existência
humana. Mas, no resumo seguinte, elas serão revistas apenas no seu aspecto
inetafísico; ou seja, não serão consideradas as atitudes existenciais como exis-
tenciais; só será levado em conta o elemento cognitivo contido em cada uma
delas: não os aspectos do Ser revelados em e por essas_diffl-apra; atitudes çog-
nitivas, mas essas atitudes em si, na medida em que são revelações dos diferen-
tes aspectos do Ser. _ -

É o que Hegel afirma (p. 550, linhas 21-27): H -
Entretanto, na Fenomenologia não se trata do .saber [considerado] como
compreensão-conceptual pura do objeto-coisa; pelo contrário, esse saber
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Nesse resumo, Hegel tornou a mostrar como e por que o homem, ao tor-
nar-se um sábio, chega a suprimir o Theos da teo-logia e passa à lógica, isto é, a
seu próprio pensamento discursivo (Logos) compreendido como “pensamento
de Deus antes da criação do mundo'Í Ele aí demonstrou como o homem chega
fmalmente a ser e a saber que é Deus, o Deus criador e revelador da teologia
cristã, o Deus trinitário absoluto que encerra em si a totalidade do Ser e de sua
revelação.

Na conclusão, Hegel começa dizendo (p. 555, linha 4 de baixo para cima, até
a p. 556, linha 3): i

O que era na religião [em geral, e sobretudo na teologia cristã, um] conteú-
do, isto é, [a] forma da representação-exteriorizante de uma entídade~ou-
tra, é portanto aquí[, isto é, no saber absoluto,] atividade (Tam) própria do
Eu-pessoal (Selbst). [É] o conceito [que] liga [as coisas de modo] que o
conteúdo seja a atividade própria do Eu-pessoal. Porque como o enten-
demos, esse conceito é o saber-ou-o_-conhecimento de que a atividade do
Eu-pessoal [efetuado] no interior dele mesmo é a integridade (aller [de to-
dos]) da entidade-essencial (Wesenlteir) e a integridade (eller) da existên-
cia-empírica (Dasein); [é] o saber-ou-o-conhecimento deste sujeito como
de [aquilo que é] o substância, e da 'substancia como de [aquilo que é] esse
saber-ou-esse-conhecimento da atividade do sujeito.

À primeira vista, é muito simples. -Basta ler um' manual de teologia cristã
(insisto: cristã), no qual Deus é de fato .um Ser total e infinito, e dizer após a
leitura: o Ser de que aqui se trata sou eu mesmo. Sem dúvida, é simples. No
entanto, ainda hoje, isso nos parece um absurdo, uma “enormidade” sem igual.
E consideramos louco quem o afirmar abertamente. O que significa que é
muitíssimo dificil fazer essa afirmação (entenda-se: faze-la para valer). Foram
necessários milênios de pensamento -filosófico antes que um Hegel aparecesse
e fizesse tal afirmação. Primeiro, porque não era fácil chegar ao conceito do
Deus cristão. Depois, porque, tendo chegado a ele, não era fácil identificar-se
com esse conceito, aplica-lo a si mesmo. Hegel afirma que isso só é possível
para o cidadão do Estado universal e homogêneo. Pois apenas esse cidadão *-
isto é, o homem que realizou efetivamente a totalidade trinitária da existência
pela circularidade do movimento que, partindo do particular, volta para este
depois de ter-se elevado ao universal passando pelo especíñco --, apenas esse
cidadão é que pode fazer tal afirmação sem estar louco, pode fazer tal afirma-
ção sendo um sábio, revelando assim uma realidade, isto é, enunciando uma
verdade absoluta. . ' '

Para tal, não basta crer em sí mesmo, como se crê em Deus. Assim como a
religião só é uma Religion (e não um estado emocional, estritamente privado)
na medida em que é uma teo-logia, a sabedoria só é sabedoria (e não megalo-
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mania) na medida em que é uma lógica. Ora, só se pode chegar a essa lógica
depois de ter escrito a Fenomenologia, isto é, depois de ter integrado -- por
compreende-las -- todas as atitudes possíveis da consciência-de-si e da cons-
ciência-exterior. Mas essa simples integração do que já foi basta para realizar o
que ainda nunca existiu, ou seja, a sabedoria.

É o que diz Hegel na frase final da conclusão (p. 556, linhas 4-9):

O que acrescentamos aqui[, isto é, no resumo que precede,] é somente: por
um lado, a reunião dos elementos-constitutivos particulares-e-isolados dos
quais cada um representa em seu princípio a vida do Espírito total-ou-im
teiro (gana), [e] por outro lado, a manutenção (Festholten) do conceito na
forma de conceito, [desse conceito] cujo conteúdo resultaria dos elemen-
tos-constitutivos mencionados [na Fenomenologia, mesmo sem esse resu-
mol, e já resultaria ele mesmo [independentemente desse resumo, mas ape-
nas] na forma de uma forma-concreta da consciência]-exterior].

A “forma-concreta da consciência-exterior” que resulta dessa integração é a
sabedoria ou, no dizer de Hegel, o saber absoluto. É, se preferirem, o sábio con-
siderado como recipiente vazio da sabedoria: o resumo apresentado torna~o
apto a ser preenchido; a ciência desenvolvida na Enciclopédia vai preenche-lo
de fato.

O resumo contido na primeira parte do cap. VIII mostrou como o sábio
nasce da evolução filosófica da humanidade. Essa parte apresenta o sábio em
suas relações com a filosofia ou com os filósofos. Agora, na segunda parte,
Hegel vai descrever o próprio sábio, isto é, o homem que, embora se identifi-
que com a totalidade do Ser, tem uma realidade particular isolada: pois o sábio
também é “o senhor Fulano-de-tal'i Mas, em sua sabedoria considerada como
ciência, ele também é tão universal e infinito quantoo Ser que sua ciência re-
vela. Na terceira e última parte do cap. VIII Hegelvai falar dessa ciência que ele
se prepara para expor na segunda parte de seu “sistema DA ciência”; parte que
jamais chegou a ser escrita e que foi substituída pela Enciclopédia DAS ciências
filosóficas.
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cap. VIII. O que existe antes desse resumo o sálnocomo Gesto é a sabedo-_ _ _ _ O ue exigia depois desse resumo5¢_m5”; como homem no mundo, ill_ - 'tg que contém em si, ao_ _ . mto Be ri como concei _ria, a ciencia cpâniâ Cäncs __ áu aging? O que existe antes desse resumo, isto é,
conte-la,atotai a e o e . ‹ _ - lo-. ' ca az de escrever a Fenómenoantes da própria Fenomenologia, é o hoinc_m P _ . d R O

eitiste depois esse cS1-HH zé Hegel como autor da Fenomenologia» ° que _ (Lo -k)
gm, é d ' da Fenomenologíflz É 0 hümfm CHF*-'i de escrever 3 Lógica gi iÍSÍO , CPDIS _ . - d é ró ria Ló-

Lógica, ou ain a H P Pou mais exatamente o homem que escreve “sa _ _ _ ¿_°¡s as-_ . _ . faz a distinçao entre esses' ência. No final do resumo, . - -glfla, és É Cl. __ , . z _ O sáblo e a clênflla, NO

doi-ia realizada, pela diferenciaçao _ __pectos da sabe __ ___________ ________ _ _ E reahza a evoluçao. p e a
resumo, Hegel mostra como E P°1` fl'-le c____________ completa E realiza a
histórica real da humanidade, c_;_2_o_I1__1__:_ 6 PÚ1' que 3

4- ' S 1 .

evoluçao Ideal' filosódka ou äll trata da gênese histórica e metafísica do sábioA primeira parte o WP» _ . t à tercci-_ . d ró rio sábio. Q'-lan 0e da ciência, enquanto a Segunda Pam* trata ° P P ‹_ do siste-- ~ resentada na segunda Parte _ra pai-te, trata da ciência tal como seria ap
. ma (qu¿_ aliás, Hegel não escreveu). .

- _ H ` ira, Hegel desenvolve
A Segunda Parte do cap. VIH temétrêssilblgedoiliib Igtifddor da ciência. Na se-o conceito de sábio: mostra o qufl _0 _ - _ ___ .mcim na E311-

~ alidade do sábio e diz o que o sábio ‹ PU 1 _gun-da Seçafl* fala da ria _ . - l no mundo; a segulr, 110
dade-objetiva (Í/lfíflflíflllfitflfli 15"” é' mi espaçü ma ou- ~ - °_ . lidade-objetiva:. _ bjetivamente-real ou na reaEm (Zen) e enfim no tempo 0 _ . -P0 _ * _ . ‹~ l f l da atividade do sábio,tgmpm-al, me é, na história. Na terceira seção, H'-'-'SE H il. da_ . t na s uncla seção) Ez Pflfiaflmf
isto é, da ap_ualizoÇão de_Íei1_ã:__'__1_fi_:_É_ (_:_l::_?___'f_1'____________ ègçãoy Om, essa atividade do
realização e seu concei o _ _ _ á t__ata¿a_ . _ d Wissenschaƒf, que SET
sábio ê precisamente a prodq_;;ä‹_i____c_l_ê_:__:_::_i:_i_‹_:;:_______ac _________________________ na _____g______
na terceira parte do CfiP- VIH a

` ` tapa_ _ . - ãü da segunda parte, e a primeira c _
Vou aqui interpretar a primeira seç

da sssflfldfl fi*=¢ã°~ eita az sabia.. - . ~ ~â aâ,,.‹z,H¢ge1d¢f›¢flr°1rs ° °°“° .Na primeira seçao, como J _ . ._ - ~ ' ' d ó ria ciência (P- 55511
considerado como gerador da ciência e distinto a pr P
nhas 10-15)! _ - ~ ~

_ __ '_'té olfisírítoquedáafittü
Esta ultima forma-concreta do Espíri:_t__t:;___l_Ê__f_`-`_'___ ____›_j_ ____________l:____ _____________ ___ f___________
conteúdo completo e verdadeiro-ou - ' tica' liza seu conceito mas quedo Eu-Pessoal, C lflufl PW 1550 [mesmo] rca ›~ f -. ncreta- - - ° c nceito esta ultima forma conessa realizaçao, no interior desse o _ z l _ _ __ __ __

í t ue se sabe ou se con ece na
di) EsPím°i é O Saber abiolutoi É G Esp rf Ú qtermos êl o saberrque corn- -
forma-concreta-do-Espírito, ouli Em Úu ms *
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O saber absoluto (dos absolute Wissen) não é a' sabedoria, ê o sábio: é o ho-
mem de carne e osso que realiza, por sua ação, a sabedoria ou a ciência. De
fato, Hegel afirma que é uma forma do Espírito (Gestelt des Geistes). É uma
forma-concreta semelhante às formas estudadas nos sete capítulos anteriores.
Aqui Hegel diz Gestelr des Geísres. Mas numa linha anterior, no fim da primeira
parte, ele disse Gestolt des Bewusstseíns. Logo, ainda é uma realização
da consciência-exterior. Em outros termos, trata-se ainda de um homem real
que vive no mundo e para quem ainda há um niiindo exterior, uma realidade-
objetiva (Vñrklichlteit) diferente de sua realidade subjetiva, do Selbsr. Mas essa
Gesteit é a última, afirma Hegel. Isso sigiiificaque ela nãopode ser supera-
da por uma Gesmlr des Bewusstseins. De fato, o resultado da atividade ( Tan) do
sábio, isto é, a realidade que é produzida por ele e que, por conseguinte, ul-
trapassa sua realidade dada, é a ciência. Ora, a ciência já não é subjetiva nem
objetiva; já não é uma realidade subjetiva e particular que se opõe a um Ser
objetivo e universal; ela é esse Ser como revelado em sua totalidade real. E o
Ser-revelado-a-si-mesmo-na-totalidade-de-sua-realidade, isto é, a realidade
objetiva consciente de si ou a consciência-de-si objetivamente real, é o Espírito
(Geist). Assim, o sábio, como homem real, é uma Gestelr da Bewusstseíns; co-
mo participante da ciência, é uma Gestalt' des Geístes. E ser uma Gestnlt des
Geístes é ser o próprio Espirito. Porque a ciência é a revelação da totalidade do
Ser, e o Ser total revelado é o próprio Espírito e não apenas uma forma concre-
ta do Espírito. Por isso Hegel pode definir o saber absoluto, isto é, o sábio gera-
dor da ciência, como “o Espirito que dá a seu conteúdo completo e verdadeiro-
ou-verídico a forma do Eu-pessoal”. Na medida em que o sábio se distingue da
ciência, ele é um indivíduo humano, um Eu-pessoal. Assim, o ciência é tam-
bém sne ciência; e isso em dois sentidos: é um saber que lhe pertence, como
obra ou resultado de sua ação; e é um saber que o revela a si mesmo, é um sa-
ber do qual ele ê o conteúdo, um saber que é uma consciência-de-si.

Mas, diz Hegel, esse conteúdo do saber é o conteúdo completo e verdadei-
ro do Espírito. O sábio realiza em sua realidade concreta a integralidade da
existência humana consciente de si: seu conteúdo, por ser total, é o conteúdo.
E esse conteúdo é verdadeiro-ou-verídico, isto é, revelado em sua realidade e
realizado em sua revelação. O sábio pensa tudo o que é pensável e, no momen-
to em que o sábio vive, tudo o que é pensável já está efetivamente realizado:
a totalidade de seu saber é assim confirmada como verdadeira pela totalidade
da realização. Seu saber é portanto o saber; e oi conteúdo desse saber que é ele
próprio é a conteúdo em geral, isto é, o conteúdo do Espírito. Ou, como diz
Hegel: o sábio é o “Espirito que realiza seu conceitb e que ao mesmo tempo
ñca, nessa realização, no interior de seu conceitoii No e pelo sábio o Espírito
realiza seu conceito, que compreende tudo (no duplo sentido de conter e de
conhecer); ao realizar seu conceito no e pelo sábio,'o Espírito fica no interior
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Espírito que existe empiricamente na forma do discurso, do Logos, do concei-
to, é a ciência (Wisserrschaƒt) apresentada num livro.

O sábio se identifica com essa ciência, e essa ciência revela a totalidade do
Ser. O sábio se identifica portanto corrl essa totalidade: seu Eu é um Eu univer-
sal; ele realiza em sua existência pessoal a integralidade consciente do Ser. Mas
o saber do sábio é seu saber em duplo sentido: é sua obra, e revela o Ser que ele
mesmo é. Assim, embora universal, 0__Eu do sábio permanece o seu Eu; é um
Eu-pessoal (Selbst), o Eu de um homem concreto chamado Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. _ z _

É oque diz Hegel na frase seguinte (p. 556, linhas 28-32):
A natureza, os elementos-constitutivos e o movimento[-dialético] desse sa-
ber resultam pois [da análise que precede] de tal modo [que se pode dizflfl
que esse saber é o Ser-para-si puro da consciência-de-si. Esse saber [absolu-
to, isto é, o sábio,] É [o] Eu que é este Eu e nenhum outro, e que é, de ma-
neira também imediata, mediatizado, isto é, um Eu suprimido[-dialetica-
mente ou] universal. . . . .

A particularidade não é aniquilada, 'mas “suprimida-dialeticamente” na-
ciencia universal, no sábio: logo, é conservada no que tem de essencial e subli-
rnada nessa sua essência. Não se trata (como na mística teológica que tenta,
aliás em vão, explicar a unío mysrica) de se unir a uma totalidade dada, essen-
cialmente diferente da particularidade que eu sou; não se trata de renunc1ar_à
sua particularidadeou personalidade, de imergir no absoluto. Não, o sábio_de1-
ata de ser uma' particularidade (Einzelheit) porque ele mesmfl SC 1i01'I1=1 11I11V¢1'-
sal, e isso permanecendo o que é: um particular. Sua particularidade e sua per-
sonalidade são conservadas na totalidade: ele continua um homem, continua
este homem, continua G. W. F. Hegel. Na verdade, ele se reduz a seu saber, e seu
saber é universal; mesmo assim é seu saber, que ninguém além dele conseguiu
realizar. i `

Isso só é possível no saber absoluto hegeliano. isto é, ateu, antropo-teísta ou
ego-teísta. O saber teológico, que tem por conteúdo um Ser absoluto diferente
do homem, anula a individualidade humana em vez de a suprimir-díaletíca-
mente, conservando-a e sublímando-a. O sábio só é uma síntese do particular
com o universal (isto é, tuna verdadeira individualidade) porque seu saber tem
como conteúdo o Eu que é ele mesmo. -

É o que Hegel exprime do seguinte modo (p. 556, linhas 32-39):
I

Esse Eu [do sábio] tem um conteúdo que ele distingue de si mesmo. Porque _
esse Eu é a negatividade-negadora pura, isto é, o ato-de-dividir-se-em-
dois: ele é [portanto] conscíêncial-exterior]. [Mas,] na própria distinção
[do Eu], esse conteúdo é o Eu. Porque esse conteúdo 6 o mov1mento[-d1a-
lético] do ato-de-suprimir-dialeticamente a si mesmo, isto é, [precisamen-
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te] a mesma negatividade-negadora pura que é [o] Eu. Nesse conteúdo
[considerado] como distinto [do Eu], [o] Eu é refletido em si mesmo. [E] o
conteúdo é compreendido-conceptualmente só pelo fato de que [o] Eu está
perto (bei) dele mesmo em seu Ser-outro. `

O Eu do sábio é uma consciência-exterior que se opõe a um objeto-coisa:
o sábio distingue-se da ciência, e a ciência distingue-se de seu objeto. Logo, há
três coisas distintas: o sábio, seu livro e o mundo real que envolve ambos. Tudo
se passa no aqui-na-Terra, no interior da existência-empírica, do Daseín. O sá-
bio permanece homem; continua portanto a exprimir, por-sua existência, a
própria essência do Ser humano, isto é, a negatividade. Por isso ele continua a
opor-se a um não-Eu, a um objeto-coisa, que -- não sendo ele -- deve ser su-
primido por ele se ele quiser realizar a si próprio. Mas a supressão do objeto-
coisa, e por conseguinte da oposição entre o Eu e esse objeto, agora se efetua já
não pela ação (que só nega um objeto particular, e nunca pode suprimir a ob-
jetividade como tal, isto é, a oposição entre o sujeito e o objeto em geral), mas
pela própria ciência que - ao revelar a totalidade do Ser - suprime nessa to-
talidade revelada todas' as oposições existentes, sobretudo a que existe entre o
sujeito e o objeto. A ciência do sábio é portanto negadora; e é até a negafivida.
de negadora como tal, já que suprime não o objeto,=..mas a própria oposição en-
tre o sujeito e o objeto. Ora, a negatividade é o homem, é o Eu. Logo, a ciência
é o Eu; é o sábio que a criou. Assim, ao se objetivar como ciência, o Eu do sábio
“permanece nesse Ser-outro junto de si mesmofi como diz Hegel.

Ora, se a ciência é oísábio, se o sábio é a ciência, a ciência deve ter a mesma
essência que o homem. Ou seja, ela deve ser movimento-dialético, isto é, devir-
criador-que-procede-ponnegaçoes. E é o que de fato ela é, como Hegel afirma
na frase que conclui a primeira seção da segunda parte do cap. VIII (p. 556,11-
nha 39, até a p. 557, linha 3): ' `

Ao dar uma-idéia-mais-precisa desse conteúdo, [pode-se dizer que] ele na-
da mais é que o próprio movimentol-dialético] que acaba de ser mencio- -
nado. Porque esse conteúdo é o Espírito que percorre a si próprio como Es-
pírito, e que o faz para si mesmo; le pode fazê-lo] porque em sua [própria]
objetividade-de-coisa ele tem [aqui] a forma-concreta do conceito.

Vem agora a segunda seção. Nela, como já mencionei, Hegel fala da realida-
de do sábio que ele acaba de definir na primeira seção. E a análise se dá em três
etapas: primeiro, o sábio na realidade-objetiva (Wírklíchkeit); segundo, o sábio
no tempo; terceiro, o sábio no tempo objetivamente-real, isto é, na história.

A introdução a essa segunda seção começa assim (p. 557, linhas 41-42):

No que se refere a existência-empírica desse conceito, [convém dizer que] a
ciência não aparece no tempo e [na] realidade-objetiva antes que o Espírito
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passado; e já que a ciência apenas revela esse passado que é dele, ela revela o
homem a si mesmo. -

Enfim, pode-se ver na wissende .Substitua a entidade consciente ou antropo-
morfa oposta ao indivíduo humano e ao homem em geral. Ou seja, é possível
referir essa expressão a Deus. Então a frase significa que “Deus”, isto é, a teolo-
gia que fala dele, existe antes do conceito, ou seja, antes da filosofia e, portanto,
antes da ciência. Sabemos que para -Hegel uma religião, ou mais exatamente
uma teologia, revela também a cultura coletiva da qual faz parte. Mas ela a re-
vela sem o perceber, ao exteriorizar o conteúdo que revela, ao substancializá-lo.
Essa Subsrnnz é precisamente o Deus da teologia em questão. Mas a Begrifiš-
gestalt da cultura coletiva é a filosofia. Logo, Hegel afirma que a teologia existia
necessariamente antes da filosofia. O que afinal significa que a teologia cristã
precede a ciencia. A religião pode existir sem filosofia; mas a filosofia não pode
aparecer sem que exista uma religião. Isto é, primeiro há a ação que cria a cul-
tura; a seguir, vem a revelação teológica dessa cultura, que fala dela enquanto
pensa estarfalando de um Deus transcendente; e só depois vem a revelação fi-
losófica da cultura, que se contenta, afinal, em relacionar ao homem o conteú-
do que a teologia correspondente relaciona falsamente a um Deus. ›

Em ambas as frases seguintes (p. 557, linhas 18-24) Hegel expõe sua idéia:

Porque a substância é o em-si ainda não-desenvolvido. Ou [em outros
termos, ela é] a base-ou-o-fundamento e o conceito [considerado] em ~
sua simplicidade-indivisa ainda imóvel; [a substância é] pois a interiori-
dade-ou-intimidade, isto e, o Eu-pessoal do Espirito, que-ainda não existe
[-na-existencia-empírica] como Eu-pessoal. O que existe[-na-existência-
empírica] é como entidade-simples-ou-indivisa ainda não desenvolvida, e
[como] entidade-imediata. Isto é, [o que existe e] o objeto-coisa da cons-
ciência[-exterior] como tal que-representa-ao-exteriorizar.

O que primeiro aparece na realidade-objetiva (Wirklichkeit) é o conteúdo
material da cultura, ou a realidade cultural bruta, indivisa, não diferenciada, e
também: imediata, não refletida, não explicada. Esse conteúdo apresenta-se
primeiro à consciência-exteriorizante sob a forma de um objeto-coisa (Gegem
stand). Ora, a realidade humana representada sob a forma do Gegenstand é
uma realidade chamada divina. ~

Mais uma vez: a filosofia e, por conseguinte, a ciência aparecem na reali-
dade-objetiva em terceiro lugar: são precedidas pela revelação simbólica da
realidade humana na e pela teo-logia; e esta pressupõe a criação da realidade
humana pela ação histórica temporal. -

Ora, é possivel tirar desse fato algumas conseqüências relativas ao caráter da
filosofia e da- ciência, de um lado, e da vida cultural real e de sua transposição
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_] _ objeto-coisa pobre, em relação ao qual a substância e sua conscíência[-ex-
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ÍE_0lÓEí¢&z de outro. É o que Hegel faz no trecho que completa a primeira etapa,
dizendo o seguinte (p. 557, linhas 24-29):

L1

Em razão do que, o conhecimento [filosófico] só tem à primeira vista um

l terior teológica] são mais ricas. [E o conhecimento filosófico e mais pobre]
porque é a consciencia[-exterior] espiritual, para a qual o que existe em si
existe unicamente na medida em que é [nm] Ser-estático para o Eu-pessoal
e [o] Ser-estático do Eu-pessoal; isto é, [na medida em que é um] conceito.ln

_ No _inicip, a vida cultural ou histórica real, assim como sua transposição
t€01Óg1¢fi. sao sempre mais ricas que a filosofia que essa vida engendra Logo a

_. filosoña nunca revela a totalidade da vida que a -faz nascer. E, dessa vida, ela
revela menos do que a teologia correspondente revela. Hegel explica por qué.

_ Eu só compreendo (filosoficamente, isto é, conceptualmente) o que existe para
__ minèil, só qi que é meu Ser. Ora, no início, e enquanto dura a evolução histórica,
__, a vi a co etiva do povo é sempre mais rica que a vida privada do particular-

isolado que é o filósofo. O filósofo, que por sua filosofia' só retfela a sí mesmo
- (pois toda filosofia sempre é consciência-de-si, e apenas consciência-de-si), re-

vela menos do que o que o teólogo revela, que representa (simbolicamente, É
verdade) a consciência-de-si da comunidade como- tal, e, por conseguinte, me..

_ nos do que é es_sa comunidade. Só o cidadão do Estado universal e homogêneo,
em que a oposição entre o particular e o universal é suprimida, pode revelar a
totalidade da realidade humana revelando apenas a si mesmo.- Só a filosofia
desse cidadão pode ser total; é, aliás, por isso que ela é ciencia ou sabedoria e
não mais filo-sofia. ` _

_, A realidade histórica e sua respectiva religião são sempre mais “ricas” que ii
¿_,.- filosofia correspondente, mas esta é mais “clara” do que aquelas. Porque a pró-_-'-1e""'1'3""-)~"'C"-

"h pria cultura é sem consciencia em geral; e a teologia pensa que fala de algo
diferente do homem e de sua cultura, de maneira que ela é sem consciencia-
de-si. Ora, afirma Hegel na frase seguinte (p. 557, linhas 29-31) só a cons-
ciência-de-si é verdadeiramente reveladora, porque só o Eu-pessoal pode ser

ll_- revelado: .
'* -..___

= estado-manifesto-ou-revelado que a substancia tem nessa [consciên-
z cia-exterior-teológica] é na realidade [um] estado-oculto-ou-secreto Pois

_ _ [nessa consciência] a substância é o Ser estático ainda privado-de-Eu-pen-_-1-.ir-1...r'._

. S0fll- Om. [0 que] é manifestado-ou-reveladoa si [é] unicamente a certeza-
' _ subjetiva de si mesmo. ' _ _ '

_ Compreendemos agora como se efetua na realidade-objetiva histórica a pas-
sagem da filosofia ã ciência. Hegel a isso se refere no trecho seguinte (p. 557,
linhas 31-39):
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NOTA SOBRE A ETERNIDADE,
O TEMPO E O CONCEITO

(p. 558, linhas 3-4)

Quando se fala do surgimento da ciência na realidade concreta do mundo his-
tórico, é obrigatório falar de um antes e de um depois, isto é, de um devir, e
portanto do tempo. Ao estudar a relação entre a ciência e a realidade-objetiva,
é necessário pensar a relação entre a ciência e o tempo. É o que Hegel faz na
segunda etapa da segunda seção da segunda parte do cap. VIII.

O problema aqui abordado nada tem de novo. Pode-se dizer que ele existe
desde que existe a filosofia. Todas as filosofias procuraram, e em geral preten-
dem ter achado, a verdade ou, no mínimo, verdades. Ora, a verdade no sentido
próprio do termo é algo que não pode ser modificado nem negado: tem de ser
válida universal e necessariamente, como se costuma dizer. Isto é, não está su-
jeita a mudanças; ela é, como também se costuma dizer, eterna ou não-tempo-
ral. Por outro lado, não há dúvida que ela é encontrada num certo momento
do tempo e que ela existe no tempo, porque existe pelo e para o homem que
vive no mundo. Quando se lida com o problema da verdade, mesmo parcial,
lida-se forçosamente com no problema do tempo, ou, de modo mais especial,
com a relação entre o tempo e o eterno, ou entre¿__o tempo e o intemporal. Este
é o problema que Hegel estuda e resolve na segunda etapa em questão.

Para seguir a terminologia de Hegel, podemos chamar de conceito (Begrifi)
o conjunto coerente do conhecimento conceptual que aspira à verdade. Com
efeito, a verdade é sempre um conceito em sentidolato, isto é, um conjunto
coerente de palavras que-têm-sentido. É possível_'ent_ão formular o problema
indagando quais são as relações entre o conceito _e o tempo. ` -

Hegel responde à pergunta desde as palavras iniciais da segunda etapa; e sua
resposta é inesperada. Eis o que ele diz: “Die Zeitist der Begri_fi'_selbst, der da ist”
(“O tempo é o próprio conceito que está aí[-na'-existênciaiempírical”). Ao
escrever essa estranha frase, Hegel mediu bemsuas palavras. Porque ele já
dissera exatamente a mesma coisa no prefácio da «Fenomenologia (p. 38, li-
nhas 33-36): “ Was die Zeit berrijfft, so ist sie der daseiemie Begnfifselbst.” (“No
que se refere ao tempo, [convém dizer que ele] é o próprio conceito que existe
empiricamente.”) ' _

É muito claro e ao mesmo tempo bastante incompreensível. Para entender o
que Hegel quis dizer, é útil rever rapidamente as soluções que, antes dele, Pla-
tão e Aristóteles, Spinoza e Kant deram ao problema. Será o objeto de minhas
conferências VI, VII e VIII. ` -
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ça.) Se representarmos a existência temporal (o-homem-no-mundo) por uma
linha, devemos representar o conceito por um ponto singular sobre essa linha:
esse ponto é essencialmente diferente dos outros pontos da linha (figura 1).
Ora, para Platão, o conceito se refere a algo diferente de si mesmo. (Foi nesse
ponto que Platão criticou Parmênides-Spinoza; é nesse ponto que Hegel critica
Platão e todos os outros filósofos; para ele, como para Parrnênides-Spinoza, o
conceito não se refere a nada, a não ser a si mesmo.) Ora, sendo eterno, o con-
ceito deve referir-se à eternidade, diz Platão. (Aristóteles adota a mesma idéia;
mas Kant opoe~›se a ela e afirma que o conceito eterno refere-se ao tempo.)
Mas, diz Platão, a eternidade só pode estar fora do tempo (o que é negado por
Aristóteles, que descobre a eternidade no tempo). Devemos pois completar
nosso esquema do modo indicado na figura 2.

Vamos adiante. A aparição dos conceitos, e até do conceito, na existência
não é um fenômeno único. Em todo caso, o conceito pode surgir a qualquer
momento do tempo. A linha que representa a existência implica vários pontos
singulares eternos (figura 3). Ora, por definição, a eternidade - isto é, a enti-
dade à qual se refere o conceito -- é sempre a mesma; e a relação do conceito
com essa entidade é também sempre a mesma. Logo, a todo instante do tempo
(da existência do homem-›no-mundo).a mesmo relação a uma única e mesmo
entidade extratemporal é possível. Se quisermos representar a concepção de
Platão, devemos modificar nosso esquema do modo indicado na figura 4.

Reencontramos assim o esquema da metafísica do Timon: um tempo cir-
cular, a circularidade do qual (e daquilo que está no tempo, sendo temporal)
sendo determinada pela relação do que está no tempo com o que está foro do
tempo. E no mesmo momento encontramos o famoso ponto central que uma
teologia cristã - em minha opinião, uma variante do platonismo - deve ne-
cessariamente introduzir no círculo hegeliano que simboliza o saber absoluto
ou circular. O círculo traçado pode simbolizar a totalidade do saber: tanto do
saber referente ao homem-no-mundo (temporal) quanto do saber referente ao
que está fora desse saber, isto é, fora do homem-que-existe-nmmundo, e do
mundo-que-implica-o-homem-existente (isto é, temporal). Esse ponto central
(que necessariamente aparece assim que se interpreta o conceito como uma re-
lação com algo diferente do conceito, ou seja, assim que se introduz o elemento
da transcendência no saber) foi chamado Deus. Vimos, aliás, que esse esquema
teísta nada tem de especificamente cristão, já que foi inspirado na concepção'
platônicaf'

3. De modo geral, é o esquema de qualquer saber mono-teísta, isto é, de qualquer saber que
reconheça uma transcendência. e um único transcendente. Pode-se dizer que toda filosofia
reconhece uma transcendência: exceto o ocosrnisnro de Parmênides-Spinoza (possibilida-
de 1) e o ateísmo de Hegel (possibilidade 3).
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[= Deus] na qual ele se contempla na religião [considerada]. Assim, por
exemplo, a encarnação de Deus que se encontra na religião oriental Ipré- -
cristã] não tem verdadel-objetiva] porque seu Espírito objetivamente-real
é desprovido dessa reconciliação [quer dizer: do particular com o universal; -
o particular sendo sempre o homem, e o universal sendo Deus para a reli-
gião, e o Estado para I-Iegell. ` "

É claro. A verdade (Wahrheit) é a revelação de uma realidade no sentido
próprio e forte do termo. Por isso só há verdade numa religião na medida em
que a idéia implicada na teologia se tenha realizado no mundo onde essa teolo-
gia ocorre. Assim, diz Hegel, a teologia' cristã não é uma verdade enquanto o
mundo cristão não tenha realizado a idéia da individualidade, isto 'é, da síntese,
da fusão do particular com o universal, do homem real com o Espirito.

(Essa observação aparentemente inofensiva contém toda a crítica hegeliana'
ao cristianismo. O cristianismo só setorna uma verdade' no momento em que
a idéia cristã da individualidade se realiza neste mundo. Mas, assim que esse
ideal é realizado, deixa de ser um ideal. Em outros termos, o homem deixa de
projetá-lo no além, de pensá-lo em categorias teo-lógicas. Em vez de fugir do
mundo, ele o aceita e nele se reconhece. No momento em que o cristianismo se
realiza no mundo pós-revolucionário napoleonico, deixa de ser uma religião.
Ao tornar-se uma verdade, ele se torna a antropologia atéia de Hegel, em que a
ciência expressa o saber absoluto.) :_ '

Enfim, no trecho que termina essa introdução (p. 482, linha 37, até a p. 483,
linha 7), Hegel explica a maneira como vai estudar no cap. VII as diversas reli-
giões surgidas no decorrer da história:

Não ê aqui [isto ê, no cap. VII] que cabe voltar da totalidade das determi-
nações-especificantes [do Espirito] para a determinação-especificante par-
ticular-e-isolada, mas sim mostrar em que forma-concreta a integridade

' (Vollstäridigkeir) das outras determinações-especificantes estáimplicada no
interior da determinação-especificante [particular em questão] e da religião -' -
especíñca que lhe é própria. A forma mais-perfeita [que é] recolocada sob .-
uma [forma] menos-perfeita estázdesprovida de _sua significação-ou-impor -
tãncia para o Espirito consciente-de-si; [ela] pertence ao Espirito apenas su- -
perficialmente, e [só pertence] à representação-exteriorizante do Espirito
A forma mais-perfeita deve ser considerada em sua significação-ou-impon
tãncia caracteristica (eigentümlích) e [deve ser considerada] onde ela for [ol _ .
principio de uma religião específica e [onde ela] for manifestada-verdadei-
ra-ou-confirmada (bewährt) por seu Espirito objetivamente-real.

Com essas palavras, Hegel indica a diferença que há entre a fenomenologia
dareligião, que exporá no cap. VII, e uma história das religioes no sentido lia-
bitual do termo. .

- :1¬ I

l"TR°DU¢Ão A Lairuaii na iisoai.

10 hiêstoriador descreve determinada religião tal como ela aparece aos que
ne ' .d a cr ou creram. O fenqmenólogo descreve apenas o caráter gssgnqaj
I essa rehgião. Isto é, procura situá-la no conjunto da evolução religiosa, qua-
gidicart o paplel desempenhado por uma determinada religião nessa evolução.

om “Hr” P aV1'fi$› quer compreender como e por que o resultado geral dessa
evoluçao é o resultado de uma evolução que passa por determinada; gt.-1935
E, para facilitar a compreensão, ele idealiza as etapas. Ou seja considera uma
d t ' d ' '- - Í .cëlâflgilâd a religilafo .não como ela foi de fato, mas como deveria ter sido, se ela

P. . esse pe eitamente a si própria, se realizasse perfeitamente sua mis-
são histórica. Para ele conseguir isso, deve ligar cada religião ao mundo que
a d . ' ~ *engen rou Em outros ltermos, nao é possivel escrever (e compreender) o
cap. VII sem antes ter escrito (e compreendido) o cap. VI,

tz) Das Lichtweseri (A essência da luz), p. 483-434

T ' l l ' -' ' ' ii ii - . .rata se da religião indo iraniana da luz (igualmente: o . mana dos prunitivos,
desconhecido de Hegel).

P. is , - - - .. .E 3 a1ínea.~I-Iegel resume o aspecto ontológico, metaflsico de seu sistema.
uma introdução ao parágrafo, _

P' 483' última alínea* até 3 P- 434! É 0 texto do parágrafo O homem é aqui um
Eu puro (reines Ich): o desejo ainda está vazio de conteúdo e o honiem ainda
não agiu. Ele toma consciência do Seia natural como de algo dado não modífi;
Ízeê; assim, ele toiâia consciência de um aspectt;›__._‹;1,=._-.'si mesmo, mas esse si mes-
“mit âëiui ëpenas eqejp. isto é, algo dado, algo natural (Seiri). Mas esse gzin ¿-
form dm "-"sff :fu if ÍPT'-fflflfihldo com o Espírito); é humanizado e tem a

_ 3 e um SEU 01' (Hflfl')- O homem toma consciência do divino porque é
nao somente Bewussrseiri, mas também Selbstbewitsstsein I-lá no homem um
d¢S€j0 não satisfeito (já que o desejo satisfeito desaparece). O Herr (p, 433 újfi-
ma llflhãl 6 aqui o senhor antes da luta, o futuro senhor, isto é, o homem-do-
ÉÍÍÍ' °1tÍld° na ÊPt_1:_°d11Çã0 210 cap. IV. Ainda há escravos na sociedade à qual

spon e a re igiao natural. É uma sociedade em que se sente fome 3 se
flllfil' fazer amor: festins, orgias sexuais. ~ -

O Sei" dívinlzadffi É afluí 3 “Gi-mal* df-'T G6-Wlflflfiígkeif' (forma do que não tem
forma) .(p. 48a, linha 3): a luz (pura, abstrata) e as trevas (idem); é o simbolg
do desejo vazio (o Eu tenebroso = trevas) em relação à natureza (= luz) Q sm-
bolo de sua interação: a luz vivificante (só o Ser pode satisfazer o desejg.. O ho
flfem fllfve couier etc.) e o fogo devorador (o desejo destrói o dado). (Cf. a ng-
çao de mana .) . _ .

iii
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Caráter essencial dessa religião: o sublime, o grandioso, o majestoso. Tudo está
concentrado no dado sem medida. Esse elemento (conformista) da majestade
subsistirá em todas as religiões,_ mas vai tornar-se inessencial.

Como essa religião se torna totemismo (p. 484, última alínea): Dispersão da
luz na planta etc. É o Ser (Seia) em sua existência concreta que é agora venera-
do (estágio da satisfação natural do desejo, não mais aquele do desejo ainda
não satisfeito).

b) Die Pflartze und das Tier (A planta e o animal), p. 485-486 `

Totemismo. Corresponde ao estágio da luta pela vida e morte (cap. IV, A); mas
ainda é a própria luta que é considerada, e não a vitória que realiza a domi-
nação. Aspecto biológico da luta; religião do ato de matar (mata-se o animal-
totern, sacrifica-se o deus). É a religião dos povos que se combatem até a mor-
te (fim da 1* alínea da p. 485), e não até a vitória (não se sabe escravizar etc.).
É uma religião “natural” (a planta, o animal), sem conteúdo social propria-
mente dito. Não há Estado.

2* alínea do parágrafo: Passagem para a religião do trabalho. Mas ainda será
uma religião natural (aspecto biológico, fisico). Trata-se do homem que traba-
lha, voltado para a natureza, não do homem para quem se trabalha (o senhor).

c) Der Werkmeíster (O mestre-de-obras), p. 486-489

Religião egípcia. O que é divinizado é o trabalho do homem que se vê compeli-
do a trabalhar. Trabalho condicionado pelo dado (o mais urgente, trabalha-se
para não morrer de fome). Religião mais do camponês que do artesão. Traba-
lha-se para si próprio, considerado como animal, não para um senhor essen-
cialmente humano. (Religião do futuro escravo.) ~

Trabalho necessário e forçado sem ser servil; esforço considerável para obter
um resultado medíocre.

O homem não se contenta em trabalhar; ele santifica seu trabalho. Aqui, atitu-
de correspondente ao Verstand (entendimento). Hegel pensa na religião dos
egípcios que se manifesta sob a forma abstrata da pirâmide e do obelisco, coi-
sas que não existem na natureza e que, por conseguinte, simbolizam o tra-
balho. Trabalho racional que não reproduz a natureza e que realiza o que só
existe no espírito humano. Santifica-se a linha reta que é útil (a alavanca etc.);
o utensílio deve ser simples. zf

O trabalho só será santiñcado enquanto não houver senhor; quando há um se-
nhor, o trabalho já não é, como aqui, um instinto natural; ele é função do reco-
nhecimento especificamente humano.
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ruraooução A Lzrruaa na Hnoru.
1-

Para propiciar ao morto a vida eterna, coloca-se seu cadáver dentro de um
produto do trabalho humano racional (pirâmide).

O obelisco = quadrante solar. O culto da luz do parágrafo o é aqui mediatizado
pelo trabalho humano. _ '

Essas três etapas são progressos da religião, etapas em direção ao cristianismo.
Mas são também um passo em direção ao ateísmo, já que cada estágio corres-
ponde a uma humanização mais elaborada do Deus. O homem, e cade progres-
so, é superior ao deus de etapa anterior. Cada vez que o homem trabalha para
um Deus, ele o ultrapassa, até. o momento em que trabalha conscientemente
para si mesmo (no Estado perfeito). _

Última alínea do parágrafo: Passagem para a religião grega. O homem quer
morar ainda em vida na pirâmide do morto; quer gozar dos produtos do tra-
balho humano racional.

No estagio do Werkmeíster, o homem trabalha de fato para outrem (o deus) e,
por isso, não está satisfeito. Mas não é um trabalho propriamente humano, por
não ser mediatizado pelo senhor.. Trabalho ide abelha, de certo modo. Não há o
“servir'Ê `

Mas, durante esse estágio, o mundo se transforma (por esse trabalho) e o ho-
mem começa a trabalhar para outrem. Passagem da- religião do artesão (cen-
trada no produtor) para a religião do artista (orientada para o consumidor).
Símbolo da passagem: a esfinge, mas a esfinge que fala (mito e oração).

B. Dra 1<UNs'rRELrGroN(a RELIGIÃO-ARTE)
(p. 490-520)

Introdução, p. 490-492

O homem vai agora falar dos deuses: mitologia; e vai falar aos deuses: orações.

A religião já não é natural: o homem fala. E o deus ó parecido com o homem.
A Gestal: (forma-concreta) divina torna-se Bewusstseín (assume a aparencia
humana). (O que foi dito sobre o trabalho: no início, a matéria-prima [natu-
ral] domina, o Eidos ainda só existe em potência; no fim, é a forma [humana]
que existe em ato.) P. 490, linha 9: O homem é “geistíger Arbeiter geworden”
(tornou-se trabalhador do espirito).

O trabalhador intelectual põe-se a falar de si mesmo, mas pensa que está falan-
do dos deuses.

Como se efetua a passagem? Porque o mundo real (grego) é diferente do ante-
rior (egípcio). Qual é o mundo em que o homem pode falar e não trabalhar? Já

ín-
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não é nem o mundo da colheita (A, rt), nem o do caçador (A-. blz 116111 Ú fllllfldfi
puramente agrário (A, c). '

E o mundo chamado no cap. VI, A de “der wohre Geí.sr“ (o verdadeiro espirito).
É a cidade grega. (Aqui, principalmente Atenas; no cap. VI, A, sobretudo Espar-
ta.) O homem (= senhor) não é mais obrigado a trabalhar com as próprias
mãos para manter sua existência; aproveita o trabalho dos outros (= escravos)
e não entra em contato direto com a natureza.

Kuristreligion = religião dos senhores, que nela se revelarão a si mesmos incons-
cíentemente.

Na sociedade agrária (de A, c) forma-se uma classe de senhores que vive dos
produtos agrícolas mas sem participar dessa produçao.
É o mundo do reconhecimento (Anerkeririung). I-lá luta. O objetivo, porém, não
é o ato de matar, e sim a vitória. É o mundo onde há escravos que reconhece-
ram os senhores e que trabalham, mas na atitude do terror e para outrem.

A seção B também está dividida em três parágrafos: ct. b e c; ri = desejo, b = lu-
ta, 1: = trabalho. A divisão em B é portanto a mesma de A. Mas aqui já não se
trata de desejo, luta e trabalho naturais. Agora os homens vivem em cidades.
Religião da cidade. Desejos, lutas e trabalhos especificamente humanos, visto
que o homem é apenas senhor.

Mas por que uma religião da arte? O senhor só é reconhecido como tal por
causa da escravidão. O que distingue o senhor e o escravo é o lazer. Não só o
senhor pode não trabalhar, mas não deve trabalhar. Deve, no entanto, fazer
alguma coisa: as artes. (Ele trabalha sem trabalhar: trabalhador intelectual.)
Deve não apenas do ponto de vista moral (Aristóteles), pois não pode fazer de
outro modo: ele não sabe trabalhar.

Belo é o objeto que dá prazer sem sofrimento. Gozar do mundo sem fazer es-
forço e viver como artista. ¿

Logo, o senhor vai achar belos os produtos do escravo (que não lhe custam es-
forço algum) e os aprecia como esteta; esses produtos estão desligados do
esforço da produção e, portanto, doprodutor. Assim, sua religião será uma
Kunsr-religion, que diviniza o Sem como beleza (esquecendo que a beleza é
uma obra humana). _

Templos continuam a ser construídos; mas 0 que ¢°Htfl Ê 3 beleza d° t°mPl°*
e é o homem quem a aprecia.

O Estado aparece com a cidade grega. Antes, no Egito, por exemplo, existe ape-
nas uma pura aparência de Estado_- Pois toda sociedade fundada na divisao
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iivrnonução A Leiruaa na Hansi.

em castas ainda é uma sociedade “naturalfi porque até essa divisão é natural,
imposta ao homem pela natureza (se existem lavradores, ferreiros, sapateiros,
é porque terra, ferro, couro são naturalmente diferentes). Na colmeia, tam-
bém há divisão do trabalho. Ao passo que a divisão em senhores e subalternos
(“classes”) é humana; só há Estado quando há classes.

A religião grega é religião-artística por ser religião de classe (os senhores). É a
classe dos senhores que se dá conta da beleza do trabalho do escravo.

Mas a divisão em classes sempre se baseia em um resquício do natural: o escra-
vo trabalha para satisfazer as necessidades naturais do senhor. Por isso toda
classe tem sempre tendência para se transformar em casta (hereditariedadel).

O senhor se embrutece no prazer ou então “trabalha” sem trabalhar (a arte).
Mas o mundo que daí resulta é ilusório (mundo fictício da arte e das belas-
letras).

Para que haja religião, é preciso que o homem se transcenda: em outros ter-
mos, é preciso que o homem e o cidadão não sejam idênticos, que haja oposí.
ção entre o homem e seu mundo, que o homem seja revoltado.

ú

Nim? ÍEJÍÍÚ '51'-U5 É-'5¢1'¢V¢U HH Íüvflntude, Hegel afirma: “Os povos felizes não têm
religiao. Pensava enño que os gregos não haviam sido religiosos. Mas na Feno-
menologia do Espírito já não acha que os gregos tenham sido um povo “feliz”L

Para que haja Kunsrrelígiori, ê preciso que o homem, isto é, o senhor, esteja
consciente da insuficiência do mundo no qual vive (sitrlíche Welt, mundo mo-
ral). Não se trata do escravo, já que este se encontra fora do Estado e a religião
exprime o Estado.

O homem não satisfeito é aqui o senhor ocioso. Trata-se da sua religião. `

Há duas religioes no paganismo: .- _ '
a) a religião familiar (à qual Hegel não se refere aqui; ver cap. VI, A. a);
b) a religião oficial, que nasce do descontentamento do cidadão.

Como pode haver síntese do universal com o particular? -- (este é repelido
pelo ostracismo: a cidade rejeita na natureza aquele que quer impor sua parti-
cularidade a universalidade, isto é, ao Estado). Essa síntese se dá pela fruição
(Genuss) resultante dos produtos do trabalho de outrem. Essa fruição estética
pode provocar a alegria (Fraude), mas não a satisfação (Befi-izdigzmg)_ Porque a
ação mediadora (o trabalho) não é a ação daquele que fruiu. Eis a insuficiência
da fruição artística. _

Ohomem, como não está satisfeito com a obra de arte, pensa que a fez (ou que
foi feita) para um outro, para um deus. - ' _

E
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Qual é a essência do mundo da moral consuetudinária, que vai revelar-se na e
pela religião da arte? Hegel fornece a resposta ao resumir a descrição desse
mundo apresentada no cap. Vl, A: “Demi die Wirklichkeit... jindef' (p. 491, li-
nhas 4-22). A dialética desse mundo chega ao “Espírito subjetivamente certo
de si mesmo”l É aqui o proprietário de escravos, o senhor.

“Die Voliendnng...” p. 491, linha 22, até a p. 492, linha 3 “... hervorbringf: O se-
nhor torna-se esteta. O esteta está de fato subjetivamente certo de si mesmo,
mas não é reconhecido como tal,nem pela multidão nem pelos outros estetas.
Essa é a sua insatisfação. Ele lamenta a perda de seu mundo, é um “emigrado”;
está de luto por seu mundo; Foge deste porque não ousa transforma-lo e, as-
sim, torná-lo conforme ao seu ideal estético.

Desse modo, o esteta aspira por uma religião.

P. 492, 1* alínea: É nessa época que stuge die absolute Kunst (a arte absoluta).
A arte é aqui religião, e a religião é arte. '

P. 492, 2* alinea: Mais tarde, o Geist vai superar a arte.

Temas dos três parágrafos da seção B: ' _
a) o homem quer se fazer reconhecer sem lutar nem trabalhar: artes plásticas e

poesia -- das abstrakte 'Kamsrwerk [a obra de arte abstratal;
b) luta sem trabalho (e semzrisco de vida) travada a fim de obter o reconheci-

mento: o esporte -- das iebendíge Ktmsrwerk [a obra de arte viva];
c) o trabalho no interior da luta pelo reconhecimento, mas não trabalho físico;

_ trabalhar é, emgeral, construir. um mundo não natural, mas aqui deseja-se
fazer isso sem esforço fisico:_a literatura, o' mundo da ficção (epopéia, tragé-
dia, comédia) -› das gerÍs_tige'K1mstwerk (a obra de arte espiritual).

` rt) Das absrrakte Kunstwerk, p.. 493-501

O parágrafo a sub-divide-se em' três etapas dialéticas (não marcadas no texto):
1. A estátua, a arte representativa plástica. Essa etapa corresponde a A, a: o ar-

tista venera a natureza e crê na beleza (concebida como mana). Correspon-
de também a B, c, 1: a epopéia, a descrição estática.

2. O hino (coro). Corresponde à poesia lírica. A luta no que ela tem de mais
geral, antes da própria luta fisica: interação puramente verbal. A comunhão
só se efetua pela palavra. Sçuainsuficiéncia é compensada em 3.

3. (O culto. A interação é mais real. Ação dividida entre os participantes; luta
simbólica. Construção do templo. O culto não pode ser aplicado ao conjun-
to da vida real: a totalidade da existência humana não é santificada. (Pará-
grafo l:›: o esporte como intermediário entre a luta cultural simbólica e a
luta real.) ,
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Primeira etapa (p. 493, linha 9, até a p. 495, linha 7 de baixo para cima)

'lires perguntas: 1", que é n arte? 2", que teologia lhe corresponde? 3°, que é o
artista?

1° (p. 493, linhas 9-28): A estátua. Na estátua, o artista não consegue conciliar
o Ser com a ação. A estátua é a imagem apenas do que é imóvel (já acontecido)
no homem.

O templo que cerca a estátua. Um representa o universal, a outra o particular.
Relação real e também defasagem real. Corresponde também à des-harmonia
entre a vida privada do senhor e o Estado. pagão, sua vida de cidadão.

0 templo. O templo grego é mais racional (mais “ateu”) que as formas anterio-
res: tem a forma de uma casa, isto é, de uma habitação humana. Mas o senhor
esquece o esforço do escravo; pensa que o. mundo natural, o cosmo, já é racio-
nal. Assim, para ele, o corpo humano é racional. Masestá enganado e acaba
por perceber isso. O templo, que já não tem a simplicidade da pirâmide e do
nobelisco, complica-se com o aparecimento da irracionalidade (relações irracio-
nais). (So o trabalho racionaliza a natureza, isto é, humamza-a ao torna-la con-
forme ao homem.) - .

2° (p. 493, linha 29, até a p. 494, linha 24-): O deus que habita a estátua. Pas-
sagem ao antropomorfismo: suprimiu-se a_ necessidade (Bedürƒtigkeit) da vida

O senhor já não depende da natureza; ou melhor, ele tem lazeres.
(A luta entre os deuses do Olimpo e os Titãs simboliza a luta do homem com a
natureza, que é, na realidade, trabalho.)

3° (p. 494, linha 25, até a p. 495, linha 7 debaixo para cima): O artista só se faz
reconhecer pela estátua imóvel e muda; desse modo, ele não faz reconhecer sua
atividade; donde a insuficiência da arte plástica. Então ele faz reconhecer a
própria obra; não a produção nem o consumo da obra. Sua alegria (Freude) é
abstrata; não é humana, porque o homem não é Ser, mas ação. O que é de fato
humano é precisamente a produção e o consumo das obras de arte, não as
obras em si.

Segunda etapa (p. 495, linha 8 de baixo para cima, até a p. 498, linha 23)

Surge aqui a palavra, que tem dois aspectos: a) seu Dasein = existência-empirb
ca (o som); b) sua existência não natural (o sentido).

Pela linguagem, a subjetividade é reconhecida por todos os outros; mas esse re-
conhecimento pela compreensão verbal é imediato, e nisso está sua insuficiên-
cia. A existéncia humana não se reduz ã linguagem; o homem reconhecido em
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função apenas de sua linguagem não égo homem integral. O poeta difere do
homem integral. A poesia é a alma (não o conjunto alma e corpo). Essa exis-
tência parcial na linguagem (poética) tende portanto a apresentar-se como di-
ferente de mim, distinta de mim, existente em outro plano que não é o meu; a
poesia tem tendência a aproximar-se do divino, a tornar-se religiosa: o hino re-
ligioso (p. 496, linha 13).

n-

O Deus do poeta tem sua atividade dentro de si mesmo; essa atividade é pura e
abstrata, imediata: logo, não será um Deus criador. Será o Deus perfeito, que
basta a si mesmo. (Os deuses de Epicuro.)

Ao hino (como Dnsein) corresponde a prece, a oração (Andacht), como Inner-
Iichkeit (interioridade). -

O desenvolvimento dialético que se interrompe na linha 21 da p. 496 é reto-
mado na linha 13 da p. 498 e vaiaté a linha 24: A poesia -- como o tempo --
é passageira, eféniera. Ela não tem Bestelien (consistência).

Nota intercalada (p. 496, linha 22, até_ a p. 498, linha 12) referente ao oráculo.
Na poesia (o hino), o poeta fala aos deuses e dos deuses. No oráculo, o deus
fala ao homem e do homem. .
O vinculo dialético do oráculo: a religião natural. Trata-se aqui de uma nota
intercalada. O oráculo é a primeira forma da linguagem (= Logos) na Terra.
Mas ainda não é uma linguagem verdadeiramente humana; não tem conteúdo
universal. Fim p. 496: o homem que, pela primeira vez, fala uma linguagem
humana com conteúdo universal está isolado; não é compreendido pela socie-
dade. Ele sabe que é e se sente um particular e se crê inspirado.

Essa linguagem sempre revela o dado e nada além do dado; até o oráculo
“revolucionário“: a única coisa que muda é a atitude de quem se serve dela.
O oráculo ou é estritamente incompreensível, ou revela o dado (nesse caso, é

' 1

banal, conformista). _

P. 497-498: Socrates e seu demónio.

“Das Hõhere als bei'de...” (p. 498, linhas 7-12): A última frase da nota exprime a
moral de Hegel.

Terceira etapa (p. 498, linha 24, até a p. 501)

O culto = síntese da estátua e do hino. Só há religião e culto quando há fuga,
isto é, não-satisfação pela ação. No culto, como há ação (embora simbólica),
a transcendência é atenuada: o Deus participa, como o homem, dessa “ação”
(do culto). Logo, há interação entre o homem e Deus.

'Ilí-
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Três elementos dialéticos do culto:
I. Prece mística (= desejo);
2. Sacrifício (= luta);
3. Construção do templo (= trabalho).

1° (p. 498, linha 7 de baixo para cima, até a p. 499, linha 12): O culto nasce do
hino, não da plástica. .

Um elemento que existe em todo culto, mas não lhe é essencial, é o elemento
místico. (Origem: a Andachr [oração] da primeira etapa. Quando separado do
culto oficial: os mistérios.) O místico é ativista. O poeta mostra o objeto dese-
jado e não quer consiimi-lo. É um ato, mas frustrado. A mística é uma atitude
de estrutura ativa, já que há supressão do objeto e sua identificação com o su-
jeito (mas isso se passa no imaginário). '

Passagem da poesia ao (falso) culto místico: o poeta, ao tornar-se místico, quer
ultrapassar a Fraude (alegria): quer agora identificar-se oom o objeto, mas con-
tinua a não querer suprimi-lo. Logo, será um fracasso: porque ele não quer co-

u - ri _ - - ‹ . . , _meter o crime da supressão do objeto. O crime (do desejo) será simbólico, e a
purificação também. ' ` ~ _

2° (p. 499, linha 13, até a p. S01, linha 4): A ação, a princípio puramente inter-
na, torna-se agora real, manifesta, mas permanece simbólica. A ação ritual re-
mete o homem a si mesmo, mas não a ele tal como vive no mundo real.

O sacrifício reflete a luta: o senhor sacrífica a vida pelo Estado, mas o Estado
(pagão) sempre lhe devolve menos do que ele sacrificou. No culto, ele sacrifica
a Deus não a propria vida, mas simbolicamente objetos que lhe pertencem e,
com isso, espera atingir a união do particular com o universal, à qual-não che-
ga em sua existência real (de cidadão) dentro do mundo pagão.

Como no mundo realinteiramente preenchido pelo Ser, no mundo divino não
há lugar para um novo divino; é preciso suprimir uma parte do divino para
santificar o homem: este é o sentido do sacrifício, no qual o objeto sacrificado
éidentificado a um Deus. ~ . _

O sacrifício traz a fruição, o Genius. Manducação coletiva do animal sacrifica-
do, mas essa fruição não tem futuro, é efémera (como a poesia), já que não im-
plica o trabalho (ela não tem Bestehen).

O senhor faz, no e pelo culto, a experiencia de sua insuficiência.

3° (p. 501, alínea): O trabalho será introduzido (simbolicamente) no culto. Por
isso é que este será completado pela construção ritual do templo.

šíš
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Esse trabalzjwo suprime a transcendência, e agora no culto, no templo edificado,
o povo m _n1festa sua própria .gloria (“seines eigenen Reichtumes und Purzes”;
última linha do parágrafo, p. 501). _

b) Das lelrendige Kunstwerk (A obra de arte viva), p. 502-506

P. 502, 1* alinea: Única alusão à religião judaica. Hegel não se refere a ela na
Fenomenologia do Espíritoié apenas uma nota. Essa religião é a síntese dos três
elementos descritos no cap. VII, A; logo, é a perfeição da religião natural. (Cf.
Êcrits de jeunesse, editado por Nohl.)

A religião judaica não e uma religião de senhores. Há, aparentemente, yid-goi'
análogo a grego-bárbaro. Não é verdade; pois o Estado judeu não é reconheci-
do como Estado. O judeu vive num mundo pré-político; sua religião é a da na-
tureza. Se é guerreiro, deve estabelecer um vínculo totêmico com seu Deus.
Mas não consegue impor-se como povo guerreiro; retorna ao estágio primitivo
do deus-mana, do Um abstratofi*

Mas, mesmo que o povo seja vencido, seu Deus permanece vencedor, já que ele
quis essa derrota. A derrota do povo judeu é portanto, profundamente, a vito-
ria de um povo sobre si mesmo.

O povo judeu é também um construtor de templo. O Deus-totem é também
um Deus-artesão, um Criador-demiurgo. -

Temos portanto um Deus-mana que age no trabalho. Síntese paradoxal. `
It

Como religião nattu'al,_ela é inferior à religiãogrega, já humana por ser artisti-
ca. Mas é superior à religião grega na medida em que esta é apenas uma reli-
gião de senhores (limitados, idênticos a si mesmos).

Como o Deus bíblico é um, sem concorrente, pode transformar-se sem se tor-
nar menos do que era; os deuses pagaos, ao contrário, devem permanecer co- ' '
mo são (“perfeitos“), senão se rebaixam.

O Deus bíblico acaba por ser uma perfeição que se torna, o que é incompreen-
sível para a razão abstrata. Torna-se o Deus cristão e mantém-se sob essa for-
ma enquanto durar a história. ,

Ainda aqui há três etapas dialéticas:
1. Os mistérios (a bacanal);
2.0 atleta (a festa);
3. A linguagem literária (Píndaro etc.).

* O texto de Kojève é de 1915?, anterior portantoã criação do Estado de Israel. (N. da T.)
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Primeiro, uma breve introdução (2* alínea do parágrafo): Passagem do culto
público para os mistérios.

1° Os mistérios (p. 503, linha 19, até a p. 504, linha 23)

A relação cidadão-Estado se manifesta pelos mistérios, que são uma síntese en-
tre o culto público (sacrifício) e o elemento místico da religião. Esse elemento
surge sob uma nova forma: porque aqui o deus já não é objeto apenas de con-
templação (Amiacht), mas também de desejo (Begíerde). Há portanto nos mis-
térios um elemento de desejo, que acarreta destruição (bacanais). Mistérios
gregos = primeira tentativa, ingênua, de divinização do homem.

(P. 503, linhas 10-4 de baixo para cima: Nota intercalada, dirigida contra os fi-
lósofos racionalistas, de Kant a Schelling. Compreender a história como o de-
vir da verdade é o hegelianismo. Os outros estão equivocados ao pensar que
podem, apenas pela razão, chegar ao conhecimento da verdade. Essa nota refu-
ta o suposto “panlogismo” de Hegel.) ' d

As duas alíneas seguintes (p. 503-504): O homem torna-se humano quando
deixa de desejar uma coisa e passa a desejar um desejo. O primeiro desejo é re-
primido na e pela luta, e o homem deixa assim de ser um animal. Essasubli-
mação se manifesta primeiro na arte plástica, na poesia lírica, na mística, em
que o objeto desejado já não é real; e no último caso a propria idéia de objeto
desaparece. O homem que não quer perder-se na união mística retorna para a
base material de seu desejo. O primeiro passo: o culto orgiástico dos mistérios.
O homem encontra aqui um objeto material desejado e volta a ser fome (Eleu-
sis) e sexualidade (Dyonisos). Mas não é um passo para trás, porque a consciên-
cia-de-si é mantida. .

A orgia integra portanto os elementos (ativos) que o culto oficial havia excluí-
do. Mas também ela é ocasional, efêmera. Essa é sua insuficiencia. Tanto é pos-
sível viver numa orgia perpétua quanto passar a vida num templo. Mais uma
vez aqui o conteúdo (existência humana) vai além da forma (religiosa, artísti-
ca). O homem supera a orgia e os mistérios porque quer realizar verdadeira e
integralmente sua vída corporal, porque não quer dissolver-se. Os mistérios
pagãos são mistérios do pão e do vinho, 'e ainda não da carne e do sangue. É o
culto do atleta que faz a transição.

2° O atleta (p. 504, linha 24, até a p. 505, linha 10)

Os mistérios dos deuses superiores: os jogos olímpicos, a festa religiosa. O atle-_
ta representa a essência da religião da arte; é ao mesmo tempo o ideal do se-
nhor (reconhecido sem crime) e um Deus que se tornou carne. Esse culto dos
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jogos e do atleta é a festa que o homem oferece em honra de si mesmo. O atle-
ta é “ein iaeseeltes lebendíges Kunstwerk” (uma obra de arte viva e animada),
p. 505, linhas 5-6.

Pela primeira vez, o homem pode viver integralmente num mundo “relígiosofi
Aqui é o atleta que vive no mundo esportivo. (Não se vive num mundo de es-
tátuas, nem num templo etc. O que falta é o Espírito; o atleta não fala; não há
Logos, há apenas a carne.)

3° A linguagem literária (última alínea do parágrafo) _

O atleta é silencioso. Mas o poeta ditirârnbico fala dele (Píndaro). Passagem da
religião artística propriamente dita à religião literária (§ c).

c) Dos geistíge Kunstwerk (A obra de arte espiritual), p. 506-520

O mundo esportivo é um mundo humano, nele é possível viver; à primeira vís-
ta, é até perfeito, já que existe um campeão do mundo, isto é, um homem uni-
versalmente reconhecido em sua particularidade após uma luta. Mas essa luta
esportiva não é séria (não comporta risco de vida) e, além disso, o homem é ai
reconhecido apenas em seu corpo. Logo, imperfeição do mundo esportivo: não
há individualidade verdadeira (integral) e, por isso, não há verdadeira satisfação.

O novo mundo que daí resulta é um mundo literário. Esse mundo carece de
realidade objetiva (Wirklichkeir). O homem foge do mundo real ao construir o
mundo literário; esse mundo é portanto religioso. E toda religião acarreta ne-
cessariamente uma literatura: no início sagrada, depois profana, mas sempre se
atribuindo um-valor supremo. Toda literatura cria um mundo. O mundo lite-
rário pagão (religioso) nasce com a epopéia, vive na tragédia e morre como co-
média. Donde, três etapas dialéticas:
1. A epopéia: o enquadramento desse mundo;
2. A tragédia: o ator que age dentro desse enquadramento;
3. A comédia: o resultado da ação desse ator.

(Não há introdução, porque a introdução geral no § c é a última alínea do § b,
isto é, a terceira etapa da dialética anterior: a literatura nasce dos mistérios e da
orgia, assim como do esporte.)

1° A epopéia (p. 506, linha 7, até a p. 509, linha 3 de baixo para cima)

1* alínea do parágrafo: Primeira união dos povos em uma nação em vista de
atingir um fim comum como, por exemplo, a guerra de Tróia. Essa união só se
deu por exclusão (união contra...). Sua ação não é o resultado da essência desse
mundo: não há Estado universal, não há império.
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2* alínea: Análise do mundo épico. Ele é total; nele é possivel viver. Mas há um
comando (Oberbeƒehl) único e não governo (Oberherrschaƒt) único. Isso se re-
flete no panteão. (Estágio da sensação, ainda não o da percepção-tragédia ou
do entendimento-comédia.)

Não há herói verdadeiro, único (ator): quando ele surgir, deverá destruir essa
união; será a tragédia. Manifestar-se-á então de modo declarado o conflito en-
tre o universal e o particular, que está latente no mundo da “união sagrada”.

3* alínea: Esse mundo se revela ao homem pela epopéia. Der Sci1luss(o silogis-
mo) da epopéia: '
1. das Extrem der Allgemeinlteit = die Götterwelt (o extremo da universalidade

= o mundo dos deuses);
2. die Mitte(Besonderl1eit) = das Volk in seinem Helder: (a mediação [singulari-

dade] = o povo no seu herói);
3. dos Extrem der Einzelkeit = der Stinger (o extremo da particularidade = o

rapsodo). ~ -

O povo que age por seus heróis e neles é individualizado serve de m_eio-termo
entre o Olimpo, que representa o universal, e o cantor épico, que encarna o
particular.

O Sänger cria esse mundo, não o reproduz. Não há realismo. Os deuses agem
(elemento novo em relação ao que precedeš antes, na Arte, o homem tomava
consciência de si como Seín; agora, na Literatura, ele toma consciência de si
como ação).

4* alínea: A ação do herói épico. (P. 508, linha 11: “Synthetisehe” [sintético] sig-
nifica aqui justaposto, porque ainda não há verdadeira síntese.) Essa ação vai
destruir a tranqüilidade da nação, sua (falsa) síntese, e manifestar sua contradi-
ção interna: não é um Estado que preside a coalizão de nações que é vitorioso;
não é determinada nação que é vitoriosa, mas sim as nações unidas. Logo: ou
se suprime a vitória, ou as diferentes nações, integrando-as num império. Em
ambos os casos, é o fim do mundo épico. -

‹ .

5” alinea: O conflito épico manifesta-se também no mundo divino da epopéia.
É cômico ver os deuses, em suas querelas, esquecerem sua natureza eterna: por
que lutam se não há vitória que possa mudar-lhes a natureza? É um mero jogo
sem resultado nem êxito.

Silêncio do animal (e do atleta) -› literatura -›.saber absoluto
Particularidade isolada -> nação -a» império

Para realizar-se, a nação suprime a si mesma no império. O primeiro império:
o de Alexandre, que é o primeiro herói trágico (o ator); ele fracassa porque

¡ín-
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tenta realizar o império num mundo de senhores, e não de cidadãos (como o Í '_ P- Vê o conflito mas não ve a possibilidade de resolve-lo e se lamenta. É a persona-
-fará Napoleão). '

2° A tragédia (p. 509, linha 2 de baixo para cima, até a p. 517, linha 8)

(Ésquilo. A Orestia serve de base para a análise; cf. também cap. VI, A, a-b.)

Personagem nova e importante: o ator.

A tragédia manifesta o conflito entre o particular e o universal no mundo dos
senhores pagãos: conflito insolúvel. Depois da vitória épica das “nações uni-
das”, a coalizão se dissolve, cada povo volta-se para si mesmo. O universal se
esfacela, mas é mantido porque cada povo (e cada homem) acha em si a con-
tradição entre a ação universal e a atividade particularista. No mundo épico,
ela parecia exterior e suprimível; agora, no mundo trágico, ela se torna neces-
sária, manifesta e essencial. -

(Por necessidade [Notwendigkeít] deve-se entender aqui o destino, isto é, o im-
pério no qual vão ser integradas as nações ou povos.)

“ Extrern: o destino imperial, representado pelos deuses;

ÁIIIES da tragédia Mitra: a nação ou o povo heróico;
havlanü Exrrern: o rapsodo, que vé a chegada do império e o“ s ú ,. n

Súogmmü “PED compreende e anuncia; mas, desse modo, se exclui da
l nação e se aniquila.
L

Na tragédia aparece o ator no qual se atualizam os dois extremos. (O autor que
compreende o destino deve tornar-se ativo.) O ator percebe a solução do con-
flito, mas não pode realizá-la (senão seria Alexandre).

Mas a ação do ator trágico é evidentemente imaginária. O auge da arte será a
comédia na qual o ator age exatamente como o homem age na vida cotidiana.
Então a arte suprime a si mesma; passa-se para a vida real.

O herói épico era mudo; o rapsodo é que falava por_ele (o narrava). O herói
trágico fala; o ator fala por ele e adota sua máscara.

Na epopéia, é preciso saber o que acontece; na tragédia, o que se diz. Na guerra
estrangeira (épica), não há necessidade de falar; na guerra civil (trágica), há
discurso.

P. 511, alínea, “Der allgeineinen Boden...” etc.: Tres elementos constitutivos da
tragédia: o coro, o ator e os espectadores. -

Primeira condição da situação trágica: o povo (= coro) é passivo. Ação que não é
a dele. Ve os dois heróis (atores) caminharem para a ruína sem poder interferir.

ín-
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gem mais trágica da tragédia; assim como o autor, que é solidário com o coro.
5' ÍÇ -O com Sabe que o fim da ação será trágico e, mesmo assim, faz o herói agir.

A situação é análoga à religião mística: o herói é um bode expiatório. Mas nao

-_'-_-_¡,¬_-'-'i='___Ir s_:`|\"_':¡'¡'-'

i é a sério' é evidente que não se mata o atot; 6 fififlal 0 ¢°I1Í1i'l0 Será I'-f=S01VÍ€10›
f pois o herói perde a qualidade trágica para tornar-se cômico.

Só pode haver dois atores na tragédia; o terceiro não existe, pois não há meio-
termo que resolva o conflito. Logo, um único autor trágico: Ésquilo.

. 1 . ,

ç _ Retomaga do cap, V1, A, a-bz Asociedade (o :Wesen [essencia] “da sociedade) dos
` senhores é contraditória em si mesma e, ao iltllfllllárla Pela 3-Ça°› f*1Z'5"3 mm q“_°

. H ela desapareça. Como essa ação se efetua dentro de um mundo fechado, é cri-
Eç; H minosa: é sobretudo a guerra civil, o crime por excelência. __,__

L!̀' ¬_-_-Tzzimfi
_,,__

'lts'
|I|'- 'iii-. ši. O politeísmo da epopéia torna-se na tragédia um dualismo: os deuses da cida-

Ê: de superiores e os deuses infernais, os deuses da família. Apolo, Ze\1S.At¢m1S." _ _: Í - i
i' 1 'I' "

de um lado; do outro, as Erinias, na Oréstiaq _

i (Cf. v. VII, p. 385: primeiro ensaio de Hegel sobre a tragédia.)

_” O sacrifício de Ifigénia manifesta a contradição entre o Estado e iaífamilgâ. Píqla
ii' morte de Agamenon, o princípio da realeza (= Estado) É 511P1'1m1 0 E A m la

I i' ocupa tmlg, Ú lugar do Estado. (Egisto não é' um rei.) Ao destruir a família (ao
matar na mãe), Orestes quer devolver a rea1eza_ao pai. tornando-'se ele mesm:
rei: porque Agamenon vai se tornar pai de rei e, assim, será rei. Orestes ser

-_ morto pelos deuses infernais. Não há solução.

'."

*~ _F
I
J _

I

I" 1 Ésquilo desmente Agamenon (“domesticação” das Erínias = transformaçao da
tragédia em comédia).r-:

_

' *Ê '- Hamlet = tragédia de intelectual. As únicas tragédias modernas são tragédias
-- ' de intelectuais: Hamlet e Fausto. Mas essa tragédia (burguesa ou cristã) é tra-

z -- gédia da inação. lá a tragédia do senhor pagão é tragédia da ação. O intelec-
. ä..
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tual pode ser trágico porque, por não trabalhar, ele se pareçe cp)m o seiihor-
= Mas ele também não luta, no que se parece com o escravo (e e é urgues - es

_ f - ° ~ ' ' ' ' cífica' cravo sem senhor). Logo. tragedta da inaçao ou comedia da ociosidade pa
e até pacifista_

r-. :__ P. 514, última linha, “Das Bewusstsein schloss...” etc.: Aqui a palavra importante
H é Betrug (trapaça ou impostura; hipocrisia).
'i5.

A trapaça, a impostura da tragédia: o senhor pensa e quer que os outros pen-
' sem que ele é Senhor integralmente e que, por sua atividade de senhor, esgota a

.se

' essencia humana e a dele mesmo. É um engano que. püstflrlürmflflífiz S6 tflfflã

.-¿,.: 241 _

:'*-..- -I"' :Í

...an



staxaunae icoii-iva

uma fraude. Pois não se trata de eliminar o particularismo diante do universa-
lismo, mas sim de uni-los: a vida de senhor que exclui a particularidade é im-
possível. Afinal o que a tragédia revela? Que, em sua ação de intuito universa-
lista, o senhor age de fato como particular. Pois é evidente que a natureza de
senhor (seu “caráter”) é uma natureza particular (já que diferente da do escra-
vo, da mulher) e, portanto, limitada. Logo, o senhor que aspira ao universal
tem em si tanto de particular quanto aquele que adere abertamente ao particu-
lar (à familia). t -

O senhor que age como senhor não pode evitar a tragédia, nem a impostura da
tragédia. O ideal do senhor não é viável: só se pode morrer como senhor. O se-
nhor que pretende viver como senhor é um impostor. Ele “desempenha um pa-
pel” trágico,'é uma hipocrisia. A tragédia não pode subsistir como tal; deve de-
saparecer como género literário (cedendo lugar à comédia --> romance).

A solução proposta por Esquilo: a porra inatividade do Estado (ou a guerra es-
trangeira: o que seria o retorno à epopéia). Logo, transformação de um Estado
guerreiro de senhores em uma democracia burguesa: comédia.

Analogia entre o fim da Oréstia de Esquilo e o fim da Pazde Arístófanes. Ve-
remos que-Aristófanes é um já-burguês com saudade da dominação passada,
e que Esquilo.é um ainda-senhor com saudade dazburguesia que desponta.
P. 515, última linha, “Dieses SchielcsaL..” etc. - _ .

Outro resultado da tragédia: o despovoamento do céu. Sobra apenas Zeus, mas
que já é o deus da família, do lar. De fato, as Erínias venceram Apolo e Atenas;
o tratado de paz entre eles suprime as divindades políadas. Mas é também uma
vitória de Atenas, pois as Erínias se tornam cidadãs, o que já é cômico.

Oherói trágico é um burguês que adotou a máscara (“hipócrita”) e a retira de-
pois da tragédia. Porque não há vida real de senhor, há apenas um papel de se-
nhor, uma representação. Essa representação se torna consciente e explícita na
comédia. _ "

3° ' A comédia (p. 517, linha 9, até a p.'520)

O mundo cómico ou burguês é homogêneo. Não há mais conflito absolu-
to; não há mais fuga para fora do mundo: mundo homogêneo é mundo sem
Deus. Esse ateísmo é essencialmente novo, e é o que a comédia traz. A arte
como religião desaparece (se suprime) e a religião da arte também.

O homemt supera o estágio dessa religião; seus deuses, que pretendiam ser ab-
solutos, tornam-se ridículos, cómicos. Mas, para poder rir dos deuses, o ho-
mem deve ainda crer em um Deus. Ele não é de todo ateu na comédia. ~ --
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ÊÍÍTEÚPUÇÃÊ A Laifuna na HEGEL

O burguês (no início. os gregos; mais tarde, o intelectual) é irônico. mas, ¿e_
pois, deve tornar-se sério e fazer algo de bom (“etwas Rechtes-sein will” p 517
linha 11 de baixo para cima). _ - ' l i i

3;;."*:;*::§ã:.z:':*t..í:.;:;:ee A eso Ma ‹›
uma síntese- mas se ainda não éqiie smíäm na tmgédlai Na ciimédm cl” “mta
boração unilateral do ' ma S' tese verdadeira, É assim mesmo a ela*. Pafuclllaf I'-'H1,V1Slã da Síntese futura com o universal.
L°3°° nã° há 5at1SffiÇã°_ Cömífifl; 0 burguês irônico continua religioso conserva
uma arte, uma literatura. _ ` e i

Os deuses morrem na comédia; mas essa morte ainda tem valor religioso.

(Convém nã° esquecer que A 1'°P¡'°$°1`1ÍaÇã0 da comédia faz parte da vida reli-
giosa dos ateniensesl) A teologia que daí resulta será a teologia cristã do Deus
crucificado.

J _

P _nprrâätro lašlp, para o burguês, a natureza é apenas o que lhe permite perseve-
_ seu 'flatuffld (5~'-“Hi (bfibfir, comer etc.). A comédia toma completa

assim a morte da religião natural. (A arte mata a natureza.)

O bl-WS'-*és bu-Wa E Vflfdfldfl; É 3 dialética de Sócrates que destrói tudo: o rela-
::1I'1simo, a ironia crítica, o emprego de noções vazias (abstratas) do belo g do

O resultado da comédia: a autodeificação do homem privado- o burguês que
esqueceu a dominação,_que se regozija no bem-estar e vive no seio da famflia E
que Pensa esgotar ASSÍIH Íüdfls as possibilidadescitistenciais. Mas há ausência
de Sims ÊÇH0 ffieƒfledigungl; porque a religião acabada dos burgueses, o pmtes-
tantismo. torna completa a consciência infeliz, mas não a abole

c. nie orrensaae Razroroiv (A Rutioião nvinsivra)
(p. 521-548) z

Introdução (p. 521-525, linha 18)

Curioso: a comédia vem imediatamente antes do cristianismo.

A levíandade (Lai-`l1Í$f"fll da Comédia afirma: “das Selbst ist das absolute Wesen”
(o Eu-pessoal é a realidade-essencial absoluta) (Deus). Primeira_religiã0¡ 3 I-,_z,1¡-
grão natural = deus sem homem. Primeiro ateísmo: a comédia = homem sem
deus. Depois vem o cristianismo = deus que se faz homem. Segundo (e último)
ateísmo: ciência hegeliana = homem que se faz deus. Na çomédia, O paganismo
suprime a si mesmo e a arte também, já que o paganismo é urna religião da

-ííli
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arte. A arte atinge na comédia a vida real. Essa vida real, que se reflete na comé-
dia, é que deu origem ao cristianismo: a vida burguesa. A comédia que mos-_
trou a possibilidade da vida profana se suprime como comédia; permanece o
burguês que se leva a sério e que vive a vida que a comédia lhe apresentava:
é o burguês cristão, 'aquele que fará a teologia cristã.

(P. 521, alínea, “Dieser Satz...”: É um resumo do cap. VI.)

No mundo da comédia, o bem-estar burguês é completado pela consciência
infeliz que produz o cristianismo. Assiste-se a uma inversão de valores, a uma
renovação do teismo: mas não é uma volta à religião natural, não é uma volta
à transcendência divinado Líchrwesen (essência da luz). O teólogo cristão que
fala de Deus sabe que fala também de si mesmo. O ateísmo da comédia era in-
consciente. O teólogo é semiconsciente,~porque o ateísmo está apenas latente
em sua teologia do homem-Deus. O Deus cristão já não é um Sein natural,
mas um Selbst, um Eu-pessoal: é pois um Deus humanizado, mas ainda não
está abertamente identificado com o homem. .

A propriedade privada, a pessoa jurídica (do direito romano), o monoteísmo
(judeu) são três fenómenos paralelos, que se fundem no mundo burguês cris-
tão. O estoicismo, o cepticismo e a consciência infeliz (= cristianismo) são as
três ideologias que exprimem a realidade do mundo burguês.

A consciência infeliz é›a nostalgia do universal (= Estado perdido). O burguês
que se reduz à suapropriedade privada (= capital) lamenta a perda do mun-
do real (= Estado) e imagina, constrói em e por seu pensamento um mundo
transcendente, o além; _' _ ' _

A grande nova trazida pelo cristianismo é a dura mensagem: Deus morreu
(p. 523, linha 22). O burguês tenta fazer uma religião com essa conclusão à
qual chega o mundo pagão; ele não entende a princípio o sentido verdadeiro
dessa dura mensagem: não a leva a sério. '

O teismo propriamente dito perece com o mundo pagão; e junto com ele a arte
(“Den Werken der Muse ƒehlt die Kraft des Geistes”, p. 523, linha 6 de baixo para
cima). O cristianismo é o devir do ateísmo.

Três etapas dialéticas do desenvolvimento da teologia cristã: . « '
1. A idéia do homem-Deus (neoplatonismo, Iesus Cristo);
2. A narrativa evangélica e São Paulo;
3. A teologia pós-evangélica e a Igreja cristã

(catolicismo -› protestantismo -› ateísmo).
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- mraonução À Larruna na Hacer.

1° O homem-Deus
(p. 525, linha 19, até a p. 527, linha 8 de baixo para cima)

O Selbst (Eu-pessoal = homem) é o absolutas Wesen (realidade-essencial absolu-
'ta = Deus), diz o burguês ateu da comédia. Mas logo ele percebe que o par-
ticular desligado do universal não tem valor. Ele se torna infeliz. A formulação
universalista volta-lhe à mente. Mas então já não há universal real (não há Esta-
do); o universal em que ele pensa é portanto transcendente, afastado do mundo
real (Deus). A formulação cristã será uma síntese entre o teismo primitivo natu-
ralista do mana (o primeiro universalismo) e o ateísmo cômico burguês (o pri-
meiro particularismo); logo não será um retrocesso. Deus só será Deus univer-

. sal porque estará encarnado em um homem particular (Iesus), só porque será
um Selbsr: é um Deus individual. (A idéia de indivíduo surge pela primeira vez
no direito romano; mas a pessoa jurídica é_ abstrata e vazia; ela se concretiza pri-
meiro na noção cristã da pessoa divina e deve realizar-se em Jesus Cristo.)

Para o cristão, o indivíduo não é um ideal a realizar; ele já existe (mas no além)=:'
é o Cristo ressuscitado, transcendente. Há- portanto uma espécie de consubs-

'ítancialização da idéia de indivíduo. O que o cristão diz de Jesus Cristo é abso-
luta verdade, contanto que o que ele diz seja atribuído ao espírito humano.
Com efeito, o homem deve ter “uma mãe objetivamente-real” (ele deve necessaê
riamente ter um corpo) e “um pai transcendente” (isto é, uma idéia transcen-

_ dente, um fim a atingir, um projeto a realizar pela ação da luta e do trabalho).
LÊ I

1I5 : | ' Il

Na 1* alínea da p. 526, Hegel pensa no neoplatonismo. O nascimento de Cristo,
sl , ...como ele o ve aqui, não é aquele da narrativa evangélica; ele pensa no nasci-

mento da teologia cristã, cujos pais são, no plano ideológico, o neoplatonismo
.e, no plano real, o direito e o império romanos. O neoplatonismo é um esboço
frustrado do cristianismo, por ser demasiado teísta (= pagão). Ele supera a co-
média grega; conhece um Deus infinito; mas não sabe que se tornou homem.

| Seu Deus é absolutamente transcendente (exaltação da idéia pagã de perfei-
ção). É o Uno de quem nem se pode dizer que existe. O neoplatónico paira no
vazio e no abstrato; nunca pôde criar uma igreja. O neoplatonismo sempre foi
uma seita de intelectuais. É uma divagação mística (Scl1wermerei).A alínea se-
guinte (p. 526-527): passagem do neoplatonismo ao cristianismo. O neoplato-
nismo desaparece, porque não corresponde à realidade social; o burguês roma-
no não se reconhece na teologia de Plotino. A alínea seguinte (p. 527) refere-se
Hà pessoa de Iesus: virtualmente, atingiu-se o ateísmo, porque Deus = homem;
mas é preciso tomar consciência disso, o que se fará pela evolução do cristia-
nismo e de sua teologia.

E
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2° O Evangelho, os apóstolos e São Paulo
(p. 527, linha 7 de baixo para cima, até a p. 532, linha 8)

Ainda três etapas: -
u) Cristo; .
b) a comunidade evangélica;
c) a comunidade depois de Cristo -› génese da teologia e da Igreja.

a) 'O Cristo do Evangelho (p. 527, linha 7 de baixo para cima,
' até a p. 529, linha 17 de baixo para cima) I

Hegel utiliza aqui, a propósito do Espírito (Deus) cristao, os mesmos termos
com quese referia ao Gerir: (= Espírito humano que se realiza através da histó-
ria) no prefácio da Fenomenologia d_o__Espfrr`ro. O cristianismo é portanto uma
expressão (simbólica e imperfeíta) do' Espírito absoluto hegeliano. Este é subs-
tancializado pela teologia em uma Ver-stellurig; ele é assim vor-gestellt (= colo-
cado-diante, isto é, projetado fora do homem). '

O cristianismo é uma religião “revelada” porque revela a identidade de Deus e
do homem, identidade que conviriaf entender literalmente. Hegel fala dessa
identidade numa nota intercalada (p. 528, linha 9, até a p. 529, linha 2): o pri-
meiro cristão é Jesus, o primeiro homem que conhece essa identidade (cf.
v. XX, p. 268). - ` .

No cristianismo. a idéia de Deus atinge seu ponto culminante, que é, ao mes-
mo tempo, a degradação (a supressão) dessa idéia (inversão dialética). Caráter
sensível e material do homem (= ]esus).qt1c 6 idcfltlfiflfitífi 3 DCHS-

la) O cristianismo dos apóstolos ` _ _
(p. 529, linha 16 de baixo para cima, até a p. 530, linha 14)

Os apóstolos, que vêem esse homem que diz ser Deus e nele acreditam, reco-
nhecem-no como tal. Convém não esquecer que “esse Deus ao qual o homem,
um homem determinado, é identificado não é .um Deus qualquer; é o Deus ju-
deu, síntese dos elementos da religião natural (Uno universal + Deus guerreiro
ou totem + demiurgo) com a idéia pagã de perfeição. E essa síntese não deve
ser identificada a um homem qualquer: deve ser o homem integral, que tenha
realizado todas as possibilidades existenciais e que tomou consciência disso
(para o cristão, é lesus; para Hegel, a díade Napoleão-Hegel).

c) O Cristo da primeira comunidade cristã
(p. 530, linha 15, até a p. 532, linha 8)

A Igreja. jesus não estava louco quando afirmou ser Deus, pois ele criou uma
seita que o admitiu como deus verdadeiro, e essa seita tornou-se uma Igreja,

-if!-
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isto é, um mundo real no qual o homem vive. A idéia cristã, nascida no mundo
pagão, desenvolveu-se em teologia no mundo cristão, criado pela ação negado-
ra daqueles que acreditaram na divindade *de Iesus. É na e .pelalgreja que Cris-
to, a idéia de Cristo, se realiza no mundo real, cria o mundo cristão. .

P. 530, última linha, f*Dieser einzelue Merrsch..." etc.: A Igreja nadamais é que
Cristo ressuscitado, é ela que realiza a idéia da ressumeição. .
P. 531, alínea, “Vergangeriher't...” etc. e alínea seguinteá É uma nota em que He-
gel diz em que pontos as interpretações teológica" e' hegeliana do cristianismo
se identificam ou divergem. A

3° A teologia e a igreja t
(p. 532, linha 9, até a p. 546, linha 11 de baixo para cima)

Introdução (p. 532, linha 9, até a p. 533, linha 12 de baixo para cima)
_ _ F *.

A verdade do cristianismo não é a fé íntima (Innerlichkeit) do crente (contra
Schleiermacher), nem a_ teologia objetiva; sua verdade está no movimento dia-
lético que faz com que haja um “wirkliches Selbsif"(si real), isto é, cristãos (de
carne e osso) reconhecidos como tais, que vivem .num mundo cristão real, e
que são “Subjeki” (sujeito), isto é, sabem que são o 'autor desse mundo. A ver-
dade (= realidade revelada) do cristianismo é a co_munidade cristã (a Igreja).

(P. 532, linha 18, “W.as.dieser...” no fim da alínea: Nota intercalada, em que'
Hegel condena qualquer tentativa de retorno à simplicidade evangélica.)
A análise se efetua em três etapas: " ' “ "
ri) o pensamento abstrato cristão; a teologia, sobretudo a Trindade e o Cristo-

Losso: . ' ` ` ' `
b) as relações entre Deus, o homem e o mundo: a ação ou a moral cristãs (teo-

lógicas); W
c) a maneira como 'a Igreja se compreende como Igreja: a “política”- cristã

(doutrina de Paulo -› catolicismo -› protestantismo). `

Pela teologia, a Igreja toma consciência da Igreja como tal (como mundo) e do
homem como membro da Igreja. . , '

a) A teologia cristã (p. 533, linha 11 de baixo para cima,
até a p. 535, linha 19 de baixo para cima) .

O dogma da Trindade. Esse dogma contém toda a metafísica cristã. Hegel diz
qual é a verdade desse dogma e expõe assim sua própria metafísica, bem como
a estrutura trínitãria (dialética) do Ser: o Vksen (esséncia),.o Fürsícliseín (ser
para si), o Fürsichsein im Arideren (ser para si no outro) = o Pai, o Filho, o Es-
pírito Santo que volta para si mesmo (= a história- que se fecha, se completa). .
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(P. 534, linha 13 de baixo para cima, até a p. 535, linha 7, “Diese Bewegung...”:
Nota intercalada: nem os filósofos não-dialéticos, nem os teólogos que vêem as
coisas na sua Vorsteiiung, e n-ão no Begrififl podem compreender essa estrutura
trinitária do Set.)

(P. 535, linha 8, “Insoƒern überldie Form...” no fim da alinea: Nota intercalada,
em que Hegel justifica sua interpretação atéia da Trindade: assim como não se
pode opor o pensamento evangélico primitivo à teologia, também não se pode
opor a teologia à ciência hegeliana.)

b) A moral cristã (p. 535, linha 18 de baixo para cima,
até a p. 542, linha 6 de baixo para cima)

Introdução (p. 535, linha 18 de baixo para cima, até a p. 536, linha 11) ç
Hegel interpreta o dogma da criação e das relações entre o Criador e a criatura.
Crítica da moral cristã: a oposição entre Deus e o mundo é tal que Deus deve
morrer; a tensão dentro da Trindade é_ insolúvel. Nessas condições, não é possi-
vel dizer às pessoas: “amai-vos uns aos outros”. Para Hegel, o amor é reconheci¡~
mento mútuo, a que se opõe a _luta de prestígio (o duelo). No amor, os confli-
tos não são essenciais; as diferenças, quando se mostram, não se transformam
em oposições radicais. Onde nãohá amor, os conflitos se acentuam, a situação
é insustentável, tudo deve serndestruído. Mas não se pode começar pelo amor:
o conflito senhor-escravo é essencial e primitivo. O amor só pode existir entre
iguais. Essa situação de igualdade absoluta só pode apresentar-se no Estadel
perfeito (universal ehomogêneo) ao' qual chega a história. Enquanto duraja
história, há existência na luta (e no trabalho), não no amor. Há aí apenas falsas'
formas de amor: o amor. natural (no qual só intervém o Sein, o Ser-natural dor
homem; no fundo é um amor pré-humano, realizado no seio da família), e p'
amor cristão, o amor-caridade (= relações entre seres humanos considerados 1
como humanos). Esse amor só tem valor porque houve senhores e escravos C
porque ainda há oposições. Esse amor-caridade pressupõe a desigualdade: ele
não pode existir entre seres iguais. Mas não quer reconhecer isso. Não leva em
conta as diferenças sociais, mas as deixa intactas. A igualdade é transposta para-_
o além (os homens são irmãos “em Iesus Cristo": isto é, todos são escravos def
um senhor absoluto). Mas, para que o amor cristão seja amor-caridade, precise
ser completado pela humildade; o desprezo pelo outro fica atenuado com o
desprezo por si mesmo. ~

O amor-caridade é insuficiente f porque mantém as diferenças sociais, as oposi-
ções; não pode existir sem elas.. Mas também é um ideal, que só se realizará
pela luta e pela supressão das classes (no e pelo Estado perfeito final). Mas en-
tão o amor não terá mais nada de cristão: já não haverá lugar para a caridade
onde o homem estiver satisfeito." '
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uma vez a análise se efetua em três etapas:
I. A criação e a queda do homem; `

O bem e o mal, o conflito entre eles;
'_ II_I. A solução cristã do conflito: a morte e a ressurreição.

11. Çriação e queda (p. 536, linha 12, até a p. 537, linha 18)

alínea: Criação do homem.

Êízitensão entre o homem e o mundo: o desejo negador, que é crime.

que é o pecado original interpretado convenientemente (p. 536, última li-
“Wie dises einzelne SeIbst...”). Como esse dogma é expresso pelo cristianis-

*Ino (p. 537, linha 1l,“Der Mertsch wird..."). (Cf. Paraiso = Garten der Tiere [jar-
dos animais]; o estadoparadisíaco ainda é natural, animal; é o pecado, o

Âfjcrime do desejo, que humaniza.) _

~eo. bem e o mal (p. 537, linha 19, até a p. 539, linha 12 de baixo para cima)
F essencialmente mau (pecador, criminoso) do homem decaído. Diante

lido mal real, a dogmática apresenta o ideal do bem: Cristo.
'i ...I :- -" - . -¬_.¡. .

'¡í.i§¡53¡7, linha 14 de baixo para cima, “Inscƒern das nnmittelbare...” até o fim da
'f_Ê,gl(_nea,-p. 538: Nota crítica intercalada, dirigida contra Schellíng como discípu-
Élo, de Iacob Bõhme: o mal não é anterior ao homem; o mal é o homem, e o
'homem é mau. '

'I'

|
I1|
||

ao- - -
;l'_.¿§§38, linha 8, “Das Gute und das Bõse...": A encarnação: Iesus é o ideal que

Íresolver o conflito pagão (trágico). O cristão conhece desde o início a im-
rtância essencial do trabalho; logo, ele concebe pelo trabalho um ideal que

_po_de resolver o conflito do senhor ocioso.
'Il'*|¡-.

1.
`I~EÊ¡_l_'.~539, linha 9, “Die andere Seite...”: O diabo (alusão a Iacob Bõhme).¡. .. .

.R 539, linha 14, Die Enrƒremdung...': A oposição entre Iesus e o diabo é a opo-
sição entre a tendência universalista e a tendência particularista. O homem é a
Mitra, o meio-termo, a individualidade. O conflito aqui não é sem esperança;

é o conflito pagão entre dois deuses, mas o conflito de um Deus com o
diabo (situação cômica; na pseudotragédia burguesa, que é de fato uma comé-

tem-se uma situação análoga: conflito entre o dever e a paixão; ele é solu-
Íeionável, não é trágico, é cômico, porque é possivel submeter a paixão ao de-
ver; tragédia verdadeira = conflito entre dois deveres). '
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III. A solução cristã do conflito (p. 539, linha 11 de baixo para cima,
até a p. 542, linha 6 de baixo para cima)

O cristianismo admite uma luta entre dois princípios separados e autônomos:
o bem e o mal. Essa luta não tem sentido. Comprometimento: como o mal não
pode e não deve suprimir inteiramente o bem, é preciso que o bem se suprima
como tal, isto é, como oposto ao malte a mesma coisa para o mal. (Solução
verdadeira: pelo trabalho, a particularidade se universaliza; e pela luta e pelo
risco de vida, o universal [= Estado] reconhece o particular.)

Há duas lutas: a luta pagã, com aniquilação do inimigo; a luta dialética, que su-
prime o inimigo conservando-o e sublirnando-o. A luta cristã real é a das ten-
dências opostas no mundo burguês (cf. a dialética da riqueza e do Estado no
cap. VI, B) e não a de Iesus e do demónio, que é apenas uma alegoria antecipa-
tória (em pensamento, pode-se conceber, desde o inicio do mundo burguês,
uma solução ideal já que o pensamento não encontra resistência; mas a solu-
ção real vai exigir dezoito séculos).

A vida de Cristo e sua morte simbolizam o curso real da história: Cristo sacri-
fica sua particularidade (= Iesus) pararealizar o universal (= Logos), e o uni-
versal (= Deus) reconhece essa particularidade (= homem) que é Deus também
(= Cristo). Cristo trabalha, é carpinteiro; sacrifica a vida, é a luta e o risco. En-
tretanto, ele não luta propriamente, já que continua escravo (morto na cruz).
Além disso, Cristo revela também o ateísmo final: a morte de Deus. Ele ressus-
cita como homem real, isto é, como comunidade, Igreja (= protótipo do impé-
rio napoleónico)z '

Duas insuficíéncias do cristianismo: Cristo permanece transcendente; há um
“corpo místico" da Igreja, distinto de sua realidade (é apenas no Estado perfei-
to final que o ideal e a realidade coincidem completamente e, por isso, definiti-
vamente). (Afirmações verdadeiras, aliás, no cristianismo.)

(P. 540, linha 12 de baixo para cima, “Betrocluen wir...”, até o fim da alínea,
p. 542: Nota crítica intercalada, dirigida contra Schellíng como discípulo de
Iacob Bõhrne.)

c) A Igreja (p. 542, linha 5 de baixo para cima,
até a p. 546, linha 11 de baixo para cima)

Introdução (p. 542, linha 5 de baixo para cima, até a p. 543, linha 9)

A Igreja elabora um dogma tal que basta nele suprimir a idéia de Deus e da
transcendência para obter a ciência hegeliana.
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Mais uma análise em três etapas:
I. A fé: São Paulo (--) protestantismo); _

II. A eucaristia: catolicismo (-› ateísmo);
III. O cristianismo como religião universal (-› saber absoluto).

I. A fé (p. 543, linha 10, até a p. 544, linha 15) .

O pagão que se torna cristão torna-se mau (pecador): de fato, ele só toma
consciência do que já era: logo, ele não se toma.

O cristão primitivo acreditava no fim do mundo bastante próximo. Mas a his-
tória continua e o Estado romano se torna cristão. Logo, é preciso justificar a
existência do cristão, sua vida num mundo (cristão). Essa existência cristã nega
a teologia evangélica: por isso elabora-se uma nova teologia: 1) a justificação
pela fé (São Paulo); 2) a Eucaristia (catolicismo); 3) a Igreja universal. De acor-
do com essa teologia, o cristão tem valor como cristão, e a Igreja tem valor
próprio como Igreja. O fato empírico: Adão-Jesus torna-se urna noção, um sa-
ber. Quer dizer que sua realidade é suprimida: o que importa é primeiro a
consciência do pecado, não o pecado em si (Adão) e, em seguida, a fé, a fé no
Salvador, não o próprio Salvador. Com São Paulo, há portanto uma espécie de
segunda morte de Jesus. l

P. 543, linha 7 de baixo para cima, “Werm olso...": Teologia dialética pauliniana;
ela identifica o bem e o mal; o diabo (o pecado) prepara e provoca a encar-
nação; é Deus que tenta o homem (dando-lhe a Lei) para poder encarnar-se
(a Lei é promulgada para que o pecado e, portanto, a redenção se tornem pos-
síveis). (Cf. a Epístolrt aos Romanos: o pecado é substituído pelo sentimento do
pecado, e esse sentimento gera a fé.) Para São Paulo, a salvação é imediata, sem
esforço, sem obras (conversão). Esse é seu engano. Porque nesse caso a vida de
lesus não teria sentido (apenas sua morte e ressurreição). Na realidade, a trans-
formação do pecado em salvação não é automática; ela exige tempo; entre os
dois há um ato de liberdade, uma vida ativa (imitada de Cristo). Se a salvação
vem de Deus, é a graça; o que faz com que o cristão perca todo o valor; além
disso, essa graça vem do Logos intemporal e, portanto, transcende o tempo e a
história. Se ela vem do homem, então nem Adão foi causa da perdição dos ho-
mens nem Iesus os salvou. Assim Kant dirá: Jesus é um simples homem exem-
plar. (Hegeltambém disse isso quando jovem. Cf. Nohl.) Ou então: todos os
cristãos são outros tantos jesus.

São Paulo: cooperação da graça e da conversão (que na realidade são incom-
patíveis).

Não basta tomar consciência do pecado e converter-se; é preciso viver como
cristão. A fé sem as obras não é nada. O que salva é a fé realizada, o mundo
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efetivamente transformado, tornado Igreja. A salvação tem de ser mediatizada
pelas obras e pela história. Assim, São Paulo cede lugar ao catolicismo.

II. A Eucaristia (p. 544, linha 16, até a p. 564, linha 7)

O que conta agora é a vida de Cristo, são seus atos: as obras.

P. 54-4, linha 16, “Ausser dieser Unmi'rtelbarkeit...”: O ápice do dogma católico:
a eucaristia, isto é, o símbolo de Cristo na Igreja, de sua morte e ressurreição
no mundo real (= Igreja):'“íri ihr täglich srirbt und auƒersreht” (p. Sa-4, última
linha). O cristão só pode ser salvo pela comunhão, logo, pela Igreja; ISIO É» PUT
sua vida cristã num mundo cristão. '

P. 545, “Desjeníge...”: A eucaristia é também um símbolo da transformaçao
do particular em universal e do universal em particular. Por conseguinte, esse
dogma é, nesse sentido, absolutamente verdadeiro.`Mas é apenas um s1mb0l0› 6
nisso está sua insuficiência, a insuficiência do cristianismo em geral (que cul-
mina no catolicismo). (Com efeito, a Gegeriwart, a PIESÚHÇF1 1'33-1 dff E5PÍ_¡`1Í0 PU
mundo, não é Jesus Cristo, nem Cristo na eucaristia, mas sim a vida histórica
do homem no mundo natural.)

III. A Igreja universal (p. 546, linhas 8-30)

A Igreja católica é, em princípio, universal. Mas é o império napoleónico que
realizará essa universalidade. E vai englobar toda a vida do homem. 30 P355”
que a Igreja só santifica alguns aspectos dessa vida (o homem não pode viver
toda a sua vida numa igreja).

Conclusão geral do cap. VII' (p. 546, linha 10 de baixo para cima, até a p. 548):
Crítica geral da religião e do. cristianismo (da idéia de transcendência do Espi-
rito). Passagem ao' saber absoluto do cap. VIII.

i

ín-

252

' E

...i
-.

_;__|_____¡__,___:¿r. ---¬--_i'¬`:I¢1Ifl›_

___

F
i

I

4 .

;_u.
1

i..i
¡ ..-¡

...il

._ "

Â,
*f

'l ._

I
V

|¬›-¡-

¬E-ziifie*“
|.-

.,-E

li "
7.

_'L*'-ii
| .li

|"FP.-Í'

-.

ls'
-;i*_i

ri

.rf_,_.._,

__

. .|

- ¿!..

'l:`..,1_
i›n.¡II

I

i.

` i

21'.
1I

1

›

RESUMO DO CURSO 1937-19381

As aulas desse ano foram dedicadas à explicação do cap. VII da Fenomenologia,
intitulado Die Religion, no qual Hegel estuda a estrutura e a evolução das dou-
trinas teológicas elaboradas no decorrer da história.

Para Hegel, o objeto real do pensamento religioso é o próprio homem: toda
teologia é necessariamente uma antropologia. A entidade supra-sensível ou
transcendente em relação à natureza, isto é, o Espírito, é a ação negadora (isto
é, criadora) realizada pelo homem no mundo dado. Mas enquanto o homem é
religioso, ele não percebe isso: pensa como teólogo, substancializa e exterioriza
o conceito (Begriƒƒ) do Espírito re-presentando-o (Vorstellen) sob forma de um
Ser (Sein) existente fora do homem e independentemente de sua ação. Quando
fala de si mesmo, o homem religioso pensa que está falando de um Deus.

Essa falta de consciencia-de-si, essa projeção imaginativa do conteúdo espi-
ritual ou humano no além (Vor-setellurig) diferenciam o pensamento religioso
(teo-lógico) do pensamento filosófico (antropo-lógico). Aliás, esses dois tipos
de pensamento coexistem necessariamente: ao se oporem, eles se engendram e
se completam mutuamente. A filosofia (pré:-hegeliana) trata conscienteniente
do honieni: nela, o homem toma consciência de si.. Mas ela revela o homem a
si próprio isolando-o de seu mundo natural e social; e só o homem particular
(Einzelrier), que se isola do mundo (do universal) ao fechar-se em si, é que
pode elaborar uma antropologia filosófica. Por outro lado, a teologia revela,
sem perceber, o aspecto universal da existencia humana: o Estado, a sociedade,
o povo e o homem, considerado como membro do povo, da sociedade e do Es-
tado. Enquanto a história prossegue, ou enquanto o Estado perfeito não se rea-

I *_ I' 'I I' . '

Iliza, isto é, enquanto o particular esta em conflito com o universal do mundo
natural e social dado, a oposição entre os dois pontos de vista (filosófico e reli-
gioso ou teológico) é inevitável. O homem que não consegue satisfazer-se pela
ação no e pe;o mundo onde vive, foge desse mundo e se refugia em sua inteli-
gência abstrata: é esse intelectual fechado nele mesmo que toma consciência de
si numa antropologia filosófica, que reflete a tendência particularista da exis-
tência humana. Mas, se considerado em sua tendência universalista, esse mes-
mo homem, ao se voltar para o mundo, não pode reconhece-lo e aceita-lo
como obra sua: a realidade (universal) aparece-lhe como existente fora dele e
independentemente de sua ação, e o ideal universal lhe 'parece estar situado
além dele e de seu mundo real. Assim, é sob, a forma de um mito teo-lógico
que ele tomará consciência da realidade e do ideal do mundo, e de si mesmo

'i. Extraído do Annuaire 1938-1939 da École Pratique des Hautes Études, Seção de Ciências
.-Religiosas. _

|¡;. 253
r.
-ii

-iu-



i

|

1 'i
É

l . i.

aiexriivnne icoievri

como fazendo parte do mundo. E o subjetivismo particularista da antropo_-
logia filosófica. sempre será completado, e combatido, pelo objetivismo univer-
salista da teologia religiosa.

Logo, a teologia é o reflexo - inconsciente - do mundo social histórico
dado onde vive o teólogo, e do ideal que ai se forma. Por conseguinte, de um
lado, o estudo de uma religião permite compreender o caráter essencial do
mundo onde essa religião é aceita; de outro lado, já que a teologia reflete igual-
mente o ideal social e político que tende a se realizar pela transformação do
dado, seu estudo permite também compreender a evolução desse mundo, evo-
lução que se efetua em função do ideal e, portanto, em função da teologia que
revela esse ideal. Por isso o estudo da evolução histórica real (que se acha no
cap. VI) deve ser completado pelo estudo da evolução ideal do pensamento
teológico (que se acha no cap. VII).

O ideal existencial se elabora e 'se realiza progressivamente: cada etapa de
sua elaboração é marcada por uma teologia determinada, e cada etapa de sua
realização é representada pelo mundo histórico que aceita essa teologia e vive
em função dela. Em sua perfeição, o ideal se revela pela idéia da individualida-
de, isto é, da satisfação pela síntese real ou ativa das tendências particularista e
universalista da existência humana. Essa idéia se revela primeiro ao homem
sob a forma da noção teológica (cristã) da individualidade (divina) de Cristo
ou do Deus-homem. E essa idéia-ideal se realiza na e pela Revolução Francesa,
que completa a evolução do mundo cristão na pessoa real (e ao mesmo tempo
simbólica) do homem-deus Napoleão, concomitantemente chefe-criador do
Estado perfeito e cidadão que contribui ativamente para a manutenção indefi-
nida desse Estado. Como a oposição real do particular ao universal lica assim
suprimida, o conflito ideal entre a antropologia “filosófica” e a teologia religio-
sa também desaparece. O filósofo - e esse filósofo é Hegel- que revela o ho-
mem a si ao falar de sua realização napoleonica o revela tanto no aspecto par-
ticularista quanto no aspecto universalista. Sua doutrina é assim, ao mesmo
tempo, filosófica e teológica. Mas, por ser uma e outra, ela não é riem uma nem
outra. Não é uma filosofia no sentido pré-hegeliano da palavra, porque não
trabalha com a noção de um Espírito ideal ou abstrato, isto e, distinto da reali-
dade e da ação naturais e sociais. E também não é uma teologia. Pois, se a teo-
logia fala de um Espirito real e concreto, ela o situa fora do homem e do mun-'
do. A doutrina de Hegel é o saber absoluto (absolutas Wisseri), que completa e
suprime (auƒhebt) tanto a evolução ñlosófica quanto a evolução religiosa ou
teológica, ao revelar o homem perfeito que se realiza no fim da história e ao
pressupor a existência real desse homem.

Como o homem perfeito - isto é, satisfeito plena e definitivamente com o
que é - é a realização da idéia cristã da individualidade, a revelação desse ho-
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mem pelo saber absoluto tem o mesmo conteúdo da teologia cristã, excluída a
noção de transcendência: basta dizer do homem tudo o que o cristão diz de
seu Deus para passar da teologia absoluta ou cristã à filosofia absoluta ou ciên-
cia de Hegel. E essa passagem pode efetuar-se graças a Napoleão, como Hegel
demonstra no cap. V1. -

No cap. VII, Hegel mostra por que e como a doutrina teológica mais primi-
tiva transformou-se progressivamente nessa doutrina cristã que só difere da
doutrina dele sob o aspecto formal: a teologia cristã só revela de fato o concei-
to hegeliano de individualidade, mas o revela sob a forma de representação
(Vor-srelhmg) da teandria. ~ ' "
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PRIMEIRA conrnnfincrx
É'

INTRODUÇAOZ FILOSOFIA E SABEDORIA

Nos sete primeiros capítulos da Fenomenologia, Hegel falou da filosofia. No
cap. VIII, ele vai tratar de outra coisa.

Ao dizer isto, emprego o termo filosofia em sentido preciso, próprio, estrito.
Reñro-me à “filo-sofia”, amor à sabedoria,,aspiraçao à sabedoria, em oposição à
“soña”, à própria sabedoria. Ora, não é mais do filósofo mas do sábio, da sabe-
doria, que Hegel fala no cap. VIII. Pois o saber absoluto (das absolute Wíssen)
de que se trata nada mais é que a sabedoria oposta à “filon-sofia” (e à teologia,
assim como ã ciência vulgar). _ _

Antes de começar a interpretação do cap. VIII, vou apresentar as relações da
sabedoria com a filosofia. H

No que se refere ã deñnição do sábio, todos-os filósofos estão de acordo.
Aliás, ela é muito simples e pode ser formuladanuina só frase: o sábio é o ho-
mem capaz de responder de modo compreensível, e satisfatório, a todas as per-
guntas que lhe sejam feitas a respeito de seusatos, e responder de tal modo que
o conjunto de suas respostas forme um discurso coerente. Ou seja: o sábio é o
homem plena e perfeitamente consciente de sif '

Ora, basta perceber o sentido dessa definição para compreender por que Pla-
tão, por exemplo, pôde negar a possibilidade de realizar esse ideal da sabedoria.

De fato, pode ser feita qualquer pergunta referente a qualquer de nossos
atos ‹- como, por exemplo, o ato de lavar-se ou_de pagar impostos - para
chegar, após respostas que provoquem a cada vez um novo|“por quêf, aos pro-
blemas da relação entre a alma e o corpo, eiitre o individuo e o Estado, às
questões relativas ao finito e ao infinito, à morte _e à imortalidade, a Deus e ao
mundo e, afinal, ao problema do próprio saber, dessa linguagem coerente e sig-
nificativa que permite fazer perguntas, e responde-las.. Enfim, ao progredir por
assim dizer no plano vertical, logo se chega à presença do conjunto das per-
guntas chamadas filosóficas ou metafísicas.

Por outro lado, partindo do mesmo ato banal e progredindo no plano ho-
rizontal, acaba-se passando -~ mais devagar, é claro - por todas as ciências
ensinadas nas universidades modernas. E talvez se descubram outras, ainda
inexistentes.

Em resumo, poder responder a todas as perguntas relativas a urn qualquer
de nossos atos é no fim de contas responder a todas as perguntas possíveis em
geral. Logo: “responder a todas as perguntas... etc.” é realizar a enciclopédia dos

E
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conhecimentos possíveis. Ser perfeita e completamente consciente de_si e dis-
por - ao menos virtualmente - de um saber enciclopédico no sentido forte
do termo. _

Hegel, ao definir o sábio, o homem-do-saber-absoluto, comq o homflffl P111'
feítamente consciente de si, isto e, onisciente, ao menos em PUt1'¡_11C1'3= teve 3 au'
dácia incrível de afirmar que realizou a sabedoria em sua própflfl P655”-

Em geral, quando se fala do sábio, ele é apresentado sob outro aspecto, que
parece mais acessível que a onisciêricia. Os estóicos, p_01' fl11fl111P111› P313 CIUÊ111 11
idéia do sábio tem um papel central e que, ao contrário de Platao, añrmarpiqi a
possibilidade e até a realidade do sábio, o definem_ como o homem per ei 21-
mente satisfeito com o que e1e`é. Logo, o sábio seria o homem- que nao quer
nada, que não deseja nada: não quer mudar nadflz 111”-2111 111111 1111151110 11e1“_d°ra
dele; portanto, não age. Ele simplesmente é e não se torna; mantém-se na i en-
tidade consigo e está satisfeito nessa e por essa identidade. _ _ é.Om Para Hegel; essa segunda definição do sabio pela satisfaça? _ aplenqs

uma paráfrase da primeira, da que se refere ao conhecimento per cito 6 S-
E ele aceita as duas definições exatamente por achá-las idênticas.

É claro que não se trata de demonstrar aqui essa tese. Pois sua demonstra;
ção é feita ao longo de toda a'Fenomen_ologia, ou, mais eitatamente, em setšl
sete primeiros capítulos. Vou flP1111*_15 163151131 que a af11m3:§a° 5°$'*md°_a qu,
a 'perfeita satisfação implica e pressupõe a plena consciência-de-si é mais acei-
tável que a afirmação inversa, segundo a qual o homem que está perfeitanlqenãe
consciente de si está necessariamente satisfeito com o que ele ëzffiüm 211111 b° _;
que toma consciência. No fundo, para demonstrar a primeira a irmaça0›_ 356
dizer isto: visto que só se pode estar satisfeito ao saber que se está satisfeito,
ao tomar consciência da própria satisfação, conclui-se que H Sfiflfifãçafi Peffelm
supõe a absoluta consciência-_de-si. Mas não vou insistir ncstc_IflC10¢1I11°›_ P111`f
que sei que nós modernos somos muito românticos para aceitar argumšntoã
chamados fáceis, isto é, evidentes. Vou apenas apelar Para 21 11055fi_ “P111 11°”
psicológica: por mais que achemos que estamos satisfeitos, basta que alguém
nos pergunte o “porquê” de nossa satisfação e que não saibamoã 1'¢5P°11d_Ê1_›Para que a Satisfação desapareçácomq que por encanto (ainda que a sensaçati

de prazer, ou de felicidade, ou de alegria, ou de simples behrn-estan I'¢5151fibl:?1'
um tempo a essa prova). Cada um pode fazer essa eitperiencia. Mas tlalm m
basta' ler o diálogo Iori, de Platão, no qual aparece precisamente umf _0m€I_1`1
que, satisfeito pelo que ele é, .deixa de sê-lo só porque nao pode justi _icar
satisfação ao responder às perguntas de Sócrates. A cena é muito convincente._

` - ` ' ' ' t . Acho ue Platão consc-l. Convém, no entanto, fazer aqui uma restrição muito impcfiílcscu diãligo Mas O fawé
gue efetivamente convencer todos os que lêem e _comP111_ _ _ d É número dos

' que o número de pessoas que leem Platão é restrito; e mais restrito ain a o
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_ - Em geral, a tendência é para subestimar as dificuldades da satisfação e para
superestimar as da onisciencia. Desse modo, os pensadores -- que, de um lado,
crêem no mito da satisfação fácil (mito inventado pelos moralistas) e, de outro,
mantêm o ideal do sábio e sabem que é de dificílima realização - não tem em
vista nem a onisciência, que acham inacessível, nem a satisfação, que acham
demasiado fácil, mas sim uma terceira definição: identificam a sabedoria com a
perfeição moral. O sábio seria pois o homem moralmente perfeito.

Hegel crê poder demonstrar que essa terceira definição equivale à segunda
e, por conseguinte, à primeira.

. . Não acho que se possa seriamente contestar que o homem perfeito está sa-
tisfeito com o que ele é. Até os cristãos são obrigados a afirmar isso a partir do

~ momento em que identificam santidade com perfeição, e não, como costu-
mam fazer, com uma imperfeição mínima, um mínimo de pecado, ou, ao in-

_ verso, com o máximo da consciencia da imperfeição, do pecado. Logo, quem
' falada perfeição moral também fala necessariamente da satisfação com aquilo
' que se é. .

= .- Para compreender por que é assim, basta refletir sobre o próprio conceito
Ç de perfeição moral, fazendo abstração do conteúdo. No que se refere a esse
i conteúdo, as opiniões podem divergir: muito se discutiu sobre o conteúdo da
_ moral que compete ao sábio realizar perfeitamente. Mas, por enquanto, isso
'não vem ao caso. Basta observar o seguinte: ou o conceito de perfeição moral

› não tem sentido, ou então ó preciso entendõ~lo como uma existencia humana
f'-que serve de modelo a todos os homens, na qual o objetivo e o móbil últimos,.
desuas ações são a conformidade a esse modelo. Logo, se o sábio realiza em

fsua pessoa a perfeição moral, sua existencia serve de modelo tanto para ele
íon-ri-_.u.-í I

que o compreendem. Logo, não faz sentido dizer que a cena é convincente em geral: ela só
_: pode convencer, por assim dizer, os que querem ser convencidos. E a mesma observação
'- pode ser feita a propósito do meu argumento '“fácil'Í Sem dúvida, ele é evidente. Mas só

convence quem estiver disposto a aceitar a evidência. Ora, como já disse, somos suficiente-
l *mente românticos para saber que é possivel distinguir a' evidência (teórica) e a convicção

_ (existencial). De modo geral, tudo o que eu 'disse só é de fato convincente para os que co-
' i.- locam o valor existencial supremo na consciência-de-si. Ora, na verdade, esses já estão pre-

viamente convencidos. Se, para eles, a consciência-de-si é o valor supremo, é claro que eles
só podem ficar plenamente satisfeitos por uma satisfação consciente de si mesma. Inversa-
mente, :io chegar à plena consciencia-de-si, eles estarão por isso mesmo perfeitamente sa-

_____ tisfeitos, ainda que não vivam no prazer positivo, e ainda que sejam - em alguns momen-
' tos -- infelizes. Para eles, satisfação e consciencia-de-si são apenas dois aspectos de uma

única e mesma coisa. Mas, para o comum dos mortais, essa identificação não e evidente.
Ao contrário, costumam separar as duas coisas e, ao preferir a satisfação, pensam que ela é
mais acessível que a plenitude da consciencia-de-si, isto e, a onisciéncia. Mais adiante, tor-

1-, ,` narei a tratar desse ponto. Por enquanto, convém avançar.
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quanto para os outros: ele quer parecer-se consigo indefinidamente, e os ou-
tros .querem parecer-se com ele. Ora, isso equivale a dizer que o sábio está
satisfeito com o que ele é. Está satisfeito subjetivamente em si, já que não há
nadaunele que o instigue a se superar, a mudar, isto é, a negar, a não aceitar o
que já é. E está satisfeito objetivamente com o reconhecimento universal, pois
ninguém quer forçá-lo a mudar o estado que o satisfaz.

Afirmei que o conceito de perfeição moral só tem sentido se for universal-
mente válido, isto é, aceito como modelo por todos. Isso pode parecer contes-
tável, uma vez que temos o hábito de falar de vários tipos existenciais irredutí-
veis, ou seja, de várias morais essencialmente diferentes. É claro que não tenho
a intenção de contestar esse pluralismo, isto é, esse relativismo ético. Quis ape-
nas dizer que nessas condições já não tem sentido falar de perfeição. Pois nesse
caso o conceito de perfeição 6 estritamente idêntico ao de satisfação subjetiva.
Com efeito, afirmar a pluralidade dos tipos existenciais ou morais é afirmar
que o reconhecimento por todos não está contido no ideal da perfeição realizá-
vel dentro de cada um desses tipos: basta que alguém se ache perfeito para ser
perfeito; ora, achar-se perfeito é evidentemente estarsatisfeito com o que se é.
E, vice-versa, estar satisfeito com o que se é, evidentemente, é achar-se perfeito,
isto é, no caso, “ser” perfeito. Logo, apenas ao afirmar que existe um único tipo
de perfeição moral é que se completa o conceito de satisfação quando se fala da
perfeição do satisfeito: ou seja, completa-se o conceito de satisfação subjetiva
com o de satisfação objetiva, isto é, de satisfação pelo reconhecimento univer-
sal. Mas, repito, mesmo nesse caso é preciso dizer que o homem verdadeira-
mente perfeito está satisfeito com o que ele é. Somente a afirmação inversa pa-
rece discutível: aparentemente é possível estar satisfeito sem querer e poder
servir de modelo a todos os outros.

Como já afirmei, não é o caso de repetir aqui a argumentação hegeliana se-
gundo a qual o homem satisfeito é moralmente perfeito, isto é, serve de mode-
lo a todos os outros. Quero apenas lembrar que Hegel chega a essa' conclusão
mostrando que o homem só pode estar satisfeito ao ser reconhecido univer-
salmente; isto é, mostra que o homem só pode estar satisfeito ao ser perfeito
(e, aliás, só é perfeito ao estar satisfeito). Hegel chega a isso ao identificar o ho-
mem com a consciência-de-si. Quer dizer que mesmo nesse caso o argumento
só é convincente para aqueles que querem ser convencidos (que estão acessí-
veis à convicção pelo raciocínio). Em outras palavras, Hegel demonstra apenas
que a primeira definição do sábio (pela consciência-de-si) coincide com as de-
finições pela satisfação e pela perfeição (moral). Mas não demonstra nada a
quem nega a primeira definição, isto é, a quem nega que o sábio deve ser cons-
ciente-de-si_ (A única coisa que Hegel pode afirmar é que não se pode de-
monstrar nada àqueles que o negam.) Ou, ainda, não consegue demonstrar
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que o homem satisfeito é efetivamente considerado como modelo por todos.
Demonstra apenas, o que é evidente desde o início, que o homem plenamente
satisfeito e perfeitamente consciente-de-si serve de modelo moralmente perfei-
to a todos que colocam o valor existencial supremo-na consciência-de-si, isto é,
àqueles que - por definição - aceitam o ideal que esse homem realiza.

À primeira vista, o argumento hegelíano é simples tautologia. Parece que
também há em Hegel um pluralismo irredutível, que priva de sentido o con-
ceito de perfeíção. Mas ele não aceitaria essa interpretação. Afirmaría que seu
conceito de perfeição é válido, por ser universalmente válido (como todo con-
ceito). Pois quem o rejeita não tem conceito algum.

Ao discutir a segunda definição de sábio, já deparamos com situação análo-
ga, e eu disse que era preciso exarniná-la. É o que vamos fazer agora.

Vimos que, para Hegel, as três definições da sabedoria são rigorosamente
equivalentes. O sábio é o homem perfeitamente consciente-de-si, isto é, plena-
mente satisfeito com o que ele é, realizando, em e¡ por sua existência, a perfei-
ção moral, ou, em outros termos, servindo de modelo a si próprio e a todos os
outros. Entenda-se ‹- e a restrição é importante -- a todos aqueles para quem
ele existe, isto é, aqueles que o compreendem, que sabem que ele é, e que sa-
bem o que ele é. Deixemos por enquanto essa restrição de lado. O sábio é pois
reconhecido tmiversalmente. Ou seja, só há um tipo de sabedoria possível. Essa
afirmação colide com a tese oposta do pluralismo e do relativismo existencial.
Como consegue Hegel demonstrar sua tese? De_fato, só pode demonstra-la
partindo da primeira definição de sabedoria, proposta como axioma. Quanto a
essa demonstração, é muito simples. Admitamos que o sábio é perfeitamente
consciente-de-si. Vimos que a perfeita consciência-de-si equivale à onisciência.
Em outros termos, o saber do sábio é total, o sábio revela a totalidade do Ser
pelo conjunto de suas idéias. Ora, já que o Ser obedece ao princípio de identi-
dade consigo mesmo, só existe uma única totalidade do Ser e, por conseguinte,
um único saber que o revela inteiramente. Logo, só existe um único tipo de sa-
bedoria (consciente) possível.

Ora, se o ideal da sabedoria consciente de si é único, é preciso dizer que o
sábio que o realiza também realiza a perfeição moral e, em conseqüência, es-
tá satisfeito com o que ele é. Basta portanto supor que o sábio é plenamente
consciente-de-si para afirmar que na sabedoria, necessariamente única, coinci-
dem completamente a consciência-de-si, a satisfação subjetiva e a perfeição
objetiva. Em outras palavras, para chegar a essa tripla definição hegeliana, bas-
ta supor que o homem é consciência-de-si em sua essência e em sua existência.
que é pela consciência-de-si e apenas por ela que ele se distingue do animal e
da coisa. A partir dessa suposição, é possível efetivamente deduzir a tripla defi-
nição de que falamos. '
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Allldfl 1-H_Hfi não se trata de repetir aqui essa dedução que é apresentada
nos sete primeiros capítulos da ;-Fenomenologia. Mas posso afirmar que ele é ¡¡-_
refutável. ' '

Logo, depois de ler os sete primeiros capítulos da Fenomenologia, vê-se que
basta definir o homem pela consciência-de-si para chegar necessariamente ã
conclusão que deve haver um ideal do sábio, que só pode haver um único tipo
d l . ' ' ' ° 0 ... 4 .vÚ Sáblfltz 6 que o sabio satisfaz a tripla definiçao hegehana. Pelo menos, e o que
0 PYÚPYIO Hfigfll dlria. Mas, observando com atenção, ve-se que Hegel pressu-
poe um pouco mais que a mera existência da consciência-de-si. Supõe que essa
consciencia-de-si tende naturalmente, espontaneamente, a estender-se, a am-
Pllal'-SB. a propagar-se através de todo o domínio da realidade dada ao homem
âlnodhomem. De fato, o moviinento dialético da Fenomenologia sempre se efe-

Ê acordo com _o segumte esquema: uma situação A constituiu-se, e Hegel
i`=l_ CSCIWB; dflpflls. ele diz que, uma vez dada essa situação, o homem que a rea..
hza deve ele mesmo necessariamente tomar consciencia dela; enñm, mostra
comofoa situaçao A muda em consequencia dessa tomada de consciencia e se
transd riâia em uma situaçao nova B; e assim por diante. Ora, é possível que a
topia a e consciência em questao seja muito menos necessária, menos natu-
ra › mflnfls “nW°1'5a1_d° que Pfiflfia Hfiãffl- É PUSSÍVEÍ que. no caso normal, o ho-
mem mfifimo Wflfifllflfltfi 51. Se oponha a uma extensão dessa consciência,
tenda a fechar-se nela, arejeitar para o inconsciente (para oe zuigmatismos
etc.) tudo Io que ultrapassa o campo já consciente. Ora, se assim for, o mo-
vlmento dialético que chega ao ideal (e à realidade) da sabedoria deixa de ser
necessário. Para que esse movimento chegue a termo, é preciso que em cade
momento dialético de escolha hajaiefetivamente uma consciencia-de-si que
tenda a se estender sobre a realidade nova. E nada garante que uma tel eme-
ciência-de-si deva necessariamente estar presente no momento em que se pre-
cisadela. - =

Í-080, para que as deduções da Fenomenologia sejam válidas, é preciso supor
não apenas uma consciência-de-si, mas também uma consciência-de-si que
guarde sempre a tendência de estender-se ao máximo. Essa condição suple-
mfifltaf ëz a meu ver, muito importante. Voltarei a esse ponto mais adiante. Por
Pn<lUam0› 3 meu VET. a discussão pode referir-se apenas às premissas da Fe-
fifimeflologla e não às deduções que ai se encontram; Pessoalmente acho que,
d°P°15 de acelmf as P1'¢fl11_55a5 da Ffiflflmeflvlflgífl. não se pode fazer objeção
às conclusões que Hegel delas tira. Seja como for, até o momento não ouvi
nenhurna objeção séria nesse sentido. Ao aceitar o ponto de partida, chega-se
necessanriamente ao resultado final, isto é, ao conceito de sábio em sua tríplice
definiçao. .

Mas não convém esquecer que o resultado final da Fenomenologia tem du-
plo aspecto. De um lado, Hegel- deduz o triplo ideal do sábio; de outro, afirma
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que esse ideal está realizado por ele mesmo, isto é, pelo autor da dedução em
questão. Ora, é evidente que as deduções da Fenomenologia só podem demons-
trar a possibilidade por assim dizer ideal do sábio. Mas a Fenomenologia não
pode demonstrar a possibilidade real do sábio, e ainda menos sua realidade.
Platão, que parte da mesma suposição que Hegel (homem = consciência-de-
si), reconhece que o sábio que temos em vista é o ideal necessário do pensa-
mento, e até do discurso, mas nega que esse ideal possa ser realizado pelo ho-
mem. (Entenda-se: pelo homem real, que vive num mundo real, durante o
lapso de tempo compreendido entre seu nascimento e sua morte.)

Ora, como se trata aqui de uma questão de realidade, isto é, de fato,~ o cepti-
cismo platónico só pode ser refutado por Hegel pela apresentação de um fato.

Voltarei ã questão da realidade do sábio. Porenquanto, só vou falar das difi-
culdades, por assim dizer, teóricas, ao desenvolver as observações que já fiz an-
teriormente e que prometi retomar. . É

Como vimos, é possivel-propor não apenas a questão de fato, mas também a
questão de direito: é possivel questionar-o ponto de partida de Platão-Hegel,
isto é, a identificação do homem com a consciência-de-si e a afirmação de que
a consciência-de-si sempre tende a estender-se ao máximo. É verdade que a de-
dução da Feiionienologia não é hipotética. Porque, sem dúvida, aconsciéncia-
de-si não é um axioma arbitrario que se pode negar, mas é um fato indiscu-
tível. Pode, entretanto, ser interpretado diferentemente. Pode-se negar que a
consciência-de-si revela aessencia do homem. Ou então, para falar de modo
mais simples,fpode-se dizer que a consciência-de-si ei uma espécie de doença

-que o homem deve, e pode, superar; ou que há, ao lado dos homens conscien-
tes, homens inconscientes,'que mesmo assim são igualmente - embora de ou-
tro modo - humanos. Ora, ao fazer isso, nega-se a universalidade da sabedo-
ria. O que significa: contesta-se a identidade das tres definições do sábio.

Ora, a negação da identificação hegeliana daperfeição-satisfação com a
consciência-de-si não é invenção minha; De fato ela foi efetuada. Basta evocar
os pensadores hindus que afirmam que o homem se aproxima da perfeição-sa-
tisfação no sono sem sonhos, que a perfeição-satisfação é realizada na noite ab-
soluta do “quarto estado” (fúria) dos brãmanes, ou no Nirvana, na extinção de
toda consciência, dos budistas. Em geral, basta pensar em todos os que buscam
a perfeição-satisfação no silêncio absoluto, que exclui até o monólogo ou o
diálogo com Deus. Pode-se lembrar também o ideal que Nietzsche chamou de
“chinès”, o ideal do cidadão (no sentido não-hegeliano do termo) completa-
mente entorpecido na e pela segurança de seu bem-estar (cf. A gaia ciência, li-
vro l, § 24). Pode-se, enñm, pensar noideal da salvação pelo êxtase (incons-
ciente) erótico ou estético; por exemplo, musical.

Ora., sem dúvida existiram homens satisfeitos na inconsciência, já que per-
maneceram voluntariamente na identidade consigo mesmos até a morte. E é
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possível dizer que eles realizaram a (ou uma) perfeição moral. já que houve
homens que os consideraram como modelo. (Emprega-se então a palavra per-
feição” em sentido impróprio, já que a universalidade do ideal do sábio nao de-
sempenha mais nenhum papel. Aliás, Nietzsche considerou seriamente a possi-
bilidade de que o ideal que ele chamava de “chinês” se tornasse universal. E isso
não parece absurdo: é possivel, se ninguém se opuser. Seria então possível falar
de uma perfeição satisfeita no sentido próprio do termo.)

Pois bem, são fatos o que se opõe aqui a Hegel. E, evidentemente”, ele não
pode responder nada. Pode, no máximo, opor aos fatos dos sábios incons-
cientes o fato do sábio consciente. E se tal fato não existisse? Em todo caso,
Hegel não pode, por definição, refutar, converter o sábio inconsciente. Só po-
de refutá-lo, converte-lo, pela palavra. Ora, ao começar a falar. 011 11 65011131' um
discurso, esse “sábio” já aceita o ideal hegeliano. Se ele for de fato o que é -
um “sábio” inconsciente -, vai recusar qualquer discussão. Então, só poderá
ser refutado como se refuta um fato, uma coisa ou um animal: pela destrui-
ção física. ' 1,

J, 1 ø 1 (Ç 4 "' ' ""

Sem duvida, Hegel poderia dizer que o sábio inconsciente nao é um Ser
verdadeiramente humano. Mas seria apenas uma definição arbitrária. Isto é, a
sabedoria hegeliana só é um ideal necessário para um determinado tipo' de ser
humano, ou seja, para o homem que coloca o valor supremo na consciência-
de-si; e apenas esse homem é que pode realizar esse ideal. I -

Em outras palavra: o ideal platónico-hegeliano da sabedoria só vale para o
filósofo. . _ _ _

Agora compreendemos melhor o que significa a precisão que mencionei, ou
seja, que Hegel pressupõe na Fenomenologia não apenas o fato de o homem ser
essencialmente consciente de si, mas ainda o da consciência-de-si do homern
ter a tendência natural e necessária para estender-se ao máximo. Essa precisao
_significa apenas que Hegel pressupõe a existência do filósofo: para que o mo-
vimento dialético da Fenomenologia possa chegar a seu termo, marcado pela
idéia--- e pela realização - da sabedoria, do saber absoluto, é preciso que a
cada encruzilhada dialética exista um filósofo pronto para tomar consciência
da nova realidade constituída. De fato, é o filósofo, e somente ele, que quera
todo preço saber a quantas anda, dar-se conta do que ele ê, que não avança en-
quanto não se tiver dado conta disso. Os outros» mflsflw COHSCÍCHICS de S1. ffl-
cham-se naquilo de que já tomaram consciência e ficam impenetráveis aos fa-
tos novos que ocorrem com eles e fora deles. Para eles: “quanto mais se muda,
mais se fica na mesma'Í Ou, em outras palavras: “eles permanecem fiélfi H S01-15

. ,-_. - _ se ”. “ 'princípios . (Assim, para eles. guerra é sempre guerra , E ÍDÕHS 35 dm-duras 5°
equiva1em”.) Enfim, não ê por eles mesmos, mas unicamente pelo filósofo que
eles se dão conta -- e isso contra a vontade -'- de uma mudança essencial da
situação, isto e, do mundo em que vivem e por conseguinte deles mesmos.
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Logo, o homem que tem em vista a Fenomenologia, isto é, o homem que
chega necessariamente- ao ideal platónico-hegeliano do sábio e que suposta-
mente pode um dia realizar esse ideal, não é um mero homem. É o filósofo.

Podemos agora precisar a noção de filosofia. Se' a filo-sofia é amor-da-sabe-
doria, se ser filósofo significa querer tornar-se um sábio, o sábio que o filósofo
quer tornar-se ê necessariamente o sábio platônico-hegeliano. isto é, o homem
perfeito e satisfeito que está essencial e completamente consciente de sua per-
feição e de sua satisfação. É evidente que a filosofia só pode ser uma forma da
consciência-de-si. Se as ciências, a matemática, por exemplo, se referem ao real
que lhes atribui um conteúdo (isto é, um sentido) por intermédio do espaço-
tempo, a filosofia só se refere ao real pela consciência-de-si. Sem esse pivô da
consciência-de-si, as especulações filosóficas chamadas metafisicas são tão for-
mais, vazias de conteúdo, isto ê, desprovidas de toda espécie de sentido, quanto
as especulações da matemática pura. A filosofia .que é algo diferente de um
simples jogo do ei-,pírito. comparável ao jogo de cartas, implica e pressupõe o
ideal da sabedoria compreendida como consciência-de-si plena e perfeita.

Podemos agora confrontar o filósofo com o sábio.
Primeiro: se a sabedoria é a arte de responder a todas as perguntas que pos-

sam ser feitas a respeito da existência humana, a filosofia é aarte de faze-las; o
filósofo é o homem que acabalse fazendo uma pergunta à qual não pode mais
responder (e à qual ele não responde, quando quer a todo custo responder, a
não ser deixando de ser filósofo, sem com isso tornar-se um sábio: isto é, res-
pondendo seja com algo que está em contradição com o restante de seu discur-
so, seja com o apelo aum in-consciente in-compreensível e inefável).

Segundo: se o sábio ê o homem satisfeito com o que ele é, isto é, com aquilo
de que ele toma consciência em si, o filósofo toma consciência de seu estado de
não-satisfação; o filósofo é essencialmente um descontente (o que não significa
necessariamente um infeliz); e ele é descontente, como filósofo, pelo mero fato
de não se sabersatisfeito. ironia, podemos-dizer que o filósofo está des-_
contente porque não sabe o que quer. Mas, para de justica, devemos dizer
que ele está descontente porque não sabe o quequer. Ele tem desejos, como
todo o mundo. Mas a satisfação de seus desejos-não o satisfaz, como filósofo,
enquanto ele não os compreende, isto é, enquanto não os insere no conjunto
coerente de seu discurso que revela sua existência, ou seja, enquanto ele não os
justifica (essa justificação toma em geral, mas não,necessariamente, a forma de
uma justificação chamada “moral”). Por isso o ide'al da sabedoria ou da satisfa-
ção inconsciente não existe para o filósofo: o simples fato de não compreender
5611 bfifli-fififfirz SGH Prflzfrrz Sua alegria ou sua felicidade, e até seu êxtase, já o

0 e 1 1 ,¡ i ¡ 'tornaria descontente, insatisfeito. Ora, se a satisfação consciente se traduz pela
identidade consigo mesmo, a consciência da não-satisfação provoca e revela
uma mudança: o filósofo é o homem que, essencialmente, muda; e que muda
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conscientemente, que quer mudar, que quer tornar-se e ser diferente do que ii,
c isso unicamente porque não sabe existir satisfeito com o que ele ú. Ora, já
que a consciencia-de-si se traduz por um discurso (Logos) e já que o discurso
que revela uma mudança se chama discurso dialético, e possível afirmar que
todo filósofo é necessariamente um dialético.:

Terceiro: se o sábio serve de modelo a si mesmo e aos outros (entenda-se:
aos filósofos, isto é, àqueles que tendem para o ideal realizado pelo sábio), o
filósofo é, por assim dizer, um modelo negativo: só revela sua existência para
mostrar que não é preciso ser como ele, para mostrar que o homem quer ser
não filósofo, mas sábio. O filósofo muda portanto sabendo o que não é preciso
ser e sabendo o que é preciso tornar-se. Em outras palavras, em suas mudanças
ele realiza um progresso?

~ O discurso dialético. do filósofo que revela sua mudança revela, portan-
to, um progresso. E já que todo progresso revelado tem valor pedagógico, po-
de-se afirmar, em resumo, que toda filosofia é necessariamente (como muito
bem observou Platão) uma dialética pedagógica ou uma pedagogia dialética,
que parte da primeira pergunta relativa ã existência daquele que a enuncia
e que chega afinal, pelo menos em tese, à sabedoria, isto é, à resposta (ines-
mo que seja virtual) a todas as perguntas possíveis.

_ O fato de um homem' ter decidido ler a Fenomenologia prova que ele ama a
filosofia. O fato de ele compreender a Fenomenologia prova que e um filósofo,
jáque, ao lê-la e compreende-la, faz crescer a consciência que tinha de si mes-
mo. Por ser filósofo, interessa-se por si e se desinteresse de todos os que não
são filósofos, isto ê, dos que '-- por princípio `-recusam-se a ler a Fenomeno-
idgia e, por isso, a estender sua consciência-de-si. Ao abandona-los à própria
sorte e ao voltar-se para si mesmo, o filósofo aprende pela Fenomenologia que,
sendo filósofo, é um “amador da sabedoria” tal como é definida nesse e por
esse livro. Isto é, ele compreende que quer tornar-se um sábio: um homem
perfeitamente consciente de si, plenamente satisfeito por essa tomada de cons-
ciência, e servindo assim de modelo a todos os seus colegas. E, ao ver no sábio
o ideal humano. em geral, o filósofo se atribui a si como filósofo um valor hu-
mano ímpar (já que, segundo ele, só o filósofo pode tornar-se um sábio).

2. Sua dialética, de acordo com a primeira definição de sabedoria, pode ser afinal resumida
numa série de perguntas (referentes à sua existência) e respostas.

3. Aliás, é evidente que se o termo progresso só tem sentido em relação a uma mudança
consciente, toda mudança consciente é necessariamente um progresso. De fato, como ii
consciencia-de-si implica e pressupõe a memória, ê possível dizer que qualquer mudança
no campo da consciência-de.-si significa uma extensão desta última. Ora, acho que só--se
pode definir o progresso dizendo que há progresso indo de A para B, se for possível com-
precndcr .fi a partir de H sem poder compreenclc-r B a partir de A.
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inritonução A Luiruita ne 1tEGEL

Toda a questão reduz-se a saber se o filósofo pode de fato ter a esperança de
tornar-se iim sábio. Hegel llic diz que sim: pretende ter atingido a sabedoria
(na e pela Feiioiiieiiologia). Mas Platão lhe diz que não: o homem nunca atingi-
rá a sabedoria. _

Para chegar a uma decisão, é preciso saber o que significam essas duas atitu-
des Ê preciso compreender: primeiro, o que significa a aceitação do ideal da
sabedoria e a negação de sua realização (o caso Platão); segundo, o que signifi-
ca a afirmação de um homem que diz ser um sábio (o caso Hegel).
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INTRODUÇAOI FILOSOFIA E SABEDORIA

(continuação efim)
|.
š

Chegamos ao seguinte resultado. ` _ »
A filosofia só tem sentido e razão de ser caso se apresente como o caminho

que leva à sabedoria, ou, ao menos, seja guiada' pelo ideal do sábio. Inversa-
mente, a aceitação do ideal do sábio leva necessariamente à. filosofia concebida
como meio de atingir esse ideal, ou, ao menos, de se orientar por e para ele.

No que se refere à definição do sábio e do filósofo, Platão, que marca o iní-
cio da filosofia classica, tem a mesma posição de Hegel, que marca o término
dessa filosofia. Sobre a questão do sábio, a única divergência fundamental pos-
sível é a que subsiste entre Hegel e Platão. Isto é, que, mesmo aceitando o ideal
do sábio e sua definição platônico-hegeliana, é possível afirmar ou negar a pos-
sibilidade de realizar a sabedoria, de tornar-se 'efetivamente um sábio, depois
de ter sido um filósofo. - 5 ' " ` - `

Vejamos agora o que significa essa divergência." É possível, como Platão, ne-
gar a possibilidade de realizar a sabedoria. Mas 'então das duas uma: ou o ideal
do sábio não é realizado nunca e em nenhum lugar, e então o filósofo é sim-
plesmente um louco que pretende ou quer ser o que não se pode ser, e (o mais
grave) que ele sabe ser impossível; ou então ele não é louco, e seu ideal de sabe-
doria é ou será realizado, e sua definição do sábio' é ou será uma verdade. Mas
já que não pode, por definição, ser realizado pelo 'homem no tempo, é ou será
realizado por um Serdiferente do homem, fora do tempo. Todos nós sabemos
que esse Ser se chama Deus. Logo, se negarmos com Platão apossibilidade do
sábio humano, devemos negar a filosofia ou afirmar a existência de Deus.

Vamos afirma-la e ver o que isso significa. De um lado, a verdade revela o
que é. Por outro lado, permanece eternamente idêntica a si mesma. Logo, ela
revela um Ser que permanece na identidade consigo. Ora, por definíção, o ho-
mem que permanece eternamente filósofo muda sempre. (E já que o mundo
implica o homem que muda, esse mundo também muda no conjunto.) ,O dis-`
curso humano só contém a verdade na medida em que revela o Ser diferente
do homem (e do mundo); só é verdadeiro na medida em que revela Deus, que
é o único Ser perfeito, satisfeito e consciente de si e de sua perfeita satisfação.
Todo progresso filosófico é portanto um progresso não antropodógíco, mas
teo-lógico. Para o homem, a sabedoria significa não a perfeita tomada de cons-
ciência-de-si, mas o conhecimento perfeito de Deus.

A oposição Platão-Hegel não é uma oposição no- interior da filosofia. É uma
oposição entre a filosofia e a teologia, isto é, no fim decontas, entre a sabedoria
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11 ile a religiao. Do ponto de vista subjetivo, essa oposiçao pode ser apresentada da
seguinte maneira: o filósofo espera chegar à sabedoria (que, para ele, é cons-
ciência-de-si) por um processo contínuo de pedagogia dialética, em que cada
passo só e condicionado e determinado pelo conjunto dos passos precedentes;
já o religioso só espera chegar à sabedoria (que, para ele, é conhecimento de
Deus) por um salto brusco, pelo que se denomina conversão, a qual, ao menos
em parte, é condicionada por um elemento exterior ao processo que conduz a
isso e ao qual se chama de revelação ou graça. Do ponto de vista objetivo, a
mesma oposição pode ser apresentada desta maneira: o saber ao qual deve che-
gar o filósofo não se poderevelar como absoluto ou total, isto é, como intei-
ramente e 'definitivamente verdadeiro, a não ser que se revele como circular
(o que significa que ao desenvolve-lo chega-se ao ponto do qual se partiu); o
saber ao qual chega o religioso é, ao contrário, absoluto 'ou total sem ser cir-
cular. Ou, se preferirem: o círculo do saber religioso ou teológico' só é fechado
por um ponto singular, que interrompe a continuidade 'da linha, e esse ponto
é Deus. Deus é um Ser particular (já que essencialmente diferente do mundo e
do homem) e que, mesmo assim, é absoluto e total. O saber é portanto total
desde que implique um perfeito conhecimento de Deus. Assim, o restante do
saber absoluto, que se refere ao homem e ao mundo,_pode ser parcial, isto é,
aberto, não-circular." Ao contrário, para o filósofo ateu, a circularidade é a úni-
ca garantia da totalidade, is_to:é,_ da verdade absoluta do saber. Ao passar do sa-
ber à realidade empírica, pode-se a mesma oposição afirmando o se-
guinte: como o saber do sábio só revela o_ homem-no-mundo, a realidade, que
transforma esse saber totale circular em verdade, é o Estado universal e homo-
gêneo (isto é, isento de contradições internas, de lutas de classes etc.); logo, o
filósofo só pode chegarao saber absoluto após a realização. desse Estado, isto é,
depois do fim da..h_istór_ia; jápara o religioso, a realidade universal e homogê-
nea que confirma o seu saber .total não é o Estado, mas Deus, que é o suposto
Ser universal e homogêneo em qualquer momento da evolução histórica do
mundoe do homem; o religioso pode portanto chegar a seu saber absoluto em
qualquer momento histórico, em quaisquer condiçoes reais; para isso basta
que Deus se revele a (ou em e por) um homem*
iii:-1-__¡¿__;

1. Não me detenho mais nessas questöps, porque serão tratadas ao comentar o cap. VIII. Que-
ro apenas lembrar que a história dafilosofia confirma esse modo de ver as coisas. Ou seja,
negar a possibilidade do sábio é transformar a filosofia em teologia, e negar Deus é neces-
sariamente afirmar a possibilidadede ohomem realizar (um dia) a sabedoria. Platão, que
negou essa possibilidade, percebeumuito bem que seu discurso dialético, pedagógico, filo-
sófico só podia ter sentido se fosse teológico. sendo sempre referido no fim de contas ao
ev-àvoüdv, ao Uno perfeito transcendente. E a sabedoria à qual deve levar sua filosofia é
(de acordo com a Carta VII) uma conversão, que chega ã contemplação de Deus no silên-
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, tnrnooução A Letruns. ne Heont.

H. . Em última analise, e de modo geral, há três tipos de atitudes existenciais
possíveis, e somente três:

Primeiro, é possível negar o ideal platónico-hegeliano do sábio. Em .outras
palavras, e possivel negar que o valor supremo esteja contido na consciência-
de-si. Quem se decide por essa atitude se decide contra toda espécie de filoso-
fia. Mas há mais. Convém dizer que essa decisão retira o sentido de qualquer
discurso humano, seja ele qual for. Na forma radical, essa atitude leva ao silên-
cio absoluto.

Logo: Primeiro, quando se rejeita o ideal da sabedoria, decide-se contra to-
do discurso significativo e a favor de um silêncio absoluto ou de uma lingua-
gem desprovida de qualquer espécie de sentido (linguagens matemática, musi-
cal etc.). Segundo, quando se aceita esse ideal mas se nega que o homem pode
realizá-lo, opta-se por um discurso significativo, mas que se relaciona com
uma realidade essencialmente diferente da minha: opta-se pela teologia e con-
tra a filosofia. Terceiro, é possivel optar pela filosofia. Mas, então, é-se forçado a
admitir a possibilidade de realizar um dia o ideal da sabedoria. .

Hegel opta, em pleno conhecimento de causa, por essa terceira atitude.
E não se contenta em optar por ela. Na Fcnornenologin tenta provar que é a
única possível. `

Ele não o consegue. Não pode refutar os que aspiram a um ideal existencial
que exclui a consciência-de-si, ou, ao menos, a extensão indefinida desta últi-
ma. E, quanto à teologia, ele só consegue mostrar que a existência do religioso
é necessariamente uma existência na infelicidade. Mas, já que ele próprio diz

cio. Aristóteles, que quis eliminar do platonismo o dvuüóv transcendente e manter o valor
absoluto do discurso, afirmou imediatamente a possibilidade de realizar a sabedoria na
Terra. A situação é ainda mais significativa (porque menos conscientfl) Em Dflfififlflflã- Ele
nega a possibilidade da sabedoria, já que define o homem pelo erro (ao passo que Hegel o
define como o Ser que suprime o erro pela ação). E, para poder desenvolver seu sistema.
deve desde o inicio introduzir um Deus transcendente: não É a totalidade (isto é, a circula-
ridade) do sistema que garante sua veracidade em cada uma de suas partes, mas sim a rela-
ção direta de suas partes com o Ser total singular (isto é, Deus), que desse modo é a única
ga.-amia de toda verdade. Spinoza, ao contrário, que quer eliminar o elemento transcen-
dente do cartesianismo, apresenta seu sistema .num livro intitulado Ética. que trata da sa-
bedoria humana. Kant, enfim, ao descobrir o transcendental, acha que pode prescindir do
transcendente: ou, o que dá no mesmo, acha que po de evitar a alternativa da afirmação ou
da negação da sabedoria ao supor um progresso filosófico infinito ou indefinido. Mas sa-
bemos que não passava de ilusão: é fato que ele não precisa de Deus nas duas partes de seu
sistema, mas não pode prescindir d'Ele se quiser com essas duas partes fazer um sistema.
isto e, uni-las; na verdade, ele abandona o sistema e contenta-se em juntar as duas "crises-
¢rí¡¡.;;z5'* [nn original, “crise-tiqnes”] numa terceira crítica; sabe muito bem que esse hífen
tem o valor não de uma verdade, mas de um simples “como se": basta transformar a ter-
ceira critica em terceira parte do sistema para que esse sistema se torne teológico-
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que o religioso é satisfeito com sua infelicidade, também não opode refutar, a
não ser apelando de novo para a extensão da consciência-de-si. Ora, essa ex-
tensão deixa de interessar ao religioso que pensa ter chegado ao pleno conheci-_
mento de Deus. `

Em resumo, a Fenomenologia mostra apenas que o ideal do sábio. tal CUP-'10
ela o define, é o ideal necessário da filosofia, e de qualquer filosofia; ÍSÍO és do
todo homem que atribui o valor supremo à consciência-de-si' que é precisa-
mente um_a consciência-de-si, e não de outra coisa.

'Tal restrição não constitui uma objeção à Fenomenologia. De fato, Hegel es-
creve a Fenomenologia para responder à pergunta! “QUE 5011?» Ore- 0 h°m°fn
'que faz essa pergunta, isto é, o homem que, antes de continuara viver e a agir,
quer tomar consciência de si, é por definição um filósofo. Responder à pergun-
ta “Que soui” é necessariamente falar fdo filósofo. Ou seja, o homem de que a
Fenomenologia trata não é apenas o homem, mas o filósofo (ou, mais exatamen-
te, só trata dos diversos tipos humanos na medida em que esses tipos estão m-
tegrados na pessoa do filósofo que aí se analisa, quer dizer, de Hegel ao fazer a
pergunta “Que sou?”). Não é portantofde estranhar que Hegel consiga demons-_

_ ti-ar ao homem que lê a Fenomenologia (e que, por isso. É 61€ mflfi-"›1'fl0 Uffl filÕ5°'
fo) que o homem que é descrito na Fenomenologia tende (cada vez mais de for-
ma consciente) para o ideal da sabedoria e afinal o realiza. De fato, p homem
que dá uma resposta completa ã pergunta “Que soui” por definiçao um s__á-'_
bio. Isto é, ao responder (no sentidopleno da palavra) à pergunta “Que sou? , a
resposta não é necessariamente “sou_.um filósofo”, e sim “sou um sábio”.i

Logo, a resposta ã pergunta feita na Fenomenologia é ao mesmo tempo a'
prova da realidade da sabedoria, e portanto uma refutação de_Plat_ao e da teo-
logia em geral, pelo fato. Toda' a questão está em saber se a resposta dada _no_-
'final da Fenomenologia, ou melhor, pelo conjunto dessa obra (011 POI' Se'-15 “te
primeiros capítulos), é uma respostatotal, resposta a todas as perguntas possí-_
veisrelativas à existência humana. ef por conseguinte à existência de quem a_
formula. Hegel crê demonstrar a totalidade da resposta por sua circularidade. _'

i ` Essa idéia de circularidade é o único elemento original trazido por Hegel.
A definição de filosofia e de sabedoria que ele fornece ou pressupõe é a de to-_'
dos os filósofos. A afirmação de que a sabedoria e realizável já foi feita por
Aristóteles.: Os estóicos até afirmaram que a sabedoria já foi realizada. é mais
que provável que alguns epicuristas tenham. falado do sábio na primeira pes-
50a_ só que nenhum dassespensadores indicou um critério suficiente para_a
determinação do sábio. Praticamente, sempre bastou o fato da satisfação; seja

2. E o discurso do homem que sabe que sábio já não ea Fenomeno_iogi'c_i, que ai_:_'ida é nina
filosofia (isto é, o discurso daquele que aspira ã sabedoria), mas a ciência acaba a. isto . a
Enciclopédia. _
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_ _ em seu aspecto subjetivo (a imobilidade, a ausência de desejos etc.), seja no
_ _ aspecto objetivo da identidade consigo mesmo, da concordância consciente

consigo (que se costuma apresentar do ponto de vista ético). Mas nunca se
` conseguira demonstrar que o pretendente à sabedoria realizava efetivamente a
_ plenitude da consciência-de-si. Ora, vimos que sem esse aspecto da sabedoria

e _ o próprio ideal já não tem sentido. . _
_ _ Acho que Hegel foi o primeiro a encontrar uma resposta (não estou dizen-

-._ _ " do: a resposta) à- seguinte pergunta: o conhecimento que se tem de sí, e, por
" conseguinte, o_conhecimento que se tem em geral, é ou não é total, intranspo-

- z ~ HÍVBL ímodifioável, isto é, universalmente e definitivamente válido ou absoluta-
_- _ mente verdadeiro? Essa resposta é dada, segundo ele, pela eirzularidade do cg-

___.Í*_ _~ ~ nhecimento ou do saber. O saber absoluto do-_ sábio é circular, e todo saber
t circular (aliás, só há um possível) é o saber absoluto do sábio. i _

'_ Ao fazer qualquer pergunta, chega-se inevitavelmente, depois de uma série_ _. mais ou menos longa de .respostas-perguntas, a uma das pergimtas que sa en..
-- _ contra no interior do sabercircular que o sábio possui. Partindo dessa pergun-

zg'-__ _ . ta e avançando com lógica. chega-se necessariamente ao ponto de partida. Fica'
___ assim evidente que foram esgotadas todas as perguntas- respostas possíveis. Ou,

___ ¡ _ --em outros termos, obteve-se uma resposta total: cada parte do saber circular

.¿.-.`-.|.I.-'-_

_ tem por resposta o conjunto desse saber, que é por ser circular -- o conjun-
_ to de todo o saber. _ - ` _ _

_ ¡_, .H É conhecido o fato de Hegel ter afirrriado que seu saber é circular, -e quo a
,__-_ __ circularidade_é a condição necessária e suficiente da verdade absoluta, isto é,

completa, universal edefinitiva (ou eterna). Mas' o que se costuma esquecer
_' __(e só se sabe disso pela Fenomenologia) é que a concepção da 'circular-idade1.i1.-'

l - tem, como toda concepção hegeliana, duplo aspecto: um aspecto ideal ou abs-
. _ trato, e um aspecto real ou concreto, existencial.- E é a junção dos dois aspectos

que constitui o que Hegel chama o Begflf(o conceito-concreto). H

WÍNÚ Saber ab50l1110 do Sábio. -cada pergunta é sua-própria resposta; mas só o é se
" passar pela totalidade das perguntas-respostas que formam-o conjunto do sis- _

_ tema- D0 mflãmo modo. em sua existência, o sábio permanece na identidade
_ _ W consigo mesmo, está fechado em si; mas ele permanece na identidade consigo

__porque passa pela totalidade dos outros, e está fechado em si porque contém
- em si a totalidade dos outros. O que, segundo a Fenomenologia, significa ape-

z nas que só pode ser sábio um cidadão do Estado universal e homogêneo, isto é,
do Estado do Tan alier and jeder (ação de todos e de cada um), em que cada
um só existe por e para o todo, e o todo pore para cada um. _ ' ~

_ O saber absoluto do sábio que realiza a perfeita consciência-de-sí é uma res?-
__ __ -; posta à pergunta: Que sou?”l_Logo, é preciso quea existência real do sábio seja
._ _ circular (isto é, para Hegel, é preciso que ele seja cidadão do__ Estado universal az

- E

_ ¿ O aspecto real da circularidade da sabedoria é a existência circular do sábio.
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Jfljioniogêneo) para=q`ue~o saber--que revela essa existência também possa ser cir-
isto _é,'uma'.¬veifdade absoluta. Logo,"só o cidadão do Estado perfeito pode ff'

realizar-o saber absol_uto.- E vice'-_versa:~já que Hegel supóeique todoÊhomem'-é~
filósofo, -isto é, -feitor'-para toniar--consci_ência"'daquilo que_ ele é (pelo menos, ,_
Hegel só se interessa'-'por esses-homens e`só se refere a eles); um cidadão do€Es+ *_
tado perfeito acaba sempre por se compreender em- e por um saber circular, É
isto ë,1absoluto.` .- no- 'z '- - ' ” '- Í -~ -E

Essa concepçãolacarreta' uma-conseqüência importa.i_'itíssima: a' sabedoria só 1.
pode serrealizada;se`gtuido-Hegel; no fim da história.” I " í “_ "J f_

' Isso 'também é universa1m_eritef_`oonhecido.~ Sempre 'seƒsoubei que, para Hegel, "-
não apenas ofadvento da sabedoriaícompleta a históriaflmas ainda que'ié"so1_-l
mente --no-' firn* da lii`s_tória= *que*advento é possíveli Sabe-se'”isso
sempre 'se compreendeioj'-po`rqiiê1' 'E“ri`ão 'se _'compreeiideráie_1iquanto' não *se '~
souber “que o sábio5*deve`7necessaiÊiamentefsercidadão do _É_stado=uiiiversal_i(is-Í*
to élfnão -expaiisívelj)i'_e '_l1omo'géri1_=__o'.*_(isto' égnão tra=nsfofrriável).'E'_'não' se sa-
bef enquanto '~n'ão¡so'iobmpreendefique_esselššstado nada fé quea baseireab
(a-“infra-estrutiira”=)`_Í§;la*doisistema -abs`o}lufto':` `cidadão _
t_a_do_r_ealíza 'como' 'cidadãci ati'_{_iÊti'f¡“i"_i¿'iciri:lu1ai*itlade' que' _eleÍ revela por! seu Ê šisterriai
zomdsâsissszsnxeúii›1âiâvs.*i*t ~ ~ I I ¿ - É

_____ _____ _ _ __¿4__ __ _ __.__,¡____.____ _ __ __ ____ -_ __ .
__ . _ . _ _ __\__ 'f____I___,__ . _.._ _ __.__________ __ _ _ __ Í _ _._ .

'¬í _ I __ |
I_ 1 _ - _ . |

3. Porque, segundo as análises da Fenomenologia, o Estado em questãomarca necessariamen-
te-o fim da história humanidade'_(entenda-se:_dahuma_nida_de_consciente de si mesma
ouaspirandoaessa ci:i1_;i_sciéiii:ial)`f:iÍ"_ 'u "` i ' Í 'Í _ ' ' ' l l _' _

4. O que 'é banal, pois se sabemos tudo,'i_rião' há de fato mais nenhumnmodo de progredirou:
' deírnudar (entenda-sei?-.para 'o filósofoi-mas é só para ele _que esse problema existe). l

5. A partir dessa concepção compreendoi-se '-as atitude de Hegel em relação a Platão. Segundo z
_. Hegel, Platão estava ao negar possibilidade do_sábioi Porque-,o'Estado -ideal de Pla-

tão (que, no dizer d_e_ H_egel,_ap_enas_ifeflete o Estado real de seu tempo) não _é o Estado uni-
- versale homogêneo; o'_c__idadão não' é portanto “circular”§. e o saber desse ci-

dadão, que revela s_ua._____ife_alidade__'r:l_.i':_ _c_ídadã_o,_também__ não _o_-ó.fAssim, quando s«_e___te_ntou
afirmar a' possibilidade_`do sábio no Estado não-perfeito, foi preciso transfor-

o próprioideal'dáisabedoriaichegando-'se à caricatura do “sábio” estóico' e cépticol
Hegelfniostrou na"Fenbinenoiogia'_ quefiesses' 'pretensos “sábios” não estão nada conscientes
de si. E,'qu.-ando um “sábio” 'desse tipo toma consciencia de si, vê-imediatamente que não

~. realiza a perfeição. Vé'a_t_é que não_1_a¿ pode realizar. É por isso que pensa, ao tornar-se cris-
tão, que_a_p_erf_eição -foi, fQi'_a_`-Ç_lo mundo_e_do_homern, por Deus. Assim, o pretenso
°}'sábio”__que se tomou'_qi_'istão reenqoiitra a_coi}cepção platónica, e mesmo-teológica.. Mas

_ ele re-eiicoiitra Platão:_jpgo,_estáfmai§_'consc_iente que ele. Isto é, ale sabe porque não pode
'ser sábio; sabe que não” pode sábioporque o Estado onde está não _e perfeito. Poderá
então tera ideia de_un;_i_Estadti perfeitofe _tent_a_r`realizá-lo. E, iio_mor_iiento em que o fizer,
tornar-se-á_ (deixaiidoser'platóiiicÍo“'e cristão) hegeliano; maisieitatainente, ele será He-
gel,'o sábio real, isto' é,*oiaristo`téIico`, oÊestóioo e o céptico realizadosl Ou seja, isto ainda é

_ Platão: a filosofia hegeliana é urnateo-logia; só que seu-Deus é o_ sábio. I
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ÍIPara Hegel há portanto um Íduplo critériofda realização sabedoria.-d‹=.:íuin_
.a universalidade e a homogeneidade do -_F_stado_' onde_vive.¡_;›|sáb_io, e;*de_

a circularidade de seu saberi De um lado; na Fenomenologia,_'Hegel _de_s_-_
o Estado perfeito:-basta.que-o leitor observe arealidade históricazparazver

esse Estado -é -real,-ou ao menos para5sÍe=convencer'de .sua realização imi-
De outro ladofipela Fen_omenologia,§Hegel:~ mostra queëseu saberie' circu-

-_Por isso achou-se= capaz de afirmar -quejrealízou efetivamente em'_sua pes-_
o ideal de todafilosofia, isto és da sabedoria. ~ Ai z- ---

-:Qual é nossa atitude diante1_d_etudo -- _= 1-* '” =-~*Í“~j='--'-Ei 'Í' -I
iComo já disse,;e_sta'mos diante _de .trê_sfposs_ibilídadesfe¿ apenas .t_rês.ji\_.cho' que

e1imina_r fa-pi-imeira sem _d_iscussãc_›;_Priineiro,-porque e1a_'é,r,em.Iseiit1j
' estrito; indiscut_íve_l;z depois; porque .o' .nosso estudo da1Fe_nom_en_o_log_ia¬prova

a.szezfflçã°ísflen¢1°saf<àê‹ivá1`s¢sf¢d11a'Ilefifle1°Ssfl*Pfífl“*¢if=fc P¢ei5flidflds>f
é Ímuito tentadoraaü-I dilema' sérioique nos fioãtéizf'-13Íã_Q*°1l`HÊB°1i

I I ._ .s .' ' -_ ‹ú ' _ _ “l '|'_,_
O¡'3___‹ 3511311103 =_ :t1I1'1_ .\¡_r1S1VClI11_3l'lÍ6_' I1E't0i_l0l_J¡CQ,›

tra a filosofia ou a teolo'giaÍ,Í' isto é,-o'1favo_1_'-ton Co1'1tI'3»“- 21 fflfiITBaÇã°;`dê_i"íTflR05*
de realizar a sabedoria`,`.ézpreciso -'ver se'I-Iegelf estava “certo ou-'não -_ ao

afirmar que é um sábio; se é que por sua 'própria pessoa ainda não liquidou a
que nos i_fl_t¢r¢ssa'- Í _' ` " ' ' Í' 'Ç' '”'='*Í' *` * 7

-i_~;z.E para ¡-a501vei`- essa questão e'preciso'verificar: primeiro; se oatualzestado
.coisas corresponde de fato .ao que;-para Hegel”,-é o'Estado"pei'feito eo da

história; segundo, se o saber de Hegel é verdadeiramente circular..-I F =É ' ~
'A resposta à primeira 'pergurita'pareceffa`cílima`" à primeira'vista..O2Estado

perfeito? Sem dúvida possível; mas ainda_"l_oiigí.nquo."Ao-redigir'-afFenom_enologia
ieiiiÊ180ó, o próprio Hegel sabia muito bem: que o Estado aindafnão estavareali-
zado em ato com todaa perfeição. Afirmava apenas a presença no' mundol do
igeifme desse Estado e Ía existência das-condições necessárias e siificientes-para
'seu florescimento; Ora, podemos"negar com certeza a ausência' de tal- germe e de
tais condições no mundo que é nosso? E, mesmo que o~queiramos"negar,f não
conseguiremos liquidar a questão' da sabedoria hegeliana. Porque nãotpodemos
com certeza afirmar, partindo de tentativas jáifeitas, que o Estado em questão
'impossível em `prin_cíp_io.' Ora, se esse Es_tad_o'f'ë PoSSÍV¢1› 9- Sabedoria _'fi1mbëmÍë-
Então, não há necessidade de abandonar aifilosofia e correr para a religião seja

qual for; nenhuma necessidade de suje_itar_a consciência que teiihoide_n1in'i"_a
_' tomada de consciencia' que_iião ¿_§o_11=_ de Deus. onde qI-1oiq_11F?¡E¢_f'
I' f_e__i_çãonão hum&11í1i(estéIíca__ou olltrali .Ou 1'3Çfi› .dO P°`1:'° °u “afã-°" Í' -Í "
I -z__ii_~ Que signiñca então para nós o fato de o _Estado perfeito previsto por -Hegel

não estar ainda realizado? Nessas condiço_eI_.s a filosofia de Hegel. Sobfoüldo H

ira '

_ i -

é_ O di1ema¡..t______l__;gi___ O____ 0'__5ofia_._j.__ _; __ _.._ __¿.______________,__¡.¿z,z¡_._ii;;_‹¿;¿_?1Ê_;›ii-zipgz__

H¿ge1_ P;-¢tç¡:¡d¢_› rg; ¡-.|_-z¡]__i;;¡,1_fl¿;fa_ de”optar"aâ_favon*ou`-'i ;i ' -_
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antropologia da Fenomenologia, deixa de ser uma verdade, já que nao re'-'fila
uma realidade. Mas nem por isso é necessariamente um erro. Só o seria se pu-
desse ficar demonstrado que o Estado universal e homogêneo que ele pretende
é impossível. Mas não se pode chegar a tal demonstração. Ora, O que nao É CITO
nem verdade é uma idéia, ou um ideal. Essa idéia só poderá ser transformada
em verdade pela ação negadora, que, ao destruir o mundo que não correspon-
de à idéia, vai criar, por essa destruição, o mundo conforme ao ideal. Em ou-
tros termos, só se pode aceitar a antropologia da Fenomenologia -- 'sabendo
que o homem perfeito (o sábio) de que se trata ainda nao está realizado ._._
caso se queira agir em vista da realização do Estado hegeliano indispensável à
existência desse homem; agir ou, ao menos, aceitar e justificar tal ação,.se ela SE
faz por alguém em algum lugar- I .f ' - _- _: _ _

Isso, porém, não nos exime de estudar o segundo'critériohegeliano, o de
circularidade. Sobretudo porque ele é muitíssimo mais importante que o pri-
meiro. No primeiro caso - fim da historia, Estado perfeito --, trata-se de uma
constatação de fato, isto é, de algo essencialmente incerto. No segundo caso -|-
,zifçularidade --, trata-se de uma análise lógica, racional, em que nenhuma di-
vergência de opinião é possível. Assim, se o sistema de Hegel é efetivamente
circular, devemos concliiir que, apesar das aparências (e talvez até do bom sen-
so), a história se completou. Por isso, o Estado em que esse sistema pode reali-
zar-se é o Estado perfeito. Foi, como sabemos, o que fez oi próprio Hegel: de-
pois 'da queda de Napoleão, declarou que o Estado prussiano (ql-161 9-11á5› ele
detestava) era o- Estado definitivo ou perfeito. Ele não podia fazer de outro
modo, já que estava convencido da circularidade de seu sistema. I

Toda a questão resume-se para nós no seguinte: se a Fenomenologia é de fato
circular, temos de aceitá-la integralmente, com tudo o que dela decorre; Se 1150
é, temos de considera-la como um conjunto hipotético-dedutivo e verificar to-
das as hipóteses e todas as deduções uma por uma* _

Logo, convém iniciar o estudo da Fenomenologia do ponto de vista de sua
circularidade. Mas, antes disso, é preciso: primeifüz Sflbfif 0 que Slgmfica 3 em'.gemia düsa c¡1.cul¿,.¡da¿¢¿ segundo, compreender por que a verdade absoluta,

verdadeiramente verdadeira, só pode ser circular. . f
É da discussão dessas duas questões preliminares que vai tratar o meu curso

deste ano. '

5_ Não basta, aliás, que a Fenomenologia seja circular: a Lógica (ou a Enciclopédia) também
ngm de ser; e o que é muito mais importante: também o sistema como um todo,.15l0 ëzflt
conjunto da Fenomenologia e da Enciclopédia- 0111» É Pfflflfiamfflle al Cl'-Wa nã°'°"¢“1a“`
dade do sistema de Hegel é perfeitamente evidente. Mas aqui só faço essa menção, sem
demonstra-la. ' =| '
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TERCEIRA coivraaencia

INTERPRETAÇÃO, DA INTRODUÇÃO _
AO CAPÍTULO vii

(p. 549-550, linha 10)

O cap. VIII vem logo após "o capítulo que trata da religião ou da teologia, ou
seja, do saber do religioso, que realiza a perfeição desprovida de consciencia-
de-si. Não há nada entre o religioso (cristão) e o sábio hegeliano, isto é, o pró-
prio Hegel, o homem perfeito e satisfeito corn a-realização e acabamento da
consciência que tem de si mesmo; nenhum tipo de existénlcia-intermediária é
possível. As soluções intermediárias, os acordos de todo tipo foram elimina-
dos há muito tempo. Doravante o homem só está satisfeito com o saber abso-
luto. E toda a questão está em esse saber ser para ele, como para Hegel, o co-
nhecimento perfeito de si, ou, como para o religioso, o conhecimento de um
absoluto diferente dele, ou seja, Deus. - - _

Em ambos os casos o conteúdo (Inhalt) do saber é o mesmo. Como poderia
não ser assim, já que O saber é absoluto, isto é, total? A diferença está apenas na
forma (Form), como diz Hegel. Para O religioso-como para o sábio, é o Ser que
se revela a si mesmo em e por -- ou melhor ainda- como saber absoluto em
sua circiilaridade fechada em si mesma. Mas, para o religioso, a totalidade do
Ser está fora dele (embora ele esteja dentro dela); o Ser total é diferente dele, e
o saber absoluto pelo qual esse Ser se revela a si é diferente do saber humano; é
esse Ser-diferente que se compreende no e pelo saber absoluto, e o religiososó
o compreende por esse seu saber. Sem dúvida o próprio religioso tem umco-I
nliccimento de si; mas esse conhecimento só é absolutose passar pelo sabei-
absoluto que o Ser-diferente tem de si. Se o religioso é perfeito por seu conhe-
cimento, esse conhecimento é o de um Outro; e ele só é consciente de si de ma-
neira absoluta na medida em que e pelo fato de que é ele mesmo no e pelo Ou-
tro. Em resumo: o saber religioso, teo-lógico, cristão é absoluto; mas não é um
saber de si (sich-selbst-Wissen); não é o conhecimento, porque o homem que
conhece é quem realiza a totalidade acabada queele revela por seu conheci-
mento -- porque o Eu cognoscente é o Eu conhecido.

Ia o sábio refere tudo a sí. Sem abdicar de sua dignidade de sábio, sem es-
quecer que seu saber é um saber absoluto, isto é,~o saber. O que significa que se
ele refere tudo a sí é porque ele se reduz a seu saber total, e ele mesmo é O todo.
Ee o todo embora permanecendo ele. O sábio refere a 'si estritamente o mesmo
conteúdo total que o religioso refere a seu Deus; refere-o a si mesmo conside-
rado em sua realidade total de cidadão do Estadouniversal e homogêneo, e a si
mesmo considerado em sua totalidade ideal de possuidor do saber absoluto.

Tá
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A oposição é clara. E é evidente que não há nada entre esses dois pontos ex-
tremos. Desde que o escravo trabalhador compartilhou o mundo com o seu se-
nhor e, por seu trabalho, anulou a realidade autônoma da natureza não huma-
na; ou, em outras palavras, desde que o homem judeo-cristão compartilhou a
esfera de Parmênides com o seu Deus (que, para nós, é feito à sua imagem, e
que, para ele, é a imagem a partir da qual ele foi feito); desde esse compartilha-
mento total, o homem já não pode projetar seu saber numa realidade natural e
garanti-lo como verdadeiro pelo movimento circular dos astros, como o fazia
o filósofo pagão. Deve referi-lo a si mesmo ou a Deus, e não o pode referir aos
dois ao mesmo tempo, já que só há um absoluto possível.

E as duas atitudes extremas são realizadas: uma, pela antropo-logia de He-
gel, a outra, pela elaboração da teo-logia cristã. É claro que são inconciliáveis.
Nenhuma das duas pode ser superada. E só se passa de uma para a outra de
modo brusco: não há transição possível, já que não há nada entre elas. Adotar
uma é rejeitar a outra; rejeitar uma é optar pela outra. A decisão é absoluta-
mente única; e muito simples: trata-se de decidir por si (isto é, contra Deus) ou
por Deus (isto é, contra si próprio). E o motivo da decisão é a própria decisão.

É claro que, ao apresentar as coisas deste modo, afasto-me do texto da Fe-
nomenología.

Também para Hegel as duas atitudes são, em definitivo, as únicas possíveis.
E ele sabe que elas se excluem mutuamente. Mas, para ele, há mais que mera
justaposição: há hierarquia, o sábio está acinin do religioso. E, se salic que ii
passagem de uma dessas atitudes para a outra só pode ser brusca (uma virada
total), Hegel acha que essa passagem é necessária: o homem que se tornou cris-
tão deve necessariamente tornar-se um sábio.

Há hierarquia apenas para o filósofo, ou seja, para quem admite desde o iní-
cio a superioridade da sabedoria hegeliana, que admite que o saber - mesmo
absoluto - só é um valor se for um saber-de-si.'

Do mesmo modo, só há passagem necessária da religião à sabedoria para o
filósofo, isto é, para quem desde o início busca a consciencia-de-si, ou, em ou-
tros termos, para quem está disposto a estender indefinidamente a consciência
que tem de si mesmo, ou seja, estender o domínio do Ser cujo conhecimento se
revela a ele como sendo conhecimento de si. `

Para admitir isso, basta lembrar O que Hegel diz no final do cap. VII. Esse
texto (p. 546, linhas 8-30), único no gênero, tem um conteúdo que devia ser
-I-|...íu_|íií_.-.; ,

1. Assim, para o religioso, não há hierarquia. O saber do sábio ateu não é um saber de valor
menor; não chega a ser saber; é um erro total e absoluto. Como bem anunciou São Paulo:
o saber do sábio está para o do religioso como a loucura está para a verdade, e os dois sa-
beres não são - como pensa o sábio - etapas sucessivas da realização reveladora de uma
única e mesma verdade, ou seja, a do sábio.
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demonstrado por sua forma. Nele Hegel resume a doutrina teológica cristã, tal
como se constituiu definitivamente ao cabo da evolução dessa religião abso-
luta. Em vez de Deus, Hegel fala de Espírito. Ora, a forma do texto é tal que.
se cada vez que aparece a palavra Espírito for lido “Espirito divinof, tem-se
um resumo absolutamente correto da teologia cristã, ao passo que, se for lido
“Espírito humanofl tem-se um resumo correto da antropologia hegeliana. Ou
seja, Hegel mostra pela forma do texto que o homem estabeleceu uma idéia de
Deus tal que, sem ser modificada, pode aplicar-se ao homem. O teismo cristão
se transforma em antropo-teismo hegeliano, contanto que se suprima a idéia
da transcendência do Ser, isto é, que aquele que fala refira o que diz a si mesmo
e veja no que diz não um conhecimento do que ele não é (do Deus transcen-
dente), mas um conhecimento de si.

-- Esse texto é impressionante. E convincente. Mas Hegel não diz em parte ne-
nhtuiia por que o homem deve abandonar _a transcendência e referir a si o sa-
ber teo-lógico. Essa passagem da teo-logia à antropo-logia é sem dúvida possi-
vel, já que o próprio Hegel a efetuou. Mas não se percebe por que é nefleããáríe.
Como já afirmei, ela só é necessária para-Hegel, ou em geral parao filósofo.

_ Nem no cap. VII nem no cap. VIII Hegel- se refere ao porquê e ao como da
passagem da transcendência para a imanência do saber. Aliás, não o explica em
'lugar nenhum.

Para Hegel, a passagem do transcendentalismo do religioso para o inianen-
tismo do cidadão c do sábio não se efetua diretamente. Entre eles há o pseu-
dotransccndentalisnio ou o pseudo-iiiianciitisiiio do intelectual, que refere sua
existencia e seu saber à verdade, ao belo e ao bem em-si, a coisa em si (Sacha
selbst). Tanto quanto o valor supremo do religioso (Deus), esses valores do in-
telectual são transcendentes no sentido em que existem independentemente
dele, de sua existência real, e, por isso, das condições externas (naturais e so-
ciais) dessa existência, de modo que podem ser alcançados diretamente pelo
particular isolado. Por outro lado, esses valores são imanentes, assim como os
valores do cidadão e do sábio, no sentido em que o homem os alcança en-
quanto vive, sem se transcender realmente, sem deixar de ser o que é: homem-
que-vive-no-mundo (natural e social). A imanência desses valores preserva o
intelectual da conversão, da ida para o mosteiro, do sentimento de pecado, da
impossibilidade de se comprazer na vida imundana: pois a verdade, O belo e o
bem são afinal valores deste mundo. ]á a transcendência desses valores impede
o intelectual de agir como revolucionário ou cidadão: apesar de não estarem
'fora do mundo, esses valores são diferentes deste mundo, e não há necessidade
de realizar algo no mundo para que eles se_ realizem.

A passagem do religioso para o intelectual está descrita no fim do cap. IV; a
do intelectual para o cidadão, no fim do cap. V. Mas Hegel pouco explica a ne-
cessidade dessas duas transiçoes, assim como não explica, no fim do cap. VII, a
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necessidade da passagem da teologia para a sabedoria. Com efeito, o intelectual
do fim do cap. V, que se contenta em compreender tudo e ñca -“fora da confu-
sãofl é tão ínatacável quanto o religioso antimundano do final do cap. IV e
quanto o teólogo transcendentalista do final do cap. VII. No fim do cap. IV
Hegel dia que o religioso deve acabar entendendo que o mundo onde ele vive é
seu mundo e, por isso, aceitá-lo. Mas isso só é necessário para quem quer a
todo custo levar em conta sua existência real mundana; ora, o religioso pode
desinteressar-se dessa vida indefinidamente. Enfim, o religioso só se torna inte-
lectual caso se torne - ao menos em parte - filósofo; ora, não se percebe por
que necessariamente ele se deve tornar filósofo. Do mesmo modo, Hegel obser-
va com acerto que o intelectual que fica “fora da confusão” e que pretende
compreender tudo não compreende - de fato -'- a si mesmo, e nunca chega
a explicar seu próprio ponto de vista. Mas ainda aqui a objeção só vale para
quem não quer se contentar com a pseudofilosofia dos valores eternos trans-
pessoais. E talvez seja possível ao homem, indefinidamente, não ficar chocado
com o absurdo do que ele chama de objetividade imparcial. Enfim, acabamos
de ver que não é nada necessário referir a totalidade do saber a si mesmo, e sim
que é possível contentar-se indefinidamente com o saber absoluto teo-lógico.

Seja como for, a concepção hegeliana é muito clara: no saber teo-lógico, o
sujeito cognoscente e o objeto conhecido estão fora um do outro, ao passo que
no saber absoluto do sábio eles coincidem.:

2. E possível objetar que a religião também apresenta uma coincidencia do sujeito cognos-
cente com o objeto conhecido: basta lembrar a união mística do homem com Deus.
Mas, pessoalmente, acho que a mística nada tem a ver com a religião nem com a teologia.
O fato de a mística estar quase sempre ligada ii religião não prova nada: a arte, que, por
essencia, é diferente da religião, também está ligada a ela. Aliás, a religião sempre é mais ou
menos hostil 21 mística. Por enquanto, isso tem pouca importancia. O que importa é que a
união mística se efetua necessariamente no silencio. O Deus ao qual se une o místico sem-
pre e, por princípio, inefável. Isto é, a perfeição a que o místico aspira pertence à categoria
das perfeiçoes inconscientes que descartamos desde o início. A mística exclui qualquer
conhecimento: tanto a consciencia do exterior (Bewusstseín) quanto a consciencia-de-si
(Selbstbewnsstsein). Em outras palavras, não há saber místico do tipo do saber filosófico
(científico, no sentido hegeliano do termo) ou religioso (teo-lógico). Sem dúvida, o mís-
tico fala geralmente de seu Deus inefável. Mas, se ele permanece religioso, se permanece
ortodoxo, desenvolve um saber teo-lógico que não difere do saber teo-lógico transcen-
dentalista que Hegel tem em vista no final do cap. VII, e que não explica a experiência
mística vivida da união do sujeito com o objeto. Ou então, se ele quer explicar essa uniao,
desenvolve uma teologia heterodoxa, atéia, antropo-teísta, mais ou menos próxima do sa-
ber absoluto que Hegel tem em vista no' cap. VIII. É possível dizer que o saber hegeliano
nada mais é que a tomada de consciência absoluta da experiencia mística da união do su-
jeito cognoscente com o objeto conhecido. Mas não tem sentido chamar Hegel de místico,
porque seu saber é essencialmente racional, lógico, pois e exprimido pelo discurso, pelo
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Eis o resultado a que chega Hegel no final do cap. VII: o saber religioso, teo-
lógico, cristão é absoluto; é um saber total e definitivo quanto ao conteúdo;
mas refere-se a uma realidade (universal) diferente da minha; o segundo passo
a dar consiste em referir esse saber, que já é total e absoluto, a mim mesmo.

É o que Hegel diz na primeira parte da breve introdução ao cap. VIII, como
resumo do resultado obtido no final do cap. VII (p._549, linhas 3-12):

O Espirito da religião manifestada-ou-revelada [isto é, cristã] ainda não su-
perou sua consciêncía[-exterior] como tal. Em outras palavras, sua cons-
ciência-de-si objetivamente-real não é o objeto-coisa (Gegensrand) de sua
consciência-[exterior]. [Esse Espírito] como tal e os elementos-constituti-
vos que se distinguem-ou-diferenciam nesse Espírito situam-se na repre-
sentação-exteriorizante (Vorsteliung) e na forma -da objetividade-de-coisa.
O conteúdo da representação-exteriorizante [religiosa ou teológica] é o Es-
pírito absoluto; e trata-se unicamente da supressão-dialética (Auƒheben)
dessa única (biosse) forma [da objetividade-de-coisa]. Ou, melhor ainda: já
que essa forma pertence-propriamente à consciência[-exterior] como tal, a
verdade [ou realidade revelada] dessa forma já deve ser dada (sich ergeben)
nas formações-concretas [da consciência, estudadas anteriormente na Fe-
nomenoiogiaj.

O saber, aliás absoluto, do teólogo cristão é o apogeu da consciência-exte-
rior (Bewusstsefn). E. esse saber não explica a real consciência-de-si (wirkiiches
Selbst-bewusstseifl) do homem real que conhece o que é. O saber do teólogo é
tuna consciência [do exterior), mas não uma consciencia-de-si. Logo, basta
transformar o Bewusstseirr em Seibstbewusstsein, a transcendência em imanen-
cia, para atingir o saber absoluto do sábio, que é o apogeu da consciência-de-si.
(É claro que o sábio só pode efetuar essa transformação porque é absoluto, isto
é, total e definitivo em sua própria realidade consciente, e só o pode ser em sua
qualidade de cidadão do Estado absoluto, universal e homogêneo.) i

Ora, na última frase do texto citado, Hegel diz que tal transformação da teo-
logia em sabedoria, em saber absoluto, é necessária, e que essa transição já se
efetuou nas formações concretas da consciência estudadas nos sete primeiros
capitulos da Fenomenologia. Ele pensa no homem descrito no fun do cap. VI:
Napoleão, o cidadão napoleónico, o próprio Hegel como cidadão do império
(supostamente universal e homogêneo) napoleónico (considerado como, em

Logos. Voltando ao tema de minha introdução, é possível distinguir tres tipos de satisfa-
ção absoluta: primeiro, a satisfação irracional, muda, do místico (e é a uma satisfação
como essa que Hegel se refere ao falar da oração [Andacht1, da união mística, no cap. VII,
p. 495 ss.): segundo, a satisfação que fala, que é: a) religiosa, se estamos satisfeitos ao falar
de um Ser que não somos; b) hegeliana, se só estamos satisfeitos ao falar de nós mesmos.
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princípio, já realizado). Esse homem é a Wahrheit, a verdade ou real idade-reve-
lada da Form teológica: porque é ele quem realiza a perfeição de que fala o teó- -
logo, a qual, para este, é apenas uma idéia abstrata, já que Deus, que suposta-
mente deve realiza-la, não existe.

' Mas eis o raciocínio de Hegel. A Form em questão, isto é, a teologia cristã,
é efetivamente elaborada: é um fato psicológico, uma idéia real como idéia.
Então, das duas uma: ou elaicorresponde a uma realidade objetiva (Wírkl£ch-
keit), ou não corresponde. Na primeira hipótese, há portanto uma realidade no
mundo que realiza a idéia .que o cristão se faz de seu Deus; e visivelmente essa
realidade só pode ser a realidade humana. Na segunda hipótese, a idéia abso-
luta é um ideal abstrato. Ora, Hegel pressupõe que toda idéia concebida pelo
homem tende necessariamente a se realizar, e que pode e deve ser realizada (se
não *for absolutamente falsa). Logo, a idéia cristã devia produzir um tipo novo
de existência humana. Ora, a circularidade da Fenomenologia prova que as aná-
lises nela apresentadas esgotam todas as possibilidades existenciais. Por isso, a
idéia cristã já deve estar realizada. Basta procurar, entre as existências descritas
na Fenomenologia, a que corresponde a essa idéia. Encontra-se então o cidadão
napoleónico, ou, se preferirem, o próprio Hegel.

Ao partir da existência da teologia (cristã) e ao pressupor a circularidadc da
Fenomenologia, Hegel dcduza necessidade de uma realização da idéia cristã
pelo homem-no-mundo. Essa: idéia é pois uma verdade (Wahrheit), no sentido
em que corresponde a uma realidade objetiva (que é precisamente o homem
de -1806). Mas isso não basta. Porque a Wahrheit não é somente a realidade. É a
realidade revelada (pela palavra), isto é, a realidade consciente de si mesma.
Afirmar a existência da Wahrheit da Form teológica é afirmar a existência não
só do cidadão absoluto, mas também do cidadão consciente de si, isto é, do ci-
dadão absoluto que se tornoufilósofo (ou mais exatamente, já que esse cida-
dão é absoluto, que se tornou sábio). Logo, é afirmar (ou pressupor) a existên-
cia do próprio Hegel. Foi isso mesmo o que eu disse na introdução; a passagem
da teo-logia (cristã) para a-antropo-logia (hegeliana) só é necessária para e
pelo filósofo (que é aqui o próprio Hegel). Ora, nada prova que o advento des-
se filósofo seja necessário. Nada prova, com efeito, que o cidadão do Estado
perfeito não possa continuar (relativamente) inconsciente e, por conseguinte,
manter a religião, a teo-logia (cristã), ao considerar esse :Estado não como sua
própria obra, mas como obra de Deus.

Seja como for, essa primeira parte da introdução, que resume a argumenta-
ção do cap. VII, mostra bem no que o sábio e seu saber absoluto diferem do
religioso e de sua religião (ou teologia) absoluta. Logo, essa primeira parte mos-
tra o sábio em e por sua oposição ao religioso. Iá na segunda parte da introdu-
ção, em que ele indica o assunto do cap. VIII, Hegel fala do sábio, ou do saber
absoluto, considerando-o em si mesmo (p. 549, linha 13, até a p. 550, linha 2):
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Esse ato-de-superar o objeto-coisa da consciencia]-exterior] não deve ser
considerado como a unilateralidade que consiste no fato de o objeto-como

- se mostrar como retornando no Eu-pessoal. Ao contrário, [considerado] de
modo mais preciso, [esse ato é] tal que, de um lado, é o objeto-coisa como
tal que se manifesta ao Eu-pessoal como esvaecente, e, de outro lado, e _ma1s

' ainda (víelmehr), é a alienação-ou-exteriorização da consciência-de-st que
estabelece a coisidade; e essa alienação-ou-exteriorização tem um significa-
do-ou-valor não apenas negativo-ou'-negador, mas [ainda] PoS1Í1Vo› [WH-
do] este valor positivo não apenas para nós ou em si, mas [ainda] para a
própria consciência-de-si. O princípio negativo-ou-negador (das_Negatn_*e) ~

- do objeto-coisa, isto é, seu ato-de-suprimir-dialeticamente-a-si-própno,
tem um significado-ou-valor positivo para a consciência-de-sr; o que signi-

~ fica: a consciência-de-si sabe-ou-conhece a nulidade (Níchtígkeit) do obje-
to-coisa. [Ela sabe isso] por um lado porque ela mesma se aliena-ou-se-
exterioriza; pois nessa alienação-ou-cxteriorização ela mesma se estabelece
comu ,zjbjgm-coisa; ou [então pode-se dizer que], em virtude da _un1dade_
integrante (Einheit) inseparável do Ser-para-si, ela estabelece o objeto-como
como [se fosse] ela mesma. Por outro lado, há ai ao mesmp tempo o outro
elemento-constitutivo [que é o fato dc] a consciência-de-sa ter também su-
primido-dialeticamente e retomado emsi mesma essa al1enaçao-ou-exte-
riorização e essa objetividade-de-coisa; logo, [o fato de que a consciencia-
de-si] está junto de si (bei sich) em seu Sc1'-o11I1'0-

Para chegar ao saber absoluto, é preciso portanto superar a oposição entre o
objeto do saber absoluto e seu sujeito, isto é, o homem que o possui: é preciso
trazer para si o saber absoluto, isto é, total e definitivo. Hegel acaba de explicar
o que isso significa. _ _

Antes de tudo, não se trata de solipsismo, nem de idealismo, nem de qual;
quer subjetivismo: “O objeto-exterior-ou-coisa não retorna no Eu-pessoal.
O sábio que refere a si mesmo a totalidade de seu saber não afirma de modo
nenhum que é a totalidade do Ser, pois está preso em seu isolamento particu-
lar, em sua intimidade interna, puramente subjetiva. O todo nao é de modo
nenhum o meu Eu (nem o “Eu-abstrato” lÍ€hl› “em 0 “EU"P¢55°fll" lsfilbfifllz
nem meu pensamento, nem algo desse tipo. _ _ _

Para que o saber possa ser absoluto, diz Hegel, isto é, para que haja coinci-
dencia do sujeito com o objeto do saber, é preciso que o PFÓPY1° ÚPJPÍP*-Xte'
rior se tenha manifestado à consciência-exterior como esvaecente. essa frase
tem, antes de tudo, uma significação teológica. Sabemos que no cristianismo H
religião suprime a si mesma como religião. É assim que Hegel interpreta a
narrativa evangélica: a teologia cristã é a teologia do Deus morto como Dfillfi-
O cristianismo já é um ateísmo inconsciente, e até simbólico. O saber absoluto

EE



xtaxaivnnn xoiiiva
_ _ _ --- - __ - ¡__ _

só toma consciência desse ateísmo, ou antropo-teismo, e o exprime racional-
mente, pelo conceito (Begri_fi'= Lügüfil- '

Em outros termos, não se pode_ suprimir (onƒheben) a religião em qualquer
de suas formas. Só se pode suprimi-la definitivamente em sua forma cristã.
(Quando se suprime um Deus “de fora”, só se pode substitui-lo por um outro
Deus; para que o Deus desapareça completamente, é preciso que ele mesmo se
suprima; e é precisamente o Deus cristão que -se suprime como Deus, para tor-
nar-se homem.) Em suma, o ateísmo-do sábio não se pode estabelecer em con- W
seqüência de uma teologia qualquer: ele nasce da teologia cristã, e só pode nflêf
cer dela. (Mais exatamente: trata-se não de ateísmo, mas de antropoteísmo; .
ora, esse antropo-teismo hegeliano pressupõe a teologia cristã, já que aplica ao
homem a idéia cristã de Deus.) ' É

Ora, sabemos que a religião apenas projetava no além a realidade social onde -
ela nasce. Logo, é preciso afirmar que o sábio só é possível após a realização do
mundo histórico onde a religião cristã pôde constituir-se e aperfeiçoar-se.

Mas não é indispensável passar pela antropologia hegeliana para chegar a _
esse resultado. Ele pode ser extraído diretamente do texto citado, referindo a ¡
palavra Gegenstond, objeto-exterior, ao universo real, isto é, ao mundo natural.

4 Íe humano ou social. ¬ _ - ¡
Falemos primeiro do mundo social. O objeto exterior do homem é aqui um

outro homem. Ora, no cap. IV, Hegel mostrou que de nada adianta a um ho- -I
mem suprimir completamente um outro homem, isto é, matá-lo, porque o
homem morto não interessa? _ .

O que pode interessar é unicamente a ouro-supressão do outro. Ora. o ho- ¡
mem que suprime a si mesmo em relação a um outro sujeita-se ao outro co-Z
mo um escravo se sujeita ao senhor. Logo, para que haja saber absoluto, é pre-
ciso que o objeto suprima a si mesmo. No plano social, isso significa queé
preciso haver o fenómeno da sujeição e todas as suas decorrências, 011 80121. ¡1-
dialétíca do senhor e do escravo, isto é, o conjunto da evolução histórica _
humanidade. tal como é descrita na Fenomenologia. Em outras palavras, o sá-* -1
bio 'só é possível no Estado que completa essa evolução e onde todos os
dãos suprimem a si mesmos, de modo que nenhum é mais, para o outro, um =
Gegen-stand, um objeto-exterior-e-coisa; ou seja. Onde Já 1130 há 1flÍ€I'€SS€S PETI'-_
ticulares que se excluem mutuamente.

Da mesma forma, se a frase em questão for referida ao mundo natural, vê-sei
que a sabedoria só é possível em um mundo que se preste à ação técnica' do
homem, onde o deserto, os animais ferozes, as intempéries etc. se dobremarëi

1--L-.-

vontade humana. , ' '--,,.
í_i.í¬-|.í=í=*

3 Essa supressão não dialética seria o- equivalente do ateísmo (da Comédia bufãuffiãl E “iii
do antropo-teismo (do cidadão hegeliano). ' `
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De modo geral, cabe afirmar o seguinte: o saber absoluto,-isto é, a sabedoria,
pressupõe o êxito total da ação negadora do homem. Esse saber só é possível:
primeiro, num Estado universal e homogêneo, onde nenhum homem é exte-
rior ao outro, onde não há mais nenhuma oposição social não suprimida; se-
gundo, dentro de uma natureza dominada pelo trabalho do homem, natureza
que, por não se opor.mais ao homem, já não lhe é estranha. No saber absoluto,
o sábio pode com todo o direito afirmar a identidade do Ser-como-tal com o
Ser que ele mesmo é, pois ele passa pela experiência de os conflitos no interior
do Estado estarem suprimidos definitivamente, de não haver mais oposição
evidente entre ele e o mundo (tanto social quanto natural). Antes dessa expe-
riência (Erfahrung), a añrmação de uma identidade entre sujeito e objeto só
pode ser gratuita. '

Mas mesmo isso não basta. Não basta saber que o mundo, que o Estado em
questão prestam-se a uma identificação real com -eles. Não basta, para chegar
ao saber absoluto, constatar (com Kant) o “acaso transcendental” que nos per-
mite aplicar ao Ser real nosso saber abstrato, ei assim domina-lo por esse sa-
ber. Ainda é preciso reconhecer o que Kant esquece e que Hegel afirma: que
“a coisidade se estabelece pela alienação da consciência-de-si”. Deve-se reco-
nhecer que não há “acaso transcendentalfl que não há identidade dada, mas
identificação ativa consciente e voluntária, realizada pelo próprio homem em
suas lutas (sociais) e por seu trabalho.

Do ponto de vista teológico, a frase em questão significa o seguinte: não
basta dizer que um Deus não existe para suprimi-lo definitivamente. E preci-
so também, como bem explicou Hume, compreender por que se afirmou sua
existência, é preciso compreender o porquê e o como de sua criação pelo pen-
samento do homem. Equivale a afirmar que só se pode realizar a sabedoria de-
pois de ter destruído a religião por sua interpretação antropológica, tal como a
encontramos no cap. VII. É preciso compreender que o homem, para criar seus
deuses, toma a si próprio como ideal e o projeta' no além.. - _
. Em geral, é preciso saber que o Ser em sua totalidade não se reduz ao Ser
dado; é preciso saber que essa totalidade do Ser implica também um Ser criado
pelo homem consciente de si, que se exteriorizaou se aliena (sich entäussert)
pela ação, realizando fora dele as idéias que forja em seu foro interior. Enfim,
só quando sabe que é ação negadora que tem êxito é que o homem pode che-
gar à sabedoria e afirmar num saber absoluto sua identidade com o Ser consi-
derado em sua totalidade. Só ao se compreender do modo como ele se com-
preendeu na e pela Fenomenologia (ou em e por seus sete primeiros capítulos)
é que o filósofo pode tornar-se um sábio. -¿

Mas, para tornar-se sábio, é preciso também que o homem se compreenda.
Ou seja, não basta ser ação criadora, ser cidadão-trabalhador no Estado perfei-
to. É preciso saber que se é isso, é preciso tornar consciência de si. É o que
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Hegel exprime quando diz que a auto-supressão do objeto e o estabelecimento
do objeto pelo sujeito devem existir não apenas em si ou para nós, mas tam-
bém para a própria consciencia-de-si. '

Isso significa que para chegar ao saber absoluto não basta ser filósofo no
sentido corrente do termo, não basta raciocinar a partir de algo que não se é.
Mas também não basta ser homem integral. É preciso também raciocinar a res-
peito desse homem integral que se é. Ou, como diz Hegel, o homem deve su-
primir-dialeticamente e retomar em si mesmo a alienação ou o objeto-exterior
realizado pela ação da luta e do trabalho.

Trata-se, diz Hegel, não de um Zurück-kehren (retorno) do objeto ao sujeito,
mas do Zurück-nehmen (retirada) do objeto (estabelecido pelo sujeito) pelo
sujeito. Isto é, a identificação do sábio com o objeto de seu saber é ativa no
sentido em que ela implica e pressupõe a ação da luta e do traballio no e pelo
qual o homem suprimiu efetivamente a oposição entre ele e o mundo natural e
social, entre o sujeito e o objeto. A quietude satisfeita da sabedoria contempla-
tiva só é possível após o esforço vitorioso do trabalho e da luta. Mas acabamos
de ver que esse esforço conduz, no fim de contas, à sabedoria. O homem cria
pela ação um mundo exterior apenas para o retomar em si pela contemplação
compreensiva. Transforma o mundo natural pelo traballio para conipreender
esse mundo e faz-se, pela luta, cidadão do Estado perfeito para compreender a
si próprio. Em suma, o 'Estado perfeito e, por conseguinte, toda a história
só estão ai para que o filósofo possa chegar a sabedoria ao escrever um livro
(“Biblia") que contém o saber absoluto.

Sem dúvida, o 'Estado é necessário. Não apenas, como se pensava antes de
Hegel, para manter o corpo do sábio. Ele é necessário para o sábio como sábio,
é necessário para engendrar a sabedoria. Mas o sábio e sua sabedoria é que são
a justificação última do Estado-e da história. O Estado deve ser homogêneo e
universal em vista da homogeneidade e da universalidade do saber que nele se
desenvolve. E o sábio sabe disso. Sabe que o Estado absoluto é, afinal de contas,
um meio para chegar à satisfação consciente pela identiñcação verdadeira com
a totalidade do Ser no saber absoluto.

A segunda parte da introdução oferece uma análise das condiçoes reais,
existenciais, do saber absoluto, isto é, uma análise sumária do sábio. Mas é
possível ligar esse trecho não ao sábio, mas à própria sabedoria, isto é, consi-
derá-lo como uma análise da estrutura formal do saber absoluto. Mas, como
vamos ainda tratar do saber absoluto, passemos à terceira e última parte da
introdução. ~

Na primeira parte, Hegel falou do religioso e de seu saber teológico em opo-
sição ao sábio e a seu saber absoluto. Na segunda parte, falou do próprio sábio,
ou, se preferirem, do sábio em relação a sua própria sabedoria, o saber absolu-
to. Enfim, na terceira parte, Hegel vai falar do sábio em sua relação com o filó-
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sofo; em outros termos, vai falar do devir da sabedoria (do saber absoluto) a
partir do conhecimento filosófico. Ao mesmo tempo, esta última parte da in-
trodução indica o assunto da primeira parte do capítulo (p. 550, linhas 2-10):

[Tudo] isso é o movimentol-dialético] da consciência[-exteriorl; e esta é,
nesse movimento, a totalidade de seus elementos-constitutivos. A consciên-
cia[-exterior] deve comportar-se da mesma maneira para com o objeto-
coisa, [ou seja] segundo a totalidade das determinações-especificas desse
objeto; e ela deve tê-lo concebido segundo cada uma dessas determinações.
Essa totalidade das determinações-específicas do objeto-coisa transforma-o
em si, em realidade-essencial espiritual; e para a consciência[-exterior] ele
se torna de fato pelo ato-de-captar-owde-compreender (Auflossen) cada
uma dessas dcterminações-especificas como [aquilo que é] o Eu-pessoal,
isto é, por esse comportamento espiritual para com essas determinaçoes
que acaba de ser mencionado. ' E `

Trata-se do saber absoluto. Esse saber é caracterizado antes de tudo e so-
bretudo por sua Totalitiit (palavra que aparece três vezes nessas oito linhas).
Dizer que o saber é absoluto, isto é, universalmente e definitivamente válido,
equivale a dizer que ele é total, ou seja, que implica em si, ao menos virtual-
mente, todas as determinações possíveis do conhecimento e do Ser, do sujeito e
do objeto. Hegel vai dizer mais tarde que essa totalidade do saber se revela por
sua circularidade.

Na primeira frase do trecho citado, Hegel diz que o movimento dialético
descrito no trecho anterior compõe a totalidade dos elementos-constitutivos
da consciência. Em outros termos, o sábio é o homem integral, isto é, aquele
que integra em sua existência todas as possibilidades existenciais do homem.
É evidente que ele só pode integrá-las depois que tenham sido realizadas uma
por uma no decurso da história. Por ser a integração do processo do advento
histórico do homem, o sábio conclui esse processo e só pode aparecer no final.
E unicamente porque ele integra a totalidade das possibilidades existenciais é
que sua consciência-de-si é um saber absoluto.

Mas, na segunda frase, Hegel diz que o fato de integrar em e por sua exis-
tencia a totalidade das possibilidades existenciais não basta para que haja sabe-
doria atual, isto é, saber absoluto. Essa integração ou sabedoria virtual encon-
tra-se em cada cidadão do Estado absoluto. Mas somente o cidadão-filósofo
pode realizar a sabedoria efetiva. Pois, para atualizar a sabedoria, é preciso to-
mar consciência da totalidade que cada um integra em si. E, já que o homem
sempre e homem-no-mundo, tomar consciência da totalidade em si mes-
mo como sujeito é também tomar consciencia da totalidade do mundo ou do
objeto. Só ao tomar consciencia dessa dupla totalidade é que se reconhece sua
homogeneidade absoluta, isto é, a identidade fundamental do sujeito e do ob-
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_ __ _' ' « - _ b b-jeto, do homem-no-mundo e do mundo que implica o homem O SH Br 3
soluto, por ser total, tanto é conhecimento de si quanto ciência do mundo.
E apenas em e por essa identificação›'¢fEtuada “Ú Sabe? fllf>5°lUÍ0 P¢l° 5áb1°› -* _ - ' _. - _ ' te-
é que a totalidade homogênea do Ser é Espírito. ISÍO éz 56? ff-ffll C CÚUSCIÚU
de-sua-realidade. V , _ ` no decursn

Ora, assim como o homem integral realizou-se pouco a pouco. _
da história também o saber integral tem uma história. Essa história é a histó-

. , z v " ' d r O

ria da filosofia, história das tentativas feitas pelo homem Para C°mPf°en e _
mundo e para neste. compreender a si mesmo. Aliás, as etapas da evoluçao, _ i _ - d ma
existencial e da evoluçao filosófica são dois aspectos' complementares e u .
única e mesma evolução. Essa dupla evolução é descrita por Hegel nos sete pri-
meiros capítulos da Fenornenologia.~ _* _ _

O sábio é, por um lado, o homem ou o cidadão que toma consciencia de si
e, por outro lado, o filósofo que atinge seu objetivo. Ora, para tomar consciên-
cia de si é preciso tomar consciência de seu devir, desse devir integral e inte-' ' ` ' ' da ó tágrado do homem que Hegel descreveu na Fenqmenologra. O cišlí Fâämfãon
plenamente consciente de si na medidaem que eu (011 ¢5¢1'°`V°U ló _
logia: do modo como a lemos até aqui, isto é, em seu' aspecto .antropo gico oii
existencial Mas também o filósofo,=ao se tornar sábio, deve integrar seu devirI 4 Q I. ,_ ¡ 1 d

como filósofo que toma consciência. deve tomar consciêrligcia Êiqriqziqaoijng
história da filosofia. Também ele deve ler ou escrever a eno g' .
deve lê-la sob o aspecto que deixamos de lado, sob o aspecto metafíslflüz 011,._ - ' ' d t nif-
como diz Hegel, do ponto de vista “da relação da consciénciqaqqri Ílsetââingr
nações do objeto que se trata de compreender corpo outraí ' Dutos de vista
ções do Eu”. É verdade que no texto da Fenomeniâogiqvlzis ois princí io a ati-
estão reunidos; e, de fato, não pod¢_I'fl_ S1'-'I'_ Ci}5S0C1f=1 _05- F? em P do lia *meiga
tude fiiosófica pressupõe a atitude existencial. Por isso a enornen 31 P
ser lida duas vezes: a primeira. COIÚ-0 fiflfim-05 até aqui (até ° fiml d° cap' VIU'
como fenomenologia genética do homem ativo, e a segunda, nâ_PiflÃgš1ÉÊÊÍ;;
sico, do primeiro ao último capítulo, como fenomenologia gen ica
ou, mais exatamente, do sábio. - ' '

É o que Hegel indica ao dizer que é preciso, para chegar ao saber absoluto.
retomar urna por uma as etapas filosóficas descritas nos cap. I a VII. Aliás, é o
que ele faz na primeira parte do cap. VIII, que é um resumo dos sete primeiros
capítulos, mas resumo sob o segundo aspecto, o aspecto apenas metafísico. que. - - - a
até agora fora deixado de lado em nossa interpretaçao. É sobre a análise esse
aspecto que versará minha próxima aula.

290

F
Ju.

I. ä
; ' ¡_ii

I Ilfi| ;'| s

,.
¡'|
I r

'L-...-'Í¿+Í--'-¬-

.___,

_'r`I.-Il.-""!`_¬"`-'F1' ."-*-':›_-mf."1"._ _*-'._-sf-i-',.;.'v.:.¬¿-_

z'I
li

of:--1-:_¿'

....-.¬-
-:_¬1"'.

L..-i_.---1--wi'-¬-H--I-i'_"""-"-H-_'-fã--=_e:-z.1:*__.-._=

_._____

.i- -
F. z1' -i.

_"'-Ã-T-aaT"' -_-311:lift-*"=i'=Ê*=v-'

.¿...,_..._.........-¬-¬,¿-_~_.-1--

- .. .."-._.. ze.

._';_" Í:
_ _|.. _'¡

_E¿_...- «Í--Élr
| |-_3-_ «_

_ . r_ i- - _. - i. -
.- 1.._., ,L

i:¡j- `t~
_ Hi' 2

iii _-:iii ~
I_.*. _.i¡.,_!_ë '_

E-_¡E_ :-

': "-I_' ñ _|'¡'. -_izz* -;j.~r -_- 1 _-› -1'ii *I r ; ::

aii .r' .I- |¬- _-
.l.I'-| !|._I'
1 Q'-|. _ . _ ¡-,_¡., . .
| _ lr_ j 1

____,-. ¬«.-_f¬¿.-_z.:-_, -;__'_¬r:':ç'iF:¡
_ I'

ii _

`-i

¬-*_-'-:_-._¡-_'_-_1f'-.Tr-;*_""'=-.':T__'1.5'-_;_-_.---__:-i.f- ¬¡._h..__,.__¡,_.1¡-._--45::io-i.-":-..._."..'.E_:r.'L'¬II¢Hi'- ____,_-;_,_.._......_.._-.._--r--›-=-

. i
-_-¬`-tl 1_ -i..r_..

'-I'-¡-i ':_., __
.- -I

-'W _-___.
_' ii' .z _
I. iir"'='--- .-
-'i'. n..‹"- _-.j , -. ‹

TH

L.
-1,
I-

-._; _*_ ._ .

Quanra ooNPi';itÊNoia

INTERPRETAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE
no CAPÍTULO viii

(p. 550, linha 11, até a p. Sõó, linha 9)

O texto do último capitulo da Fenomenologia pode ser dividido em três partes.
A primeira (com cerca de seis páginas) trata do filósofo; a segunda (cinco pági-
nas), do sábio; a terceira (três páginas), da sabedoria ou, como diz Hegel, da
ciência (Wíssenschaƒt)_ Isto é, na primeira parte, é apresentado o caminho que
leva à sabedoria ou à ciência; na segunda, do suporte real, existencial, da sabe-
doria, isto é, o homem que desenvolve a ciência, o saber absoluto; na terceira,
desse saber, considerado como tal, independentemente do 'caminho que leva
até ele e das condições reais de sua produção. É possível também dizer que a
primeira parte trata do sábio e de sua sabedoria na medida em que represen-
tam o resultado global e definitivo da evolução (temporal) da humanidade, ao
passo que a segunda parte fala desse resultado _in'dependentemente de sua =ori-
gem, isolando, do conjunto da duração temporal, o derradeiro momento do
tempo (que é a existência do sábio); a terceira parte relaciona esse derradeiro
momento do tempo com a eternidade; relaciona o_ sábio que conclui a história
com a sabedoria ou saber absoluto que, sendo eterno, é a eternidade.

Enfim, de acordo com a terminologia que Hegel utiliza no cap. VIII, pode-se
dizer que a primeira parte desse capítulo tratada consciência-exterior (Be-
wusstsein); a segunda, do saber absoluto (absolutas Wissen); a terceira, da ciên-
cia (Wusenschafi). O Bewnsstsein é o filósofo; o absolutos Wíssen é o sábio que
realiza a sabedoria; a Wissenschaƒt é a própria sabedoria. '

Convém constatar que, de acordo com o que diz Hegel no cap. VIII,io con-
junto dos sete primeiros capítulos da Fenomenologia, isto é, toda a Fenome-
nologia propriamente dita, é uma análise do Bewusstsein, ou da consciência-do-
exterior (Hegel também o diz no prefácio e em outros trechos). É claro que o
tenno deve ser considerado em sentido amplo, já que Hegel intitula de Bewussr-
sein (em sentido estrito) os três primeiros capítulos, por oposição ao quarto,
que ele chama de Selbstbewasstsein, ao quinto, Vemunƒt etc. Hegel quer simples-
mente dizer que em toda a Fenomenologia (isto é, nos sete primeiros capítulos)
trata-se de uma situação em que há uma consciência do exterior, isto é, uma
distinção entre o objeto e o sujeito (que se refere a esse objeto), entre o homem
e o mundo no qual vive o homem. Assim, o Selbstbewnsstsein, a consciência-do
sí, é uma consciência-de-si no interior do Bewusstsein, da consciência-do-exto
rior em sentido amplo: o homem toma consciência.de si ao saber (ou ao pensar
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que sabe) que vive num mundo que lhe é exterior. E o mesmo acontece com a
razão, com o Espírito e com a religião (cap. V, VI e VII). Em todas essas atitudes,
um mundo seopõe ao homem, um objeto se opõe ao sujeito, o que significa
que estamos na atitude geral do Bewusstsein em sentido amplo.

O termo genérico para todos os fenómenos estudados na Fenomenologia é
portanto Bewnsstsein (e Hegel costuma chamar esses fenômenos de Gestalrun-
gen des Bewusstseins [formações da consciêncial). Ora, onde há consciência do
exterior, há também esse exterior. Onde há Bewnsstsein, também há Gegen-
stand, objeto-coisa oposto à consciência que a ele se refere. Em outros ter-
mos, há necessariamente dois planos paralelos: o da consciencia e o do objeto.
Pode-se dizer também que o Ser, em sua totalidade real, apresenta dois aspec-
tos diferentes mas complementares, opostos mas que se referem um ao outro:
um primeiro aspecto que revela a totalidade, e um segundo que é revelado pelo
primeiro. Em seu prirneiro aspecto, a totalidade do Ser é _o homem-no-mundo
(o homem' sendo considerado _em.su_a totalidade espaciotemporal, isto é, como
humanidade no conjunto de sua história); em seu segundo aspecto, a totalida-
de do Ser é o mundo-onde-vive-o-homem, isto é, a natureza. Se a totalidade
do Ser existe como evolução' ou movimento, há necessariamente duas evolu-
ções paralelas: a do homem e a do mundo; ou, se preferirem, a da consciência-
exterior e a do objeto-¡coisa_'

Mas sabemos .(e Hegel vai repetir na breve introdução ao resumo da Feno-
menologia que apresenta no cap. VIII) que -na Fenomenologia não se estuda a
totalidade do Ser considerada como totalidade, nem seu aspecto natural. Estu-
da-se o homem e apenas o homem; estuda-se o Bewnsstsein e não o Gegen-
stand des Bewnsstseins (objeto -_da consciência)_1
._¿,í_í¬í-_íz- '

I. Considerada de foniia isolada, abstrata, independente do homem, a natureza é espaço e
não tempo; quer dizer que ela não evolui. Mas o mundo real implica de fato o homem.
Ora, o homem é tempo, movimento, evolução. O mundo que implica o homem também
evolui. Com efeito, o homem'o`en-che de casas, automóveis etc., que são tão natiuais quan-
to os astros etc., mas que mudam e modificam essencialmente o aspecto do mundo.

2. Precisamente por isso, a Fenomenologia é diferente da Philosopliie des Geistes da Enciclopé-
dia: é uma fenomenologia enão a ciência. Na ciência exposta na Enciclopédia. o homem é
estudado como fazendo parte da totalidade do Ser, isto é. também como parte integrante
da natureza. Ou seja, o homem é ai considerado em sua realidade consciente, isto é, em
sua história real. Ao passo que, na Fenornenologia, fala-se do homem, mas fazendo abstra-
ção do mundo. Fala-se do hpmem abstrato, irreal. Ou seja, fala-se da consciência-exterior
sem falar do objeto-coisa ao essa consciência se refere. Logo, fala-se não da consciên-
cia real, mas da iioçäoabstrata de consciência. Quer dizer que se fala das possibilidades
ideais da consciência, isto é, dos tipos ideais existenciais, sociais e políticos, e não da ma-
neira concreta como esses tipos se realizam na história; e fala-se também dos tipos ideais
da relação com o objeto, isto é, das possibilidades filosóficas, religiosas ou estéticas, e não
das realizações dessas possibilidades na história da filosofia, da religião e da arte.
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lncontestavelmente, a Fenomenologia trata do Bewnsstsein e não do Gegen-
stand des Bewnsstseins. Mesmo assim, na Fenomenologia há dois planos super-
postos ou paralelos. Se se trata de uma .evolução na Fenomenologia, ela só pode
ser a da consciência-exterior. Mas essa evolução, por sua vez, é necessariamente
dupla. De fato, o Bewnsstsein tem dois aspectos diferentes mas complementa-
res, opostos mas que se referem um ao outro. A consciência (humana) revela
não apenas o aspecto inconsciente (natural) do Ser, mas ainda a totalidade do
Ser. Ou seja, ela revela a si mesma, já que faz parte dessa totalidade. Por um
lado, ela é consciência-exterior e, por outro, consciência-de-si? _

~ Ora, a Fenomenologia é escrita de tal sorte que cada frase (ou quase cada fra-
se) refere-se concomitantemente aos dois aspectos a que me referi. Logo, po-
dem-se ler os sete primeiros capítulos da Fenomenologia do começo ao fim,
considerando-os como uma descrição_da consciência-de-si, isto é, das diferen-
tes maneiras como o homem compreende a si mesmo. Obtém-se assim a in-
terpretação antropológica, que é a deste curso. Mas também podem-se ler os
mesmos sete capítulos como uma descrição da consciência-exterior, isto é, das
diferentes maneiras como o homemtoina consciência domundo e do Ser em
geral. Obtém-se então a interpretação metafisica, a que não me referi no meu
cin'so e que Hegel resume no cap. VIII. Z

Vejamos agora o que tudo isso significa para a idéia de sábio e de ciência.
Consideremos primeiro o planoantropológico. “O Ser verdadeiro do ho-

mem é sua ação”. afirma Hegel Isto é: o homem se cria pela ação negadora do
dado e, depois de cada etapa criadora, toma consciência do que criou, ou seja,
do que ele é depois de se ter tornado.. Logo, um saber relativo ao homem só
pode ser absoluto, isto é, deñnitivo, no momento em que cessa definitivamente
a ação negadora: no momento em que oihomem está plenamente reconclliado
com o dado e satisfeito nele e com ele. Ora, Hegel afirma, por um lado, que no
momento em que escrevia a Fenomenologia essa ação já cessara, e pretende que
os fenómenos estudados na Fenomenologia esgotem todas as ações negadoras-
criadoras possiveis. Por outro lado, mostra que cada negação criadora é a ne-
gação de um dado que resulta de todasas negações-criadoras anteriores. Em
outras palavras, o homem que vive no final da história realiza a existência hu-

3. Ainda aqui é preciso considerar o termo em sentido amplo. Todos os fenomenos estuda-
_ dos na Fenomenologia (e não apenas os do cap. IV, intitulado “Selbstliewusstsein”) são con-

comitantemente consciência-exterior e consciência-de-si. O que também significa que
toda consciência-de-si de que aí se trata é uma consciência- de- si no iiiterior da consciên-
cia-exterior; em outros termos, o homem de que se trata nos sete primeiros capítulos da
Fenomenologia toma consciência de si como oposto ao mundo onde vive.

gia
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mana em sua plenitude absoluta: o Ser desse homem implica todas as possibi-
lidades humanas. Esse homem, como já vimos, é o cidadão do Estado absoluto.
(Na prática, 6 Napoleão.) Mas não basta ser esse cidadão para ser um sábio.
O sábio é o cidadão que está plenamente consciente do que ele é. Ora, se o ci-
dadão integra em e por sua existência-ativa a totalidade das possibilidades exis-
tenciais, o sábio integra em e por seu saber absoluto a totalidade das tomadas
de consciência dessas possibilidades. Em outras palavras, ele integra as toma-
das de consciência parciais das realizações parciais, que são descritas na Feno-
menologia. Ou seja, torna-se sábio quem escreve (ou lê) uma fenomenologia-
que contém a lista completa das tomadas de consciência parciais. Ao chegar ao
final do cap. VII, o homem está plenamente consciente de si no sentido forte
do termo: primeiro, porque sabe tudo o que ele É; segundo, porque é efetiva-
mente tudo o que o homem pode ser.

Para ser um sábio, porém, não basta ter escrito (ou lido) a Fenomenologia
em seu aspecto antropológico. De fato, a ciência do sábio é verdadeira. Ela re-`
vela a realidade. Ora, o que é real é o homem-no-mundo. O homem sem o
mundo é uma abstração tão inexistente quanto o mundo sem o homem. Um 'il
teria podido existir sem o outro. Mas o sábio não tem de se preocupar com o
que teria podido (ou deveria) ser: deve compreender o que é. Ora, o que é é a
natureza povoada de seres humanos, são os homens que vivem no meio de
uma natureza que os faz nascer e os mata. Logo, o saber do sábio que revela o
Ser em sua realidade_concreta nãorevela nem o homem considerado isolada-
mente nem o mundo considerado isoladamente. A ciência revela o homem e o
mundo. Pode-se dizer que é o mundo que se revela pelo sábio tanto quanto di-
zer que é o sábio que se revela pelo mundo (ou, mais exatamente, pela revela-

_ ção do mundo). Mas é mais correto_dizer que êa totalidade do Ser real que se
revela a si mesma e por si mesma como sistema absoluto da ciência. Ou então,¡ ¡
para usar a linguagem da Fenomenologia, pode-se dizer que na ciência o Be-_ . __¿¡

1 1 `1 'I

ivussrsein, ou o conhecimento do mundo, coincide com o Selbstbewnsstsein, ou
o conhecimento de si. Com efeito, tomar plena consciência- do mundo real ê ,l
necessariamente também tomar plena consciência de si, já que o Eu está impli-
cado no mundo, já que é uma realidade mundana, que age sobre o mundoe :Ç

¡i
.I I

ú

E

recebe a reação de sua ação. Inversamente, tomar consciência de si como real éz fiz
necessariamente também tomar consciência do mundo onde o Eu é realizado. . 'ii

. Mas essa coincidência da consciência-de-si com a consciência-exterior só é _
possível no momento em que as duas consciências são totais. Não é porque o __
todo é necessariamente idêntico a si mesmo que uma parte desse todo deve ser
idêntica a uma outra parte. Sem dúvida toda consciência-de-si tem por com- Í,.il

-nz Q --
_ Ilemento necessário uma consciencia exterior* toda consciência é necessaP _ F . _ - -'ilr

riamente ao mesmo tempo Beivusstsein e Selbstbewussrseín. Mas, enquanto a ~=
-aí '
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consc'ê ` -d - ' - - -1_ ncia e si não for total. a consciência-exterior correspondente será ne-
cessariamente urna perspectiva: revela um aspecto do Ser real, mas não 0 ser
em sua realidade, isto é, na totalidade de seus aspectos. É claro que só per bce e-
mos ue ' _ - .

o , .colocado em S 15 0 tšqlififl 0 1108 ffolocamos em outra perspectiva. Quem está
meme n_ ua if” P113 PCYSPCCÍIVR. quern se identifica com ela, necessaria-

ao a considera como perspectiva. mascomo visão total da realidade.
Í-0E0z acredita que possui a ciência. E dizer isso equivale a dizer que possui de
fato uma 'de ' ' - "-
e social) d dflftifoatäorquc ter uma Ideologia é afirmar que ° mm"-d° (naturalom d _ _ °°m° aPfl1'¢C€Ia partir de um ponto de vista particular,
P o. e vista esse que não é a reunião de todos os pontos de vista possíveísgi

Assim, toda teoria parcial com a qual o homem 5¢.5°1¡d¡_u.¡_.¿a é necessar-
mente u 'd ' .. _ la';:*?.1.:.e~ ft; ea S= z1z‹› as dzdual ou coletiva) ie iva. minha perspectiva (pouco importa seja ela ind¡,,¡_

r ' › - - .do mundo não fo ge H Hfflfiâflflrlamente uma ideologia enquanto minha teoria
_ *_ _ 1' 'll teoria Ú mU1¬1d0› ISÍO ëz enquanto ela não abarcar todas as

teorias possiveis em geral. _ _ _
Em t t ' - ' _ou ros ermos, a supressao da oposição entre o Bewusstsein e o Selbstbe.

d“';”;*;§*:;Ú 6 P°5$_f“f1 *PÓS fl íflfflsrflção total az nas um aos dois. caes etapa
e mens; ~ _i te s- d rsein tem por complemento uma etapa do Bewussrsein. Logo, a

É Sffiçafi EV? SEI' ¿`l1Pl=='1 E, por isso, é preciso escrever (ou ler) a Fenomenn10_
gia em seus dois aspectos. Somente no momento em que se integram rodas as
auto-revel " ' 'daís do mi-Zígãë PHÍCIZIS '50 hcémem e paralelamente todas as revelações par-
com a C _ên _Pc 0 omem que a consciência-de-si coincide efetivamente

Am Orâsci cia-exterior, e o saber é assim total e absoluto.
Hwstsâi H sñsna mtegraçao. isto é, antes do advento do saber absoluto, o Be..

PW se 0PÕfi ao Selbstbewnsstsein.'O filósofo, ao desenvolver seu
saber parcial ou relativo fala inevitavelmente de um G ' ', * e en-sta t ,
Ser diferente dele.5 g nd, ls O é de um

4. Ass' l 'd ' ' ,deršnaflgelfišiliãëíâ âgfltrsšâliliia do saber absoluto é representada na fisica matemática mo-
. d n"*"'*al› que 1'€PI'¢S€Hta 0 real não num único sistema privile-gia o de coordenadas, mas em todos os sistemas de coordenadas eonconniamgimmg,

5. Sabem s, 1'á , - ,á ' o ai s que nesse ponto há uma dificuldade mesmo na Fenomenologia. Na última
p guia - pouco esclarecedora -- do ¢aP_ V1, Heggi ainda Dpõe Napuleão que representa O
Bewus ts ` , l ' _ ' _va da s ein É e e próprio, que representa o Selbstbewusstsein. Parece que ele ainda espera-

, parte e Napoleão, um reconhecimento de certo mo-do oñcial de sua filosofia Mag
por outro lado, a última liiiha dessa página fala do “Doug revelados Deus me que séria 0:
hfimcm de forma que já não haveria G '' egen-stand. Tudo isso não fica mui: 1
enquanto não tem maior importancia. Ú C am, mas por

š
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Logo, o que caracteriza a situação anterior à chegada da ciência é a separa-
ção entre o Bewusstsein e o Selbstbewusstseírt. E, quando já se possui essa ciên-
cia, percebe-se que essa separação é o índice infalível da relatividade do saber,
de seu caráter incompleto, aberto, provisório; em suma, filosófico. Sem dúvida
o filósofo, tal como o sábio, pensa que seu saber e total ou absoluto. Mas o fato
de ele ainda distinguir o homem e o mundo, o Bewusstsein e o Selbstbcwusst-
seia, prova que seu saber é apenas uma das perspectivas possíveis, que esse sa-
ber relaciona o homem revelado parcialmente com uma revelação parcial do
mundo. Ora, um tal saber parcial, fragmentado, pode e deve ser superadof*

Logo, mais umavez, a filosofia é superada. Chega-se a ciência no momento
em que a consciência-de-si coincide com a consciência-exterior. E essa coinci-
dência se efetua na e pela integração de todas as revelações parciais dos ele-
mentos-constitutivos dos dois_ aspectos da consciencia descritos na Fenomeno-
logia. Essa integração se efetua na e pela consciencia do autor (e do leitor) dos
sete primeiros capítulos da Fenomenologia, capítulos que são escritos (e lidos)
tanto no plano antropológico quanto no plano metafísico. Assim, para efetuar
no cap. VIII a passagem da filosofia para a ciência, basta a Hegel resumir os sete
capítulos anteriores. É o que ele faz na primeira parte desse capítulo. Mas,
como já disse, o resumo refere-se ao plano metafísico. E isso justifica meu mé-
todo de interpretar a Feriomeriologin. No fundo, chegados ao ponto em que
estamos, seria preciso reler o conjunto dos sete capítulos, que lemos sob o as-
pecto antropológico, compreendendo-os agora sob o aspecto metafísico, e só
depois disso continuar a leitura do cap. VIII.

Não vou examinar o resumo' contido na primeira parte do cap. VIII. Mas
essa parte tem, por sua vez, uma breve introdução e uma breve conclusão, em
que Hegel não resume o conteúdo metafísico da Fenomenologia, mas fala desse
resumo. Ora, como também eu falei desse resumo, vou traduzir e interpretar
essa introdução e essa conclusão. Os textos vão confirmar e completar o que eu
disse anteriormente. '

.1-amami

6. Essa separação entre o Bewusstsein e o Seibstbewusstseiri caracteriza a Reflexíonsphilosophie.
Como acabo de dizer, toda filosofia propriamente dita é uma Reflexionsphiiosophie. A que
não o for é a filosofia do próprio Hegel. Ora, esta já não e uma filosofia: ela e n ciência.
O Reflexiorisphiiosoph reflete sobre o Ser, colocando-se ou imaginando colocar-se fora dele.
Ou seja, esse filósofo não consegue nunca explicar a si mesmo, já que se exclui de sua refle-
xão. Na Reflexionsphilosophie, ele reflete sobre o Ser que quer revelar, em vez de ser o Ser
que se revela por sua própria existência. Em outros termos, a Reflexiorisphilosopliie é sem-
pre abstrata: ela se elimina do Ser que descreve e. assim, só descreve uma abstração, já que
o Ser real implica de fato aquele que o descreve. No plano existencial, o Reflexiorisphílosoph
sempre é mais ou menos estóico, mais ou menos o intelectual (do último parágrafo do
cap. V) que esta ou imagina estar “fora da confusão”.
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iairaooução A Lairuaa DE HEGEL

Comecemos pelas duas primeiras frases da Introdução, em que Hegel afir-
ma (p. 550, linhas 11-20):

Por um lado, o objeto-coisa é o Ser-dado (Sein) imediato, isto e, uma coisa
como tal; o que corresponde ii consciência]-exterior] imediata [isto é, aãen-_
saçãol. Por outro lado, [o objeto-coisa] é um ato-de-devir-diferente e si
mesmo, [ele é] sua relação (Verhäitnis) ou seu Ser-para-outro, e [ele é tam-
bém] Ser-para-si; [ele é assim] a determinação-especificada (Bestimmtheit),
o que corresponde à percepção. Enfim, [o objeto-coisa] e realidade-essencial

i ou entidade-universal, o que corresponde ao entendimento. [Considerado]
como todo-ou-conjunto, o objeto-coisa éi o silogismo, isto é., o movimen-

' to]-dialético] da entidade-universal [que passa] pela .determinação-especif
` fica (Besrimmimg) [para ir] para a particularidade, assim como o movimen-
to inverso [que vai] da particularidade para a entidade-universal [passando]
pela particularidade [considerada] como suprimida[-dialeticamente], isto é.
[pela] determinação-específica. A

- Nesse texto Hegel fala do objeto-coisa_,`do objeto do Bewusstsem, e nao da
consciencia que reflete sobre si mesma, isto e, a consciencia-de-si, fala do .mun-
do e não do homem. Logo, é mesmo de metafísica e nao de antropologia que
vai tratar o resumo seguinte. _

O Bewnsstsein (consciencia) revela o Gegeri-stand (objeto). Ora, o Bewusst-
seia tem tres aspectos: 1) a consciencia-imediata, isto e, sensivel, que é a sen-
sação' 2) a percepção; 3) o entendimento. Logo, o Gegen-stand, o objeto. tam-I

bém deve ter três aspectos. .
_ A forma mais elementar, mais imediata, da consciencia-exterior é a sensa-

ção. E a sensação é sempre particular: é um hic et riuric isolado, desprovido de
qualquer relação, tanto com o que ele não é quanto com ele mesmo: nao ha
relação verdadeira entre o que sente e o que é sentido. A sensaçao é alguma
coisa"L mas não uma “coisa”; é uma “coisa-como-tal" (Dírig i2iberifnupr),Ique é o
que ela é sem se opor a outra coisa e sem depender de outra coisa. E, já que a
sensação revela o objeto-coisa, isto é, o Ser, é preciso que haja no objeto; HQ
Ser, um aspecto que corresponda à sensação. Ora, de fato:,ser sempre é ser htc
et mma; ser sempre e ser alguma coisa; ser sempre e ser o que se era antes de se
ter tornado outra coisa, independentemente do fato de que há outra coisa, sem
se referir ao que se e c ao que não se e; 551' Sempre É iá 5313 antes df sua de'
terminação ao Ser e antes da determinação do Ser por suas relações internas e
externas. _ _

M-is a sensação e apenas um elemento-constitutivo da consciencia-exterior,G

. - - - ~ ` ra numaelemento isolado artificialmente, porque de fato ele sempre se iriteg
percepção. Ora, a percepção e algo de determinado. Logo, é essencialmente re-
lação; relação entre o que percebe e o percebido; relaçao entre aquilo que é per-
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cebido e aqu_ilo que é percebido, isto é; entre a própria coisa e suas qualidades; e
relação dessas qualidades entre si. E, já que a percepção É. já que filfl SE lflfififff
no Ser ao revela-lo, o próprio Ser tem um aspecto que corresponde à percep-
ção. Ser é também e sempre ser algo de determinado; ser é ser esta ou aquela
outra coisa; ser é existir para si, opondo-se a tudo o que não se é,_excluindo de
si o aquilo-que-não-se-é, e, por isso, é existir para essa outra-coisa _e por essa
outra coisa, na e pela relação do mesmo que se é com o outro que nao se é, ser
é ser determinado ou fixado por essa relação. É Self 8 1'¢lfiÇi10; S01' É também fc'
ferir-se a si próprio: é distinguir o que é daquilo que se é e, ao mesmo tempo,
ser tudo aquilo que se é; ser é portanto ser outro, mas sem deixar de ser si mes-
mo, é tornar-se diferente do que se é;,logo, ser não é apenas ser alguma coisa,
mas ser uma coisa que é sempre determinada-e-específica, não é apenas estar
isolado ou ser um e único no interior de si, mas também ser especificado, isto
é, ser, por um lado, como são certas outras coisas e, por outro lado, ser diferen-
te das outras outras-coisas.

Mas a consciência-exterior real nunca é apenas sensação e percepção; ele
sempre é também entendimento. Quando percebo esta mesa, nao percebo que
é uma mesa; não é minha percepção que me revela que esta mesa é uma rea-.
lização da mesa. A mesa real, porém, não é apenas uma coisa que tem uma for-
ma perceptível, mas uma mesa, isto é, uma coisa determinada que eorresponde.
ii palavra mesa. Na Terra não existem apenas sensações e percepçoes: há tam-
bém palavras que têm um sentido, que são conceitos. Ora, a palavra oii o con-
ceito, ao deixar intacto o conteúdo especifico oudeterminado da coisa per-
ceptível, separa esse conteúdo do hic et nanc da sensação do ser dessa coisa.
Esta mesa é aqui e agora; mas esta mesa também pode ser mais tarde e alhures.
A mesa, no entanto, é sempre e não é em lugar algum. Mas a palavra mesa que
corresponde a a mesa é percebida e sentida aqui e agora; essa palavra e, periria-_
necendo concgitgç ufl1a.Ç0i53 E algflfllfl COISEL, HSSIITI CÚITIO E553. pI`_ÓpI'lE1 ITIES3.

qual a palavra corresponde. A palavra-conceito é como são as coisas; também
ela faz parte do Ser. O que significa que o Ser real também és em 1111? Ôfl SEUS
aspectos, conceito. Ser é também ser universal: ser é mais e outra coisa que o
que se é aqui e agora, é ser mais e outra coisa que o que se é na determinaçao-
específica de seu ser. _

Toda consciência-exterior real é um todo formado pela sensaçao do partitu-
iar, pela percepção do específico c pelo entendimento do universal; e esse todo é
um movimento-dialético que integra as sensaçoes particulares especificando-as
nas percepções que o entendimento, aniversalíza, ou um movimento que, in-
versamente, faz penetrar o entendimento universal, especificado pela percepção.
na particularidade sensível. E já que a consciência-exterior real é uma realidade
que revela o Ser real, o Ser real é, ele próprio, esse todo formado por esse movl-
mento-dialético trinitário. O Ser é realmente tal que se forma na e pela açao
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negadora ou criadora do trabalho humano; ora, esse trabalho parte de um
conceito universal, que ele especifica por sua realização material perceptível, e
que ele insere assim no ltic et nani: particular da sensação. Da mesma maneira,
inversamente, o Ser é de fato tal que se revela pela consciência-exterior, que
parte do particular da sensação para chegar ao universal do entendimento pas-
sando pelo espectfico da percepção. ` ,

A consciência-exterior revela esses três aspectos do Ser. E a Reƒlexionsplií-
losophie revela os trés aspectos da própria consciencia-exterior. Trata-se agora,
para Hegel, de suprimir a oposição entre a consciência e seu objeto. É preciso
que a consciência-exterior compreenda que ela própria é o mesmo Ser que seu
objeto-coisa é. Para tal, basta descobrir a unidade-integrante dos três aspectos
do objeto-coisa e ver que ela coincide com a unidade-integrante dos três as-
pectos da consciência-exterior. Em outras palavras, a consciencia-exterior deve
saber que ela é seu objeto-coisa em cada um de seus aspectos e, por conseguin-
te, na sua totalidade.

É o que diz Hegel (p. 500, linhas 20-21): “Portanto, é de acordo com es-
sas três determinações-específicas que a consciência]-exterior] deve [ter-ou-
conhecer] o objeto-coisa como [sendo] ela própria.”

Mas, repito, não se trata de descrever na Fenomenologia oiSer em sua tota-
lidade completa: esse é o tema da própria ciência, tal como será apresentada
na Enciclopédia. A Fenomenologia (em seus sete primeiros capítulos) mostra a
oposição entre a consciencia e o objeto, e só descreve a consciência; o aspecto
metafísico da Fenomenologia descreve a consciência como reveladora do obje-
to, mas não o próprio objeto revelado pela consciência. Trata-se apenas de
compreender como pode nascer a identificação da consciência com o objeto,
que caracteriza a ciência. E compreender isso é rever todas as etapas da reve-
lação do objeto por uma consciência que se sente ainda oposta a ele. Ora, na
medida em que ela se crê oposta ao objeto, ela se opõe realmente a ele como
consciência: a consciência que sente estar oposta ao objeto lhe é realmente
oposta como sujeito real, isto é, como homem. Para compreender o advento da
ciência, trata-se de rever também as etapas ou as possibilidades da existência
humana. Mas, no resumo seguinte, elas serão revistas apenas no seu aspecto
inctafisico; ou seja, não serão consideradas as atitudes existenciais como exis-
tenciais; só será levado em conta o elemento cognitivo contido em cada uma
delas: não os aspectos do Ser revelados em e por essas. diferentes atitudes cog-
nitivas, mas essas atitudes em si, na medida em que são revelações dos diferen-
tes aspectos do Ser. _

É o que Hegel afirma (p. 550, linhas 21-27): H
Entretanto, na Fenomenologia não se trata dosaber [considerado] como
compreensão-conceptual pura do objeto-coisa; pelo contrário, esse saber

:EE



.iq
-i

*-_*->›wr_-;_‹_

_¡-¡¡g||-Iii.

C3...
U3
É)

¬-'

SEDIFFLC-

azaxanoan icoiiava

deve ser [aí] mostrado (ouƒgezeígt) em seu devir (isto é, em seus elementos- -
constitutivos) unicamente_no espirito que pertence-propriamente ã cons-
ciencia[-exterior considerada] como tal; e os elementos-constitutivos do
conceito propriamente dito, isto é, do saber puro, [devem ser mostrados]
sob a forma de formações-concretas da consciência[-exterior] .

Logo, cada uma das etapas lembradas é uma forma particular da oposição
entre a consciência e o objeto. Nessas etapas, o objeto não é o Ser total revela-
do, isto é, o Espírito ou o Logos. Não o é, porque apenas urna parte da totalida-
de é revelada em cada etapa; ora, a parte revelada não coincide com a parte re-
veladora. Somente o sábio que integra todas as atitudes cognitivas possíveis,
somente essa integração total efetuada pelo sábio, é que suprime na ciência a
oposição filosófica entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido.

É o que afirma Hegel na frase seguinte (p. 550, linhas 28-37):

Por causa disso, na consciência[-exterior considerada] como tal, [isto é, tal
como foi estudada nos sete primeiros capitulos da Fenomenologia), o obje-
to-coisa ainda não aparece' como a entidade-essencial espiritual, tal como
acaba de ser exposta por nos [neste cap. VIII, em que já falamos na perspec-
tiva do saber absolutol. E o comportamento (Verholreri) da consciência[-
exterior] para com o objeto-coisa não é nem a consideração deste último
em sua totalidade [considerada] como tal [que faz dele uma entidade es-
piritual), nem a consideração em sua forma-conceptual pura-ou-abstrata
(reine Begrifišƒofln), mas por um lado forma-concreta da consciencia[-exte-
rior], [e] por outro lado um certo-número (Anzohl) de tais formas-con-
cretas, que nós 'reunimos [na Fenomenologia] e nas quais a totalidade dos
elementos-constitutivos do objeto-coisa e do comportamento da consciên-
cia]-exterior] so pode ser 'demonstrada como dissolvida em seus elemen-
tos-constitutivos.- .

Logo, para passar da filosofia à sabedoria, é preciso integrar todas as filoso-
fias possíveis. Ora, isso só é possível se forem realmente integradas todas as
possibilidades existenciais, e se houver consciência dessa integração. Mas, para
fazer isso efetivamente, é preciso integrar também as filosofias consideradas
como filosofias. Ou seja, é preciso integrar os elementos cognitivos implicados
em todas as atitudes existenciais, é preciso integrar todos os aspectos da exis-
tência consciente, voltada para o objeto e não refletida sobre si mesma. Ora,
todas essas etapas necessárias da revelação progressiva do objeto já foram des-
critas nos sete primeiros capítulos da Fenomenologia. Para efetuar sua integra-
ção, que permite passar da filosofia à sabedoria, basta revê-las mais uma vez,
constatando que elas se completam mutuamente sem se contradizer e, assim,
formam um todo fechado em si; delas não se pode tirar nada e a elas nada
pode ser acrescentado.
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É o que diz Hegel na frase que terminaƒa introdução (p. 550, linhas 39-41):

Por conseguinte, para [o que se refere a] esse aspecto da compreensão
(Erfossen) do objeto-coisa, [isto é, para o que se refere à compreensão do
objeto] tal como ela existe na forma-concreta da consciência]-exterior),
basta lembrar as formas-concretas anteriores, que já apareceram [nos sete
primeiros capítulos da Fenomenologia).

A seguir, vem o texto da primeira parte do capítulo, que não vou comentar.
Quero apenas observar o seguinte. _

Quando Hegel falou da sensação. da percepção e do entendimento, tinha
em vista não apenas a sensação, a percepção e o entendimento no sentido pro-
-prio dos termos, isto e, dos fenômenos que descreve nos três primeiros capítu-
los da Fenomenologia. Essas três formas da consciência-exterior encontram-sc»
pela sublimação, em todasas atitudes existenciais; mais precisamente, em to-
dos os aspectos cognitivos dessas atitudes. Cada atitude existencial e conscien-
te; e, já que toda consciência é sensação, percepção e entendimento, cada atitu-
de existencial é uma forma especiñca da revelação do Ser pela sensação, pela
percepção e pelo entendimento; e, já que essas revelações são reais, o próprio
Ser e efetivamente tal como aparece nessas revelações. Assim, não são apenas
os tres primeiros capítulos intitulados Sinnliche Gewissheir (Certeza sensível),
Wohrriehmung (Percepção). e Verstorid (Entendimento) que Hegel sintetiza nes-
seresumo, mas o conjunto dos sete capitulos sobre a fenomenologia.

Alem disso, cada etapa existencial ja e i.iina integração das etapas anteriores!
logo, uma integração também de seus aspectos cognitivos. A última etapa será
pois uma integração de todas as-etapas em geral: e a totalidade ainda não é
atingida só porque a integração representada por essa última etapa ainda se
opõe aos elementos que ela integra. Em outros termos, na última etapa, todos
os aspectos do Ser já estão revelados, e estão revelados em sua imidade. O Ser
é aí revelado em sua totalidade: o conteúdo do saber atingido nessa última eta-
pa é total, isto é, absoluto ou absolutamente verdadeiro. Mas, ao excluir-se de
seu próprio conteúdo, o saber dessa etapa opõe-se ainda a esse conteúdo total.
O Ser é agora uma totalidade revelada, mas uma totalidade revelada que se
destaca de sua revelação; o Ser revelado é agora total mas ainda oposto ao Ser
que o revela. E esse Ser total mas mesmo assim oposto a alguma coisa é o Deus
transcendente da teo-logia cristã. Essa teo-logia é por definição a última etapa
da reflexão sobre o Espírito. Para passar daí à ciência que é o Ser revelado ou
Espírito, basta suprimir esse elemento de transcendência. Trata-se de identifi-
car-se com o Deus cristão; é preciso saber e poder dizer que o Ser total de
quem fala a teologia cristã é na realidade o próprio homem que dela fala.

É o que diz Hegel na breve conclusão de seu resumo.

Ei
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Nesse resumo, Hegel tornou a mostrar como e por que o homem, ao tor-
nar-se um sábio, chega a suprimir o Theos da teo-logia e passa à lógica, isto é, a
seu próprio pensamento discursivo (Logos) compreendido como “pensamento
de Deus antes da criação do mundo”. Ele aí demonstrou como o homem chega
finalmente a ser e a saber que é Deus, o Deus criador e revelador da teologia
cristã, o Deus trinitário absoluto que encerra em si a totalidade do Ser e de sua
revelação.

Na conclusão, Hegel começa dizendo (p. 555, linha 4 de baixo para cima, até
a p. 556, linha 3):

O que era na religião [em geral, e sobretudo na teologia cristã, um] conteú-
do, isto é, [a] forma da representação-exteriorizante de uma entidade-ou-
tra, é portanto aqui[, isto é, no saber absoluto,] atividade (Tim) própria do
Eu-pessoal (Selbst). [É] o conceito [que] liga [as coisas de modo] que o
conteúdo seja a atividade própria do Eu-pessoal. Porque como o enten-
demos, esse conceito é o saber-ou-o_-conhecimento de que a atividade do
Eu-pessoal [efetuado] no interior dele mesmo ê a integridade (eller [de to-
dos]) da entidade-essencial (Weseriheit) e a integridade (eller) da existên-
cia-empírica (Dasein); [é] o saber-ou-o-conhecimento deste sujeito como
de [aquilo que é] o substância, e daisubstância como de [aquilo que é] esse
saber-ou-esse-conhecimento da atividade do sujeito.

À primeira vista, ê muito simples. -Basta ler um' manual de teologia cristã
(insisto: cristã), no qual Deus é de fato um Ser total e infinito, e dizer após a
leitura: o Ser de que aqui se trata sou eu mesmo. 'Sem dúvida, é simples. No
entanto, ainda hoje, isso nos parece um absurdo, uma _“enormidade” sem igual.
E consideramos louco quem o afirmar abertamente. O que significa que ê
muitíssimo dificil fazer essa afirmação '(entenda-se: fazê-la para valer). Foram
necessários milênios de pensamento -filosófico antes que um Hegel aparecesse
e fizesse tal afirmação. Primeiro, porque não era fácil chegar ao conceito do
Deus cristão. Depois, porque, tendo chegado a ele, não era fácil identificar-se
com esse conceito, aplica-lo a si mesmo. Hegel afirma que isso só é possível
para o cidadão do Estado universal e homogêneo. Pois apenas esse cidadão '-
isto é, o homem que realizou efetivamente a totalidade trinitária da existência
pela circularidade do movimento que, partindo do particular, volta para este
depois de ter-se elevado ao universal passando pelo específico -, apenas esse
cidadão é que pode fazer tal afirmação sem estar louco, pode fazer tal afirma-
ção sendo um sábio, revelando assim uma realidade, isto é, enunciando uma
verdade absoluta. _ '

Para tal, não basta crer em si mesmo, como se crê em Deus. Assim como a
refigião só é uma Religion (e não um estado emocional, estritamente privado)
na medida em que é uma teo-logia, a sabedoria só é sabedoria (e não megalo-
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mania) na medida em que é uma lógica. Ora, só se pode chegar a essa lógica
depois de ter escrito a Fenomenologia, isto é, depois de ter integrado - por
compreendê-las - todas as atitudes possíveis da consciência-de-si e da cons-
ciência-exterior. Mas essa simples integração do que já foi basta para realizar o
que ainda nunca existiu, ou seja, a sabedoria.

É o que diz Hegel na frase final da conclusão (p. 556, linhas 4-9):

O que acrescentamos aqui[, isto é, no resumo que precede,] é somente: por
um lado, a reunião dos elementos-constitutivos particulares-e-isolados dos
quais cada um representa em seu princípio a vida do Espírito total-ou-in-
teiro (gonz), [e] por outro lado, a manutenção (Pesthalten) do conceito na
forma de conceito, [desse conceito] cujo conteúdo resultaria dos elemen-
tos-constitutivos mencionados [na Fenomenologia, mesmo sem esse resu-
mo], e já resultaria ele mesmo [independentemente desse resumo, mas ape-
nas] na forma de uma forma-concreta da consciência]-exterior]

A “forma-concreta da consciência-exterior” que resulta dessa integração é a
sabedoria ou, no dizer de Hegel, o saber absoluto. É, se preferirem, o sábio con-
siderado como recipiente vazio da sabedoria: o resumo apresentado torna-o
apto a ser preenchido; a ciência desenvolvida na Enciclopédia vai preenchê-lo
de fato.

O resumo contido na primeira parte do cap. VIII mostrou como o sábio
nasce da evolução filosóñca da humanidade. Essa parte apresenta o sábio em
suas relações com a filosofia ou com os filósofos. Agora, na segunda parte,
Hegel vai descrever o próprio sábio, isto é, o homem que, embora se identifi-
que com a totalidade do Ser, tem uma realidade particular isolada: pois o sábio
também é “o senhor Fulano-de-tal”l Mas, em sua sabedoria considerada como
ciência, ele também é tão universal e infinito quanto o Ser que sua ciência re-
vela. Na terceira e última parte do cap. VIH Hegelvai falar dessa ciência que ele
se prepara para expor na segunda parte de seu “sistema DA ciência”; parte que
jamais chegou a ser escrita e que foi substituída pela Enciclopédia DAS ciências
ƒilosóflcas.
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Quinta consonância
il'I inrsarairraçao na SBGUNDA PARTE

no cat-'›íTUi.o viii
(p. 556, linha 10, até a p. 561, linha 27)

Na primeira parte do cap. VIII, Hegel resumiu o conteúdo metafísico dos sete
primeiros capítulos da Fenomenologia Esse resumo, ou mais precisamente essa
integração, suprime a oposição entre o sujeito e o objeto, que se encontrava em
cada um dos elementos integrantes. O saber agora já não é uma reflexão sobre
o Ser; logo, já não é filosofia. O saber é absoluto; é o próprio Ser que se revela
em e por esse saber, ou como esse saber. E esse saber, essa auto-revelação do
Ser, é a ciência (Wíssenschaƒt). Mas essa ciência total que revela o Ser como tal
aparece no Ser como uma realidade particular. Essa realidade-objetiva (Wirk-
licltlceir), essa existência-empírica (Daseín) da ciência é o sábio, que Hegel cha-
ma saber absoluto (das absolute Wissen). (Das absolute Wissen é o homem-
que-possui-o-saber-absoluto, assim como Selbsrbewussrsein é o homem-cons-
ciente-de-si, e das Gewissen e o homem-dotado-de-consciência-moral etc.) Lo-
go, ê preciso fazer a distinção entre o sábio em carne e osso e a sabedoria, entre
o recipiente real e vivo da ciência e essa mesma ciência. E Hegel fez essa distin-
ção na conclusão da primeira parte. `

Hegel distingue o saber considerado como conceito (Begrifi) - que e a
ciência - e esse mesmo saber considerado como “forma-concreta da cons-
ciência-exterior” (Gestal: des Bewnsstseins), isto é, como homem real - que é o
sábio, ou o saber absoluto. E afirma que o sábio se constitui antes da ciência.

Eis o que isso significa: de um lado, cada atitude existencial descrita na Fe-
nomenologia é uma integração real ou existencial de todas as atitudes anterio-
res. A última atitude é portanto uma integração completa de todas as atitudes
possiveis. De outro lado, cada atitude Íé consciente, de modo que, com cada
nova atitude, a consciência-de-si amplia-se sempre mais; logo, a última atitu-
de realiza a plenitude da consciência-de-si. E essa existência real plenamente
consciente de si, essa consciência-de-si plenamente realizada na existência-em-
pirica, e o sábio, isto é, o saber absoluto como “Gestalt des Bewasstseinƒi Assim
o sábio aparece no fim dos sete primeiros capítulos da Fenomenologia como re-
sultado deles. Mas, como tal, ainda se opõe ao mundo: ele é uma “Gestalt das
Bewasstseins” da consciência-exterior. Para suprimir essa oposição, ele deve in-
tegrar não apenas a totalidade das atitudes existenciais, conscientes de si mes-
mas, mas também a totalidade das atitudes cognitivas, conscientes da reali-
dade-coisa, do Gegen-stand. É o que ele faz ao repensar a Fenomenologia no
aspecto metafísico, isto é, ao escrever o resumo contido na primeira parte do
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- dlrío como “Gestalt des Bevvusst-
cap' VHL O que existe antes dãsse resi-11:!di-tiítli ilepois desse resumo é a sabedo-ggjns”, como homem-no-mun oz 0 Cl _ têm em si ao-,- _ _ - ' , como conceito que con I
ria, a ciência cpäiaqecqgcšäo ___ que existe antes desse resumo, isto é,
COfltê'I›as 3' tata 1 ' I Fenomeflolfl-_ ' homem ca az de escrever a
antes da _pr_ópria Fenqmeälëíífoâfflologim O qzfo existe depois desse Resumo,
gfg, É Hegf: COITIO 3.1.1 O1' _ d escrever a Lógica u__Ogík)__
. - logo; é o homem capaz e _

. e essa Lógica, ou ain a P Pou mais exatamente o homem que °5°1`°“ . . (1015 as-. . . faz 3 distinção entre esses' ' ência. No final do resumo, _ . _ .SW* *sw é' “ “I ~ ' " ábio e a ciência. No- ' diferenciação entre 0 5bedoria realizada, Pela _pectos da Sã _ 1 ._ eahza a evolução. o sábio comp e a c rresumo, Hegel mostra como e pol' Cl'-le _ _ _ ___ realiza __
_ _ - ~ r ue a ciência comp c Ehistórica real da humanidade, e ¢ÊH_10 C P0 fl

evolução ideal, filosóâica ou X1-pliäq s;:_a;__a gênese histórica e metafísica do sábio

A Primeira Parte O cap' ra ` b' Quanto à tercei-. ‹ da parte trata do proprio sá io. _
C da ciência' enquanto a segun d t do siste-. - ' e tada na segun a par 6ra parte, trata da ciência tal como seria fiPi'¢5 H

` ITIS. (quer 3-Il-ás: Hegel não escreveu). I

- _N H' 'm 19,, Hegel desenvolvoA «ee e “I” *°e.*f:â;f:°:..1”.:..â;. ... ...o CÚHCCÍÍU de Sábk" müstm O que _ - b' é- imeiro na reali-
lidade do sábio e diz o que o sá io .pr z _gunda seção, fala da rea _ _ _ ___ _________ ou no m______d_____ __ segu__._ no

dade-oblfitiva (láfifkllfilllfifiili “to '51 no ““P“ç . ' l'dade-ob'etiva-
- - bjetivamente-real ou na rea 1 J _tempo (Zeit), e enfim no _tempo o _ __ H ___ _________ da a______________________ du 5á_________

temporal, isüplé, 13; hI_._Ítória.;°;l: _tÊ_1_;¡**Ê1_§_':s":_ÍÊÍ_;D113 Éšgunda seção) e, portanto, da
lâtüésdfl-ali Ú Eseu . _ . _ t' dgdü. - * 3, geçao). Ora, essa a lvl E1
rcaliaflçãfl de 5°” °°“°e't° (““5“r““ na. Pnineizi W cha que será tratada
sábio é Precisamente a produÇão da ciê_r_1_ç_i_=:, __; agíëígitadíhna L___g________
na terceira parte do cap. VIII da Fenontc 3* _ ,

V ' ' tefPretar a Primeira s°Çã° da Sfiãuflda parte' 6 “ Primeira etapaou aqui in _
da segunda scÇão. çã m já d_sse Hegel ¿¿5eno01ve o conceito de sábio,

Na P1'í11'1¢iIa'5° °› °° ° ' _ . - - - ' 556 li--- ' d Ó ria ciência (P- Iconsiderado como gerador da ciencia e distinto a pr P
nhas io-15): « '

_ _ ' ' r é, o Es írito que dá a Sc'-1
E513 “mma f°rm“'“°““rem dci Espírligiildicid ad mesiifio tempo a forma
conteúdo corpplqto e_v¢rdqi‹:_1f_0r_'__*Ê'_:1m0_ _e__¡¡_.¿a_ seu conceito mas que fica
do Eu-pessoa , E qflfi P°f , . Creta. - ~ 'to esta ultima forma-connessa realizaÇão, n_p intriprtâleäíÊígíâigL_i1e-se-sabe-ou-se-conhece na
do Espírito] é o sa er a so u . _ _______ __________
forma-concreta-do-ESPÍTÍÍU, 0'-1l› Em Úutms tamos' él O saber q
W-conde-pelo-conceito.
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O saber absoluto (das absolute Wissen) não é a' sabedoria, é o sábio: é o ho-
mem de carne e osso que realiza, por sua ação, a sabedoria ou a ciência. De
fato, Hegel afirma que é uma forma do Espirito (Gestal: des Geistes). E uma
forma-concreta semelhante às formas estudadas nos sete capítulos anteriores.
Aqui Hegel diz Gestal: des Geistes. Mas muna linha anterior, no fim da primeira
parte, ele disse Gestalt des Bewusstseins. Logo, ainda é urna realização
da consciência-exterior. Em outros termos, trata-se ainda de um homem real
que vive no mundo e para quem ainda há um iniiíndo exterior, uma realidade-
objetiva (Wirklichkeít) diferente de sua realidade subjetiva, do Selbst. Mas essa
Gestal! é a última, afirma Hegel. Isso significa que ela não .pode ser supera-
da por uma Gestalt des Bewusstseins. De fato, o resultado da atividade (Tun) do
sábio, isto é, a realidade que é produzida por ele e que, por conseguinte, ul-
trapassa sua realidade dada, é a ciência. Ora, a ciência já não é subjetiva nem
objetiva; já não é uma realidade subjetiva e particular que se opoe a um Ser
objetivo e universal; ela é esse Ser como revelado em sua totalidade real E o
Ser-revelado-a-si-mesmo-na-totalidade-de-sua-realidade, isto é, a realidade
objetiva consciente de si ou a consciência-de-si objetivamente real, é o Espírito
(Geist). Assim, o sábio, como 'homem real, é urna Gestait des Bewusstseins; co-
mo participante da ciência, é uma Gesralt des Geistes. E ser tuna Gestalt des
Geistes é ser o próprio Espirito. Porque a ciência é a revelação da totalidade do
Ser, e o Ser .total revelado ê o próprio Espírito e não apenas urna forrna concre-
ta do Espírito. Por isso Hegel pode definir o saber absoluto, isto é, o sábio gera-
dor da ciência, como “o Espírito que dá a seu conteúdo completo e verdadeiro-
ou-verídico a forma do Eu-pessoal? Na medida em que o sábio se distingue da
ciência, ele é um indivíduo humano, um Eu-pessoal. Assim, a ciencia é tam-
bém sua ciência; e isso em dois sentidos: é um saber que lhe pertence, como
obra ou resultado de sua ação; e é um saber que o revela a si mesmo, é um sa-
ber do qual ele é o conteúdo, um saber que é uma consciência-de-si.

Mas, diz Hegel, esse conteúdo do saber é o conteúdo completo e verdadei-
ro do Espírito. O sábio realiza em sua realidade concreta a integralidade da
existência humana consciente de si: seu conteúdo, por ser total, é o conteúdo.
E esse conteúdo é verdadeiro-ou-verídico, isto é, revelado emsua realidade e
realizado em sua revelação. O sábio pensa tudo o que é pensável e, no momen-
to em que o sábio vive, tudo o que é pensável já está efetivamente realizado:
a totalidade de seu saber é assim confii-mada como verdadeira pela totalidade
da realização. Seu saber é portanto o saber; e o conteúdo desse saber que é ele
próprio é o conteúdo em geral, isto é, o conteúdo do Espírito. Ou, como diz
Hegel: o sábio é o “Espírito que realiza seu conceito e que ao mesmo tempo
fica, nessa realização, no interior de seu conceito”. No e pelo sábio o Espírito
realiza seu conceito, que compreende tudo (no duplo_sentido de conter e de
conhecer); ao realizar seu conceito no e pelo sábio, o Espírito fica no interior
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de seu conceito, porque se o' Ser do sábio (como de todo homem) é sua ação,
'a ação é agora a ação de produzir a ciencia, isto é, precisamente o conceito
que compreende tudo, o conceito da totalidade compreensiva e compreensível:
o conceito do Ser que é Espírito.: Logo, na medida em que o sábio coincide
com sua ciência, ele coincide com a ciência; sendo a ciência, ele é Espírito. Por
isso Hegel pode afirmar que o sábio é _“o Espírito-que-se-sabe-ou-se-conhece
na forma-concreta-do-Espírito”. O sábio é um Eu-pessoal, isto é, uma Gesralt;
mas ele sabe que o conteúdo desse Eu é a totalidade revelada ou compreendida
do Ser, sabe que esse conteúdo, que é seu, também e o conteúdo do Espírito;
sabe que a Gestalt, que é elepróprio, é a Geístes-gestair. E, já que ele o é e o sabe,
é possível afirmar que é o Espírito que se sabe ou se conhece como Gesralr, no
e pelo sábio 'ou como sábiofi Assim, o sábio nada mais é que o begreíƒendes
Wissem ele é o saber que compreende tudo porque contém tudo, e que contém
tudo porque compreende tudo. ' '

Na frase seguinte Hegel_ ainda explicita essa definição do sábio (p. 556, li-
nhas l5-l9): _

Não e apenas em si que a verdade [objetiva] e perfeitamente idêntica à cer-
teza-subjetiva. Ela é também a forma-concreta da certeza-subjetiva de sí.
Ou[, em outros te1'mos,] ela é na forma [= ela tem.a forma] do saber-ou-
do-conhecimento de si mesmo em sua existência-empírica, isto é, [ela tem
essa forma] para o Espírito que-sabe-ou-conhece.

_` No sábio, a verdade (Wahrheit) (isto é, a revelação compreensiva da realida-
de objetiva [T/Vi`rklíchkeír]) coincide com a certeza subjetiva (Gewissheit) ou o
saber que o sábio tem de sifmesmo. Isto é, de um lado, o sábio realiza efetiva-
mente, em e por -sua existência concreta e ativa, a idéia que faz de si próprio,
isto é, o ideal que deve realizar; por outro lado, a consciência que tem de si é
uma consciência total, no sentido em que é uma consciência da totalidade do

E o sábio sabe disso. Nele, a Wahrheit tem a Gestalt da Gewissheít Seíiier
selbst (certeza do seu si). Isto é, ele sabe que ele mesmo é a totalidade real que
ele revela por seu saber. Ou, ainda, como diz Hegel: a Wahrheit tem uma exis-
tência-empírica (Daseín), porque é o sábio real -isto e, um homem de carne
e osso -- quem realiza o saber absoluto. E esse saber absoluto existe, para esse
sábio real, como um “saber-.ou¡conhecimento de si'Í

i Iá sabemos que apenas por ser um conhecimento de si é que o saber abso-
luto do sábio difere do saber absoluto do religioso (cristão). É o que Hegel
lembra nas duas 'frases seguintes (p. 556, linhas 19-22): _

A verdadel, isto é, a ciência,] é o [mesmo] conteúdo que, na religião, é ain-
da não-idêntico à sua certeza-subjetiva. Ora, essa identidade [da verdade-
objetiva com a certeza-subjetiva] consiste no fato de o conteúdo [teológico,
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isto é, Deus,] ter recebido [na ciencia] a forma-concreta do Eu-pessoal [en-
tenda-se: humano). ~

No saber teológico, a verdade revela uma realidade essencialmente diferente
da do saber e de seu suporte empírico: Deus é algo diferente do teólogo e da
teologia. já no saber do sábio, o objeto do saber, o próprio saber e o sujeito que
o possui são uma só coisa. Hegel diz que esta comcidenua oppositorum ocorre
porque “o conteúdo recebeu a forma do Eu-pessoal”. Ora, o conteúdo do saber
teológico é Deus: logo, e possivel afirmar que o sabio e o homem que soube e
conseguiu identificar-se com Deus nesse sentido, que ele refere a totalidade de
seu saber não a um Ser parcialmente diferente de si, mas ao Ser que ele mesmo
é, Ser esse que é todo o Ser. '

É claro que não se trata no caso de uma unío mystica. O termo Deus é ape-
nas uma metáfora: não há Ser ao qual o sábio se une, pois ele é o Ser total; e ele
é “Deus” unicamente ino sentido em que a totalidade de seu saber, que é a tota-
lidade da verdade, é apenas um desenvolvimento do sum qui sum: ele é efetiva-
mente tudo o que é; e ele o diz; e ele é tudo o que diz. Em outros termos, seu
Ser é seu saber de seu Ser: ele é a revelação do Ser porque e o Ser revelado. Ou
ainda: o saber que ele tem de seu Ser é seu próprio Ser; ele é o saber, e é sendo
saber que ele e o que ê, ou seja, o sábio. 1

É o que Hegel diz nas duas frases seguintes (p. 556, linhas 22-27):

O que, por isso [mesmo], se constituiu em elemento da existência-empírp
ca, isto é, em forma da objetividade-de-coisa [_existen'te] para a conscien-
cia[-exterior], e a própria realidade-essencial, ou seja, o conceito._ _O Espíri-
to, ao-aparecer-ou-se-revelar à consciência[-exterior] nesse elemento [da
existência-empirica], ou o que no caso é o mesmo, ao ser produzido pela
consciência[-exterior] nesse elemento, É a ciência. I

A ciência é produzida pelo sábio, o sábio é 0 produtor da ciência. Na medi-
da em que o sábio e um Daseín, uma existência-empírica, isto é, na medida em
que e um homem real, ele e ainda um Bewusstsein, uma consciencia-exterior
que está em presença de um objeto-coisa, de um Gegenstarid. Para o sábio, po-
rem, esse objeto-coisa também não e o mundo nem a natureza, mas sua ciên-
cia ou o conceito (Begrifi). Ele vive e age; mas só vive pela ciência e só age para
a ciência. E, já que vive e age como homem real, o produto de sua existência
ativa, isto é, a ciência ou o conceito, também tem uma existência-empírica
(Dasein): se o sábio é um homem de carne e osso, a ciência é um discurso
(Logos) efetivamente pronunciado ou um livro (“Bíblia”). Esse livro é produzi-
do pelo sábio; e ao mesmo tempo “aparece-lhe” como um Gegeri-stand, como
um objeto-coisa, como uma coisa exterior. Mas o conteúdo desse objeto ê o
próprio sábio. Ora, o Ser que se produz e se revela a si mesmo é o Espírito. E o
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Espírito que existe empiricamente na forma do discurso, do Logos, do concei-
to, é a ciência (Wissenschaƒt) apresentada num livro.

O sábio se identifica com essa ciência, e essa ciência revela a totalidade do
Ser. O sábio se identifica portanto com essa totalidade: seu Eu é um Eu univer-
sal; ele realiza em sua existência pessoal a integralidade consciente do Ser. Mas
o saber do sábio é seu saber em duplo sentido: é sua obra, e revela o Ser que ele
mesmo é. Assim, embora universal, o_`Eu do sábio permanece o seu Eu; ê um
Eu-pessoal (8elbst), o Eu de um homem concreto chamado Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. ' '_ _

É o que diz Hegel na frase seguinte (p. 556, linhas 28-32):
A natureza, os elementos-constitutivos e o movimento]-dialético] desse sa-
ber resultam pois [da análise que precede] de tal modo [que se pode dizer]
que esse saber é o Ser-para-si puro da consciência-de-si. Esse saber [absolu-
to, isto é, o sábio,] é [o] Eu que é este Eu e nenhum outro, e que é, de ma-
neira também imediata, mediatizado, isto ê, um Eu suprimido[-›dialetica-
mente ou] universal . _ ' _ _

A particularidade não é aniquilada, mas “suprimida-dialeticamente” na
ciência universal, no sábio: logo, é conservada no que tem de essencial e subli-
mada nessa sua essência. Não se trata (como na mística teológica que tenta,
aliás em vão, explicar a uriío mysiica) de se unir a uma totalidade dada, essen-
cialmente diferente da particularidade que eu sou; não se trata de renunciar à
sua particularidade ou personalidade, de imergir no' absoluto. Não, o sábio dei-
xa de ser uma particularidade (Einzelheit)` porque ele mesmo se torna univer-
sal, e isso permanecendo o que é: um particular. 'Sua particularidade e sua per-
sonalidade são conservadas na totalidadet' ele continua um homem, continua
este homem, continua G. W. E Hegel. Na verdade, ele se reduz a seu saber, e seu
saber é universal; mesmo assim é seu saber, que ninguém além dele conseguiu
realizar. ' ` -

Isso só é possivel no saber absoluto hegeliano, isto é, ateu, antropo-teísta ou
ego-teísta. O saber teológico, que tem por conteúdo um Ser absoluto diferente
do homem", anula a individualidade humana em vez de a suprimir-dialetica-
mente, conservando-a e sublimando-a. O sábio só é urna síntese do particular
com o universal (isto é, uma verdadeira individualidade) porque seu saber tem
como conteúdo o Eu que é ele mesmo. '

É o que Hegel exprime do seguinte modo (p. 556, linhas 32-39):

Esse Eu [do sábio] tem um conteúdo que ele distingue de si mesmo. Porque
esse Eu é a negatividade-negadora' pura, isto é, o ato-de-dividír-se-em- f
dois: ele é [portanto] consciência[-exterior]. [Mas,] na própria distinção
[do Eu], esse conteúdo é o Eu. Porque esse conteúdo é o movimento[-dia-
lético] do ato-de-suprimir-dialeticamente a si mesmo, isto é,'[precisamen-
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te] a mesma negatividade-negadora pura que é [o] Eu. Nesse conteúdo
[considerado] como distinto [do Eu], [o] Eu _é refletido em si mesmo. [E] o
conteudo é compreendido-conceptualmente só pelo fato de que [o] Eu está
perto (bei) dele mesmo em seu Ser-outro. `

O 'Eu do. sábio é uma consciência-exterior que se opõe a um objeto-coisa:
o sábio distingue-se da ciência, e a ciência distingueise ,;1¿› seu objeto Logo há
três coisas distintas: o sábio, seu livro e o mundo real que envolve ambos Tudo
se passa no aqui-na-Terra, no interior da existência-empírica. do Dasein. O sá-
bio permanece homem; continua portanto a exprimir, por-sua existência, a
PYÕPUG ÉSSÊHCH CIO 361' 11111113110, isto é, 1:1 negatividade. Por isso ele continua a
opor-se a um não-Eu, a um objeto-coisa, que -- não sendo ele _._. devg ser su-
primido por ele se ele quiser realizar a si próprio. Mas a supressão do objeto-
Cqlsa. ciponconsegtiinte da oposição entre o Eu e esse objeto,.ag0¡-a se efetua já
fl*-*P PC 3 aÇfl0 (que só nega um objeto particular,‹e nunca pode suprimir a ob-
jetividade como tal, isto é, a oposição entre o sujeito e o objeto em geral), mas
pela própria ciência que - ao revelar a totalidade do Ser - suprime nessa 10.
taliclade revelada todas as. oposições existentes, sobretudo a que existe entre o
sujeito e o objeto. A ciência do sábio é portanto negadora; e é até a negativida..
de fifigafíftffl 001110 _'f=11, já que suprime não o objeto,.mas a própria oposição en-
gre té sujeito e o objeto..(j1-a, a negatividade é o homem, é o Eu: Logo, a ciência
K 0 11, é o sábio que a criou. ássim, ao se objetivar como ciência, o Eu do sábio
permanece nesse Ser-outro junto de si mesmofi como diz Hegel.

Ora, se a ciência é o sábio, se o sábio é a ciência, a ciência deve ter a mesma
essência que o homem.. Ou seja, ela deve ser movimento-dialético isto é devir-
criador-que-procede-por-negaçoes. E é o que de 'fato ela és como Hegel afirma
na frase que conclui a primeira seção da segunda parte do cap. VIII (p. 556, li-
nha 39, até a p. 557, linha 3): ' '

Ao dar uma-idéia-mais-precisa desse conteúdo, [pode-se dizer que] ele na-
dadmais é que o próprio movimento]-dialético] que acaba de ser meuçío.. _
na 'o. Porque esse conteudo é o Espírito que percorre a sí próprio como Es-
pírito, e que o faz para si mesmo; [e pode fazê-lo] porque em sua [própria]
objetividade-de-coisa ele tem [aqui] a fonna-concreta do conceito.

Vem agora a segunda seção. Nela, como já mencionei, Hegel fala da realida-
de do sábio que ele acaba de definir na primeira seção. E a análise se dá em U-és
etapas: primeiro, o sábio Ina realidade-objetiva ( Wirklíchkeit); segundo, 0 Sábio
no tempo; terceiro, o sábio no tempo objetivamente-real, isto 6, na hi5tó¡ia_

A introduçao a essa segunda seção começa assim (p. 557, linhas 41-42):

No que se refere à existência-empírica desse conceito, [convém dizer que] a
ciência não aparece no tempo e [na] realidade-objetiva antes que o Espírito
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tenha chegado a essa consciên_cia[-exterior] referente a ele mesmo. Como
Espirito que sabe-ou-conhece o que é, o Espírito não existe antes, e [não
existe] em nenhum outro lugar [a não ser onde ele existe] após o acaba-
mento-ou-a-perfeição do trabalho [que consiste no ato] de dominar sua
formação-concreta imperfeita, de conseguir para sua consciencia]-exterior]
a forma-concreta de sua realidade-essencial, e de harmonizar-ou-igualar
assim sua consciência-de-si com sua consciência[-e1tterior].

K

Hegel afirma aqui o que sabemos há muito tempo. No tempo e na realida-
de-objetiva, isto é, na história, a ciência não pode surgir num momento qual-
quer. Antes de poder desenvolver a ciência, o homem deve definir a si próprio
como Hegel fez na primeira seção. O que significa que ele deve ter escrito os
sete primeiros capítulos da Fenomenologia (e sabemos que ele só pode fazer
isso como cidadão do Estado universal e homogêneo que completa a história e
é, assim, essa Voiiendung des Geístes [perfeição-ou-acabamento do Espírito] de
que fala Hegel). A ciência total só pode resultar de um esforço total do homem;
isto é, do conjunto do esforço humano coletivo realizado pela evolução acaba-
da dahistória universal. Somente então a coincidencia do Selbsrbewusstsein
com o Bewusstsein proclamada pela ciência será verdadeira como teoria, por-
que somente então' ela e real. ' `

Antes da realização do esforço histórico total, o saber absoluto não é possí-
vel, precisamente porque antes dessa realização ainda não existe a realidade to-
tal ou absoluta que ele deve revelar. No mundo real, tal como existe antes do
fim da história, não' pode haver sábio. Por conseguinte, também não pode ha-
ver saber objetivamente-real, isto é, livro que contenha a Wissenschoƒr (ciência).

É o que afirma Hegel na frase final da Introdução (p. 557, linhas 12-16):

O Espírito que existe em si epara si [que ê] distinguido-ou-diferenciado
em seus elementos-constitutivos], isto é, não ainda integrado na e pela
compreensão sintética que é a ciência,] é [o] saber que-existe-para-si, [isto
é,] a compreensão-conceptual como tal, que [tomada como saber] ainda
não atingiu a substância; [ou,"em outros termos, esse saber] não é em si [ol
saber absoluto. ` »

O saber absoluto que é an sich] selbst (em si mesmo) é o sábio. Antes de seu
aparecimento, a ciência só existe como simples possibilidade. Existe como pos-
sibilidade porque o Ser é sempre total e porque sempre tem a forma do concei-
to, visto que um dia será efetivamente revelado em sua totalidade pelo saber.
Mas a ciência só será real como ciência no momento em que puder inserir-se
como ciência na totalidade real do Ser. Ela vai aí se inserir sob a forma do livro
escrito pelo sábio; Logo, é esse livro, e por conseguinte também o sábio, que
são a realidade-objetiva (Wirlcliclüceit) da ciência absoluta (Wissenschaƒt). E só
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mrnonução 5. Leiruna na 1-iaoei.

no momento em que a ciencia se tornou real como ciência sob a forma do li-
vro e que o Ser real e realmente revelado a si por si mesmo; só então ele é real-
mente Espírito.

Falar do Espírito é, portanto, falar da ciência; e falar da ciência É falar de
sua Wírklíchkeit, isto e, do sábio como agente (= escrevendo o livro) no mun-
do real.

-É disso que Hegel vai falar na primeira etapa da segunda seção.
Nessa primeira etapa, ele afirma o seguinte (p. 557, linhas 17-18): "Ora, na

realidade-objetiva, a substância cognoscente já está antes da forma, isto é, [an-
tes da] forma-concreta-conceptual da substância.”

Essa frase tem duplo sentido: um sentido antropológico e outro teológico.
Na interpretação antropológica, a frase pode ser referida ao homem histórico
ou ao sábio.

Na Fenomenologia, a palavra Substanz significa, em geral, comunidade, po-
vo, Estado, em oposição, por um lado, ao indivíduo isolado' ou ao particular e,
por outro, ao homem que reflete sobre a comunidade ou o Estado e os revela
pela palavra. Aqui trata-se da “substância cognoscente” (wissende Subsronz).
Ou seja, trata-se do que mais tarde Hegel chamou de objektiver Geist (espirito
objetivo). Trata-seu da civilização ou da cultura coletiva do povo, no sentido
mais amplo da palavra. Quanto à Form ou à Begríjjfsgestalt (forma do concei-
to), é a filosofia como tentativa de compreender a cultura, de refletir não sobre
a própria comunidade, mas sobre a cultura dessa comunidade.'0ra, Hegel diz
que a Substonz é anterior à sua Form. Logo, ele diz do coletivo oque dissera no
cap. V a respeito do indivíduo humano: “O homem deve primeiro realizar-se
objetivamente e, só depois, pode tomar consciência do que é.” Assim como o
individuo, o coletivo ou o povo deve primeiro criar-se como entidade históri-
ca por sua ação, e só depois é que uma filosofia pode vir revelar a essência des-
sa nova realidade humana coletiva, isto e, compreender o sentido e o significa-
do- de sua cultura. Em outros termos, Hegel recusa toda espécie de revelação
em filosofia. Nada pode vir de Deus: nada pode vir de nenhuma realidade
extra-mundana, extra-humana, não temporal. É a ação criadora temporal da
humanidade, é a história que cria a realidade revelada pela filosofia. Assim,
compreender plenamente essa realidade, isto é, chegar à filosofia perfeita ou à
“ciência”, é compreender a realidade humana no conjunto de seu devir criador,
É compreender o sentido total da história. ç A

. - Logo, referindo-se o termo Begrífisgestalt à ciência, a frase em questão diz
que essa ciência pressupõe a totalidade acabada da evolução histórica. A ciên-
cia nada recebe de fora; e ela própria não cria nada; apenas revela o que é; ela
revela o Ser emrsua totalidade tanto espacial quanto temporal. Por isso o saber
do sábio é seu saber e apenas seu. Como todo homem, ele é herdeiro de seu
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passado; e já que a ciência apenas revela esse passado que é dele, ela revela o
homem a si mesmo. -

Enfim, pode-se ver na wíssende Substoriz a entidade consciente ou antropo-
morfa oposta ao individuo humano e ao homem em geral. Ou seja, é possível
referir essa expressão a Deus. Então a frase significa que “Deus'1 isto é, a teolo-
gia que fala dele, existe antes do conceito, ou seja, antes da filosofia e, portanto,
antes da ciência. Sabemos que para -Hegel uma religião, ou mais exatamente
uma teologia, revela também a cultura coletiva da qual faz parte. Mas ela a re-
vela sem o perceber, ao exteriorizar o conteúdo que revela, ao substancializá-lo.
Essa Substariz é precisamente o Deus da teologia em questão. Mas a Begrijffs-
gestalt da cultura coletiva é a filosofia. Logo, Hegel afirma que a teologia existia
necessariamente antes da filosofia. O que afinal significa que a teologia cristã
precede a ciência. A religião pode existir sem filosofia; mas a filosofia não pode
aparecer sem que exista uma religião. Isto é, primeiro há a ação que cria a cul-
tura; a seguir, vem a revelação teológica dessa cultura, que fala dela enquanto
pensa estarfalando de um Deus transcendente; e só depois vem a revelação fi-
losófica da cultura, que se contenta, afinal, em relacionar ao homem o conteú-
do que a teologia correspondente relaciona falsamente a um Deus. -

Em ambas as frases seguintes (p. 557, linhas 18-24) Hegel expõe sua idéia:

Porque a substância é o em-si ainda não-desenvolvido. Ou [em outros
termos, ela é] a base-ou-o-fundamento e o conceito [considerado] em
sua simplicidade-indivisa ainda imóvel; [a substância é] pois a interiori-
dade-ou-intimidade, isto é, o Eu-pessoal do Espirito, que-ainda não existe
[-na-existência-empírica] como Eu-pessoal. O que existe[-na-existência-
empírica] é como entidade-simples-ou-indivisa ainda não desenvolvida, e
[como] entidade-imediata. Isto é, [o que existe é] o objeto-coisa da cons-
ciência]-exterior] como tal que- representa-amexteriorizar.

O que primeiro aparece na realidade-objetiva (wirklichkeít) é o conteúdo
material da cultura, ou a realidade cultural bruta, indivisa, não diferenciada, e
também: imediata, não refletida, não explicada. Esse conteúdo apresenta-se
primeiro à consciência-exteriorizante sob a forma de um objeto-coisa (Gegen-
stand). Ora, a realidade humana representada sob a' forma do Gegeristarid é'
uma realidade chamada divina. '

Mais uma vez: a filosofia e, por conseguinte, a ciência aparecem na reali-
dade-objetiva em terceiro lugar: são precedidas pela revelação simbólica da
realidade humana na e pela teo-logia; e esta pressupõe a criação da realidade
humana pela ação histórica temporal É

Ora, é possível tirar desse fato algumas conseqüências relativas ao caráter da
filosofia e da- ciência, de um lado, e da vida cultural real e de sua transposição

if fl -l

r .

+ I
.Ê I

-_¡..__.-..

IT L

] :
J I
.__
'.._- -
'_ 'I`|
z1

| _||-I . Í '|
ii- l

_!|.l

il '
I. 1; I|

Él-
. zig:

grs

.il - f
ii'-És' i '

:E-‹`._¡¿i_-ÂÍ
_-|. ' '--._ ¡

f -i

-L-_'-_:-.T.-zé.__-5..-_.-.._,.., '.'?'¬','F:ri='_-Í-':_-'$__-_..É-uJ"'_ ;_I_zf-_ ..._¡.._

fg r - ,
l-`._l '[5

_- -é " ' 1
z Ê:

' I-1 '_.

'i..TrT¬_-' -___-rs'-'-'-n,¡_-2..-5-'._'_';' -':¬--.:."*'i-"\_-1- -t.__...7.-_-_9.,-_.

¡ 1-|. ,.
I':' Ç-

i_ _r' .
, ', i :_ -
_:f_' Í' l
-lí' *Il

:_-z-,T_._..¿
'-À-.¡."=

""'.“."'-'.Í"¡'í-.'f,:"'¿....__,__ .'1¡.‹v1;_¡_-`,.¡_-.i--Ii;-.-;
._ ___,_____

.1-_.›,

- iflritoouçao À Leiruita on Hiioai.

l¢_°1ÕBÍ¢a› df Úliifü- É o que I.-Iegel faz no trecho que completa a primeira etapa,
dizendo o seguuite (p. 557, lirilias 24-29):

razão. do que, o conhecimento [filosófico] só tem à pzimgim vista um
°bJ°Í°'¢°15fl Pübrfi, em relação ao qual a substância e sua consciêiicia[-ex-
terror teológica] sao mais ricas. [E o conhecimento filosófico é mais pobre]
porque é a consciência]-exterior] espiritual, para a qual 0 qui; existe em si
existe unicamente na medida em que é [mn] Ser-estático para o Eu-pessoal
e [0] Ser-estático do Eu-pessoal; isto é, [na medida em que é um] ¢0n¢¢it0_

No Úinício, a vida cultural ou histórica real. assim como sua transposição
tfifilöglflfli São sempre mais ricas que a filosofia que essa vida engendra. Logo, a
filosofia nunca revela a -totalidade da vida que a faz nascer E dessa vida ela. , ,
ilpvelâ menos do que a teologia correspondente revela. Hegel explica por qué.

u s compreendo (filosoficamente, isto é, conceptualmente) o que existe para
mimd,asó o que é meu Ser. Ora, no início, e enquanto dura a evolução histórica,
avli d coletiva do povo é sempre mais rica que a vida privada do particular-
15° É ° que É Ú filÕ5°f0- O filósofo. que por sua filosofia só revela a si mesmo
(pois toda filosofia sempre é Consciência-de-si, e -apenas consciência-de-si), re-
vel; HÃÚUÚS df' flllfi Op que o. teólogo revela, que representa (simbolicamente, é
ver a e) a consciência-de-si da comunidade como- tal, e, por conseguinte, mg..
nos do que é essa comunidade. Só o cidadão do Estado universal e homogêneo-
em que a oposição entre o particular e o universal é suprimida, pode revelar a
totalidade da realidade humana revelando apenasa si mesmo.- Só a filosofia
desse cidadão pode ser total; é, aliás. por isso que ela é ciência ou sabedoria e
não mais filo-sofia. _ -

A realidade histórica e sua respectiva religião são sempre mais “ricas” que a
filosofia correspondente. mas esta é mais “clara” do que aquelas. Porque a pró-
pria cultura é sem consciência em geral; e a teologia pensa que fala de algo
Êlliferenàe do homem e de sua cultura, de maneira que ela é sem consciência-

ff-SL ra. afirma Hegel na frase seguinte (p. 557, linhas 29-31), só a cons-
ciência-de-si é verdadeiramente reveladora, porque só o Eu-pessoal pode ser
revelado: _ -

Q estado-manifesto-ou-revelado que a substância tem nessa [consciên-
¢1a'¢XÍ¢f1°f'f€01<?81Cfll É na realidade [um] estado-oculto-ou-secreto. Pois
[nessa consciência] a substância é o Ser estático .ainda privado-de-Eu-pes-
5031: Qffl. [oque] é manifestado-ou-revelado a si [é] unicamente a certeza-
subjetiva de si mesmo. ' A _

Compreendemos agora como se efetua na realidade-objetiva histórica a pas-
sagem da filosofia à ciência. Hegel a isso se refere no trecho seguinte (p. 557
linhas 31-39): _ j

.ÊE
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Por conseguinte, [sao apenas] à primeira vista os elementos-constitutivos
abstratos da substância [que] pertencem-como-próprios à consciência»
de-si [filosófica]. Mas, na medida em que esses elementos-constitutivos,
[considerados] como movimentos-dialéticos puros, evoluem ao mover‹se,
a consciência-de-si [filosófica] se enriquece [cada vez maisl, até que che-
gue a [1°] retirar da consciencia[-exterior religiosa] a totalidade (ganze)
da substância, [2°] absorver; em si o conjunto (ganzen) da construção das
essencialidades-reais desta última e [3°], na medida em que esse comporta-
mento negativo-ou-negador para com a objetividade-de-coisa é tam-
bém [um comportamento] positivo, [isto é, um] ato-de-afirmar, produzir a
substância a partir de si mesmo, tendo~o assim ao mesmo tempo restituído
à consciência[-exterior, que é agora a consciência do sábiol. ~

Por ser mais pobre do que a realidade histórica que revela, toda filosofia é
abstrata: cada uma revela certos elementos-constitutivos da realidade, mas ne-
nhuma percebe que esses elementos nao existem no estado isolado em que
aparecem na filosofia em questão. Mas, no decurso da história, a consciência-
de-si filosófica torna-se mais e mais rica. Isso ocorre a medida que a vida do
particular se enriquece, ao aproximar-se cada vez mais da vida coletiva ou uni»
versal No fim da história, no Estado universal e homogêneo, a vida coletiva ou
pública (cultural, social, política) coincide completamente com a vida pessoal
que, assim, deixa de ser puramente privada. Dessa maneira, a consciencia-de-si
filosófica do cidadão desse Estado final revela a totalidade da vida cultural e
política real. Então, o excedente que poderia ser revelado por uma teologia já
não existe: logo, o religioso deixa de ter razão de existir e desaparece. Mas essa
destruição da Gegenstandiíchkeit (condição de objeto-coisa), isto e, da realida-
de divina, é ao mesmo tempo a afirmação da realidade humana; a realidade
negada como divina e afirrnada como humana e a mesma. Nesse momento.
o filósofo é um sábio, e a filosofia é sabedoria ou ciência. Essa ciência recria
a realidade humana para a con_sciência~exterior. A realidade humana é de no-
vo um objeto. De fato, a história descrita num livro tanto é um objeto que
existe para a consciência quanto a própria história real. Só que esse objeto, por
ter sido conscientemente criado pelo homem (pelo sábio), já não é um objeto-
coisa, exterior, transcendente: é o objeto imanente do conhecimento, isto é, o
conceito. r A

Essa construção ou dedução da realidade humana se realiza na e pela Feno-
menologia. É portanto na e pela Fenomenologia que o filósofo se torna um sá-
bio. E a realidade humana conscientemente construída na Fenomenologia só
pode ser referida ao homem que a constrói: logo, o saber absoluto dessa revela-
ção não pode ser teo-lógico. Será apenas lógico: será a ciência propriamente
dita, a segunda parte do sistema do qual a Fenomenologia é a primeira parte.
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Essa ciência revela completamente a toialidade da realidade-objetiva. Entre
a realidade e a ciência só ha uma única diferença: na realidade, o todo é an-
terior as partes, ao passo que na ciencia, as partes precedem o todo.

Assim se expressa Hegel (p. 557, linha 39, até a p. 558, linha 3):
Por conseguinte, no conceito que se-sabe-ou~se-conhece como concei-
to[, isto é, na cièncial, os elementos-constitutivos se apresentam antes do
todo completo-ou-realizado, cujo devir é [precisamente] o movimento
[-dialético] desses elementos-constitutivos. Na consciência[-exteriorl, ao
contrário[, isto é, na consciência “ingênua” e na consciência religiosa), o
todo existe antes dos elementos-constitutivos; mas [esse todo aí está como
um todo] não-abrangido pelo conceito. _

A realidade é analítica, a ciência é sintética. A consciência, seja ingênua, teo-
lógica ou filosófica, acha-se sempre em presença de um todo, diante de uma
vida real completa e indivisa, que, de início, ela não compreende. Ela só a com-
preende e a revela quando a decompõe. Lqgüz cada urna de suas revelações é
abstrata. Por isso na teologia, para o religioso, a realidade total “absconsa”, ou o
Deus criador, é anterior a seu desenvolvimento revelador na e pela criação, de-
senvolvimento esse que aliás nunca esgota 'o todo divino absconso. ]á a ciência
constrói o todo a partir de seus elementos-constitutivos (libertados do todo e
revelados um a um pela filosofia no decorrer da história). Ao contrário da teo-
logia, ela sabe que o todo nada mais é que a integração de seus elementos-
eonstitutivos. Ora, esses elementos são mundanos, humanos, temporais. Para a
ciência, o todo também o é. A totalidade do Ser revelado pela ciencia não é
Deus: é a totalidade do Ser que é o mesmo Ser do Ser que o revela; a conscien-
cia-exterior do sábio e, ela própria, uma consciência-de-si.

Na Fenomenologia, Hegel constrói a história integral a partir dos elementos-
constitutivos da realidade humana. E nessa história ele constrói as diversas e
sucessivas teologias. Mostra que essas teologias são obra do homem e que, por
conseguinte, o Ser revelado por elas só pode ser o Ser humano. Ao criar a cien-
cia, a Fenomenología destrói necessariamente toda teologia e toda filosofia. As-
sim como toda ciência no sentido corrente do termo: a física newtoniana em
particular, que é a pedra no sapato para Hegel.

A etapa dedicada à análise da realidade-objetiva do sábio e da -ciência termi- '
na aqui. Vimos que nela esta sempre presente o antes e o depois. Logo, com-
preender a realidade-objetiva da ciencia é compreender sua realidade tempo-
ral. Por isso Hegel vai falar, na segunda etapa, da relação entre o sábio (e seu
saber) e o tempo.
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NOTA SOBRE A ETERNIDADE,
O TEMPO E O CONCEITO

(p. 558, linhas 3-4)

Quando se fala do surgimento da ciência na realidade concreta do mundo his-
tórico, é obrigatório falar de um antes e de um depois, isto 6, de um devir, e
portanto do tempo. Ao estudar a relação entre a ciência e a realidade-objetiva.
é necessário pensar a relação entre a ciência e o tempo. É o que Hegel faz na
segunda etapa da segunda seção da segunda parte do cap. VIII.

O problema aqui abordado nada tem de novo. Pode-se dizer que ele existe
desde que existe a filosofia. Todas as filosofias procuraram, e em geral preten-
dem ter achado, a verdade ou, no mínimo, verdades. Ora, a verdade no sentido
próprio do termo é algo que nãopode ser modificado nem negado: tem de ser
válida universal e necessariamente, como se costuma dizer. Isto é, não está su-
jeita a mudanças; ela é, como também se costuma dizer, eterna ou não-tempo-
ral. Por outro lado, não há dúvida que ela é encontrada num certo momento
do tempo e que ela existe no tempo, porque existe pelo e para o homem que
vive no mundo. Quando se lida com o problema 'da verdade, mesmo parcial.
lida-se forçosamente com o problema do tempo, ou, de modo mais especial,
com a relação entre o tempo e o eterno, ou entrao tempo e o intemporal. Este
é o problema que Hegel estuda e resolve na segunda etapa em questão.

Para seguir a terminologia de Hegel, podemos' chamar de conceito (Begrifi)
o conjunto coerente do conhecimento conceptual que aspira à verdade. Com
efeito, a verdade é sempre um conceito em sentidoêlato, isto é, um conjunto
coerente de palavras que-têm-sentido. É possíveljentão formular o problema
indagando quais são as relações entre o conceitoe o tempo. »

Hegel responde à pergunta desde as palavras iniciais da segunda etapa; e sua
resposta é inesperada. Eis o que ele diz: “Die Zeirist der Begrifselbst, der da ist”
(“O tempo é o próprio conceito que está aí[-na-existênciaiempírical”). Ao
escrever essa estranha frase, Hegel mediu bemisuas palavras. Porque ele já
dissera exatamente a mesma coisa no prefácio da Fenomenologia (p. 38, li-
nhas 33-36): “Was die Zeit betrifit, so ist sie der daseiende Begrijffselbst.” (“No
que se refere ao tempo, [convém dizer que ele] é o próprio conceito que existe
empiricamente.”) '_ _

P É muito claro e ao mesmo tempo bastante incompreensível. Para entender o
que Hegel quis dizer, é útil rever rapidamente as' soluções que, antes dele, Pla-
tão e Aristóteles, Spinoza e Kant deram ao problema. Será o objeto de minhas
conferências VI, VII e VIII. ` -
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Trata-se de estabelecer Luna relação, positiva ou negativa, entre o conceito e
o tempo. Ora, é evidente que só há um número limitadíssimo de possibilida- 1
des, como se vê nas fórmulas seguintes:

I. C = E

II. C = E'/ refere-se a... {

III. C == T

[IV. C= T'] -

a) fora do T
b) no TPT' ea ri;

C simboliza o conceito. Não este ou aquele determinado conceito, mas o
conceito, isto é,`a integração de todos os conceitos, o sistema completo dos
conceitos, a “idéia das idéiasfi ou a Idéia em sentido hegeliano (cf. Logik) e kan-
tiano da palavra. T designa o tempo ou a realidade temporal. E representa o
contrario do tempo, isto é, aeternidade, a realidade não-temporal em sentido
positivo.'E' significa “eterno”, em oposição a “eternidadefi (Assim como esta
mesa é, sem ser o`Ser, o conceito pode ser pensado como eterno sem ser a eter-
nídade: ele participa da eternidade, é uma função eterna da eternidade etc.;
mas a própria eternidadeé diferente do conceito.) Enfim, T' e o “temporal”,
distinto do próprio tempo como o “eterno” se distingue da eternidade.

Logo, as fórmulas podem ser lidas como se segue. I -
Primeira possibilidade: o conceito é a eternidade. Ele não se refere a nada;

não se refere evidentemente ao tempo; e também não se refere à eternidade, já
que e a eternidade. Essaié _a posição' de Parmênides. (Mas, já que o ponto de
vista de Parmênides plenamente desenvolvido e 'compreendido só chegou a nós
por intermédio de Spinoza, deleque falarei ao discutir essa possibilidade.)

Terceira possibilidade: o conceito é o tempo, e não se refere nem à eternida-
de nem ao tempo; é a posição de Hegel. As possibilidades 1 e 3, por serem iden-
tificações, não podem ser subdivididas. Mas a segunda possibilidade se subdi-
vide em duas, das quais a primeira tem, por sua vez, duas variantes. Obtém-se
assim três tipos de filosofia possíveis, e todas as demais filosofias além das de
Parmênides-Spinoza e de Hegel podem ser distribuídas entre esses três tipos*

Existe ainda a quarta possibilidade: o conceito é temporal. Mas não é mais
uma possibilidade filosófica. Porque esse tipo de pensamento (ceptico) torna

1. Pelo menos no que se refere ao problema que nos interessa. Aliás, esse problema exprime
o conteúdo essencial de toda filosofia, de modo que se pode dizer que só há cinco tipos
filosóficos irredutíveis, isto é, essencialmente diferentes: um tipo impossível (possibilida-
de 1: Parmênides-Spinoza); três tipos relativamente possíveis, mas insuficientes (possibi-
lidade 2: Platão, Aristóteles, Kant); e um tipo verdadeiro, que é necessário aliás desen-
volver, realizar; o que eu, pessoalmente, acho que ainda não ocorreu (Hegel e Heidegger
representam essa possibilidade 3). I
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toda filosofia impossível ao negar a própria idéia de verdade: o conceito, por
ser temporal, muda essencialmente; isto é, não há saber definitivo, logo não ha
saber verdadeiro no sentido exato da palavra. lã a terceira possibilidade é com-
pativel com a ideia de verdade; porque, se tudo o que existe no tempo (ou seja,
tudo o que é temporal) sempre muda, o tempo em si não muda.

Logo, mais uma vez, a segunda possibilidade se divide em duas. Como-é
eterno, e não eternidade, o conceito se refere a algo diferente dele. Donde, duas
variantes: primeira, a variante antiga ou pagã, segundo a qual o conceito eter-
no se refere à eternidade; variante claramente enunciada por Platão e Aristóte-
les (que nesse ponto estão de acordo); segunda, a variante moderna ou judeo-
cristã, claramente enunciada por Kant: do conceito eterno refere-se ao tempo.
Por seu lado, a primeira variante implica dois tipos possíveis: primeiro, o con-
ceito eterno referindo-se à eternidade que está fora do tempo (Platão): segun-
do, o conceito eterno referindo-se à eternidade no tempo (Aristóteles).-1

-0 universo das idéias, a idéia das ideias, é para Platão o que Hegel chama
de conceito (Begrifi) ou Idéia, na Logilc. O mundo dos fenómenos é o que
Hegel chama de existência-empírica (Dasein). Falemos, para simplificar, de
“conceito” e de “existência”. A existência e essencialmente mudança, isto é, uma
entidade temporal. Por outro lado, só há mudança na existência: ou seja, a
existência não é apenas temporal, mas é o próprio tempo. la o conceito não
muda essencialmente. Logo, ele e essencialmente algo diferente do temporal e
algo diferente do tempo. Poderia surgir a tentação de afirmar com Parmênides
(e Spinoza) que ele é a eternidade. Mas Platão não afirma isso, pois ele julga
haver descoberto que o conceito (isto é, o Logos, a palavra, ou discurso-dota-
do-de-sentido) se refere a algo que e diferente do próprio conceito (ou da pala-
vra). (Este é o ponto em que cabe criticar- Platão e os filósofos que o seguem,
de Platão a Kant, se quisermos evitar as desagradáveis conseqüências antro-
pológicas que suas filosofias acarretam.) Logo, o conceito não é a eternidade.
Ele e apenas eterno. Por conseguinte, e preciso suscitar o problema das relações
entre o conceito eterno, de um lado, e do tempo e da eternidade, de outro.
' Constatemos primeiro um fato que Platão não ignora: o homem real, que
existe empiricamente, pronuncia discursos que têm sentido. Logo, os concei-
tos, e por isso o conceito integral, subsistem no tempo, mas são por defmição
eternos, ou seja, essencialmente algo diferente do tempo. (Eles existem na mu-
dança; mas porque não mudam são necessariamente algo diferente da mudan-

.I

mm

2. É evidente que a segunda variante (moderna) não pode ser subdividido de modo identico
à primeira (antiga), porque não pode haver tempo na eternidade. Houve porem filósofos
cristãos que fizeram essa afirmação, explicita ou implicitamente; mas foi mero jogo de pa-

` lavras sem sentido ou então, inadvertidamente, eles realizaram o tipo hegeliano (ou ateu)
de filosofia.
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ça.) Se representarmos a existência temporal (o-homem-no-mundo) por uma
linha, devemos representar o conceito por um ponto singular sobre essa linha:
esse ponto é essencialmente diferente dos outros pontos da linha (figura 1).
Ora, para Platão, o conceito se refere a algo diferente de si mesmo. (Foi nesse
ponto que Platão criticou Parmênides-Spinoza; é nesse ponto que Hegel critica
Platão e todos os outros filósofos; para ele, como para Parmênides- Spinoza, o
conceito não se refere a nada, a não ser a si mesmo.) Ora, sendo eterno, o con-
ceito deve referir-se à eternidade, diz. Platão. (Aristóteles adota a mesma idéia;
mas Kant opõe-se a ela e afirma que o conceito eterno refere-se ao tempo.)
Mas, diz Platão, a eternidade só pode estar fora do tempo (o que é negado por
Aristóteles, que descobre a eternidade no tempo). Devemos pois completar
nosso esquema do modo indicado na figura 2.

Vamos adiante. A aparição dos conceitos, e até do conceito, na existencia
não é um fenômeno único. Em todo caso, o conceito pode surgir a qualquer
momento do tempo. A linha que representa a existência implica vários pontos
singulares eternos (figura 3). Ora, por definição, a eternidade - isto é, a enti-
dade à qual se refere o conceito -- é sempre a mesma; e a relação do conceito
com essa entidade é também sempre a mesma. Logo, a rodo instante do tempo
(da existência do homem-no-mundo).a mesmo relação a uma única e mesmo
entidade extratemporal é possível. Se quisermos representar a concepção de
Platão, devemos modificar nosso esquema do modo indicado na figura 4.

Reencontramos assim o esquema da metafísica do Timeu: um tempo cir-
cular, a circularidade do qual (e daquilo que está no tempo, sendo temporal)
sendo determinada pela relação do que está no tempo com o que está fora do
tempo. E no mesmo momento encontramos o famoso ponto central que uma
teologia cristã - em minha opinião, uma variante do platonismo -- deve ne-
cessariamente introduzir no círculo hegeliano que simboliza o saber absoluto
ou circular. O círculo traçado pode simbolizar a totalidade do saber: tanto do
saber referente ao homem-no-mundo (temporal) quanto do saber referente ao
que está fora desse saber, isto é, fora do homem-que-existe-no-mundo, e do
mundo-que-implica-o-homem-existente (isto é, temporal). Esse ponto central
(que necessariamente aparece assim que se interpreta o conceito como uma re-
lação com algo diferente do conceito, ou seja, assim que se introduz o elemento
da transcendência no saber) foi chamado Deus. Vimos, aliás, que esse esquema
teísta nada tem de especificamente cristão, já que foi inspirado na concepção
platónica.3
 

3. De modo geral, é o esquema de qualquer saber mono-teísta, isto é, de qualquer saber que
reconheça uma transcendência, e um único transcendente. Pode-se dizer que toda filosofia
reconhece uma transcendência: exceto o acosmismo de Parmenides-Spinoza (possibilida-
de 1) e o ateísmo de Hegel (possibilidade 3).
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Digamos que o “ponto central” é Deus. Podemos fazer isso, já que para Pla-
tão o ev tiyofióv, simbolizado por esse ponto, é também üeôg.

Mas pouca importancia tem o nome. Vejamos o que a coisa significa. Para
isso, transformamos, ou seja, especifiquemos o desenho.

Primeiro, vamos simplificar. O conceito pode repetir-se no tempo. Mas sua
repetição não o modifica, como também não modifica sua relação com a eter-
nidade; em resmno, ela não modifica nada. Logo, podemos suprimir todos os
raios do círculo, exceto um (figura 5). (Exceto um, porque a presença do con-
ceito no tempo tem importãncia capital; ora, o ponto na circunferência repre-
senta o saber humano que se efetua no tempo.) Vejamos agora o que esse raio
representa. - : . j ,

O raio representa a relação entre o conceito eterno e a eternidade ou a en-
tidade-eterna. Essa relação também é não-temporal ou eterna. Mesmo assim,
é nitidamente uma relação .em sentido forte, isto é, uma relação entre duas
coisas diferentes. Logo, o raio `é, digamos, estendido (no espaço, já que nele não
há mais tempo). Estávamos certos quando o representamos por uma linha
(pontilhada, para diferenciarda linha cheia que indica o tempo). Mas, a dita
relação é incontestavelmente dupla (figura 6). Com efeito, de um lado, o con-
ceito(-eterno)-situado-no-tempo, ou seja, a palavra, se eleva por seu sentido
até a entidade revelada por esse sentido; de outro lado, é essa entidade que
desce pelo sentido até a palavra, que ela cria como palavra a partir de sua reali-
dade cambiante sonora, fonética. Sem a palavra, a eternidade não estaria re-
presentada no ternpo, e por isso não seria acessível ao homem. E, sem a eterni-
dade, a palavra não teria sentido e não elevaria o homem acima do tempo e da
mudança; não haveria verdade para o homem. (Ou, tomando como exemplo
do conceito um conceito: a palavra “cão” revela a “essencia” do cão, e sem essa
palavra essa essência não seria revelada ao homem; mas é a essência do cão que
realiza o sentido da palavra; é o cão que permite desenvolver a palavra “cão”
em um juízo, quando se diz: “o cão é um animal de quatro patas, coberto de
pêlos etc.”.) De modo geral: vai-se da palavra à coisa, e volta-se da coisa à pala-
vra. Essa dupla relação é que constitui a verdade ou a revelação da realidade,
isto é, o conceito em sentido próprio. Por outro lado, essa dupla relação esgota
a verdade ou o conceito: o conceito (eterno) só se refere a eternidade, e a eter-
nidade se revela exclusivamente pelo conceito. Embora estejam no tempo, eles
não tem relação com o tempo e o temporal. A relação dupla, e até circular, do
conceito (eterno) com a eternidade interrompe portanto o círculo temporal.
A mudança como mudança permanece inacessível ao conceito. Em outros ter-
mos, não há verdade no temporal: nem antes do conceito, nem depois dele.
Pelo conceito, é possivel elevar-se do temporal a eternidade; e é possível recair
depois no temporal. Mas, após a queda, é-se exatamente o que se era antes.
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Para viver no conceito, isto é, na verdade, éí preciso viver fora do tempo, nocir-
.culo eterno. Ou seja: o circulo eterno do 'saber absoluto, mesmo estando no
tempo, não está em relação como tempo; .e o conjunto do saber só é absoluto
na medida em que implica um círculo eterno que se refere unicamente a eter-
nidade. Por isso devemos representar a concepção platónica do saber absoluto
de acordo com o que indica a figura 7, na qual se encontra o esquema do saber
teo-lógico. (O círculo com um ponto no centro era uma simples variante gráfi-
ca desse esquema.) I ~ ' ' e '

'- Percebe-se que a diferença entre o sistema teológico e o sistema hegeliano
ateu é profunda. Em linguagem metafísica,zé possível dizer que se tem um sis-
tema teísta propriamente dito, isto é, francamente transcendentalista' e mono-
teísta, desde que se defina o conceito (isto é, o saber absoluto) como uma enti-
dade eterna que se refere à eternidadepestaí última estando fora do tempo.
_ -.Vejamos o que isso significa para o mundo temporal dos fenômenos. O co-
nhecimento desse mundo (e do 'homem :que neleivive) é representado pelo
grande círculo. Suprimamos pois o pequeno circulo do conceito eterno (figu-
ra 8). Duas interpretações são então possíveis. Primeiro, pode-'se dizer que o
arco tem limites fixos, definitivos, intransponiveis (figura 9). Encontramos
o esquema do saber que chamei de místico'-no sentido amplo do termo. Ao su-
primir Deus num sistema teológico dado, é' possivel chegar a um sistema místi-
co, no qual se pode falar de tudo exceto de ÊDeus, que é essencialmente inefável.
E, de modo radical, é possível afirmar que nem se pode dizer que Deus é Deus;
o máximo que se pode dizer é que ele é inefável. E o Ser inefável pode revelar-
se por tudo o que se queira: pelo “êxtase'§ pela música etc., exceto pela palavra."

Mas, no que se refere as outras coisas, isto é, às entidades temporais, pode-se
dizer tudo. Em outros termos, o saber que .a isso se refere pode, em princípio,
ser total, definitivo; já que o tempo é limitado, pode ser esgotado (ele e seu
conteúdo) pelo discurso. Porém, quando se diz tudo o que é possível dizer da
realidade temporal (mundana e humana), atinge-se seu limite, isto é, o limite
desse além. Mas a constatação de sua presença prova que não é possivel con-
tentar-se com o discurso, mesmo total. É-se obrigado a ir além do discurso por
um silêncio místico, extático, algorítmico, sonoro ou outro.

Segundo, pode-se dizer que, depois da supressão do pequeno círculo que re-
presenta o conceito eterno, o arco do grande círculo é sem limites (seus dois
últimos pontos ficam no pequeno círculo que foi retirado): figura 8. Nesse
caso, tem-se o esquema do saber céptico ou relativo: o esquema da ausência do
saber verdadeiro no sentido forte do termo. O saber refere-se ao tempo, ou
p¡¿í% 

4. Em Platão, a tendência “mística” é muito nítida: o 1-'iv dyuüov se “revela” em e por uma
contemplação silenciosa.
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seja, à mudança. Mas, como agora o tempo é sem limites, 21 mudflflça 95° Pára
nunca mais. Logo, não há saber eterno ou definitivo: não há a cP15l°mP› 56 há “
doxa. Aliás, mesmo nesse caso pode-se dizer que o círculo está fechado. Surge
entãoo ideal do saber absoluto hegeliano, iSt0 É, Circular (cf. figura 11). MHS
esse ideal permanece sempre ideal: o círculo saber real nunca é dâ fato fe-
chado (figura 10). E a forma otimista do cepticismo. É o cšpticismo .oheternnq
“por que'1 da humanidade “que está semP_rc _flP1'°fl¿'3fld° › <l'~1¢ Calflillda 5;
esmorecer, como se fosse una, para um objetivo qut-:_ nunca atingi o. da
verdade continua “brancafi de acordo com a definicao do Diabo do Putfi 2
Saírite-Claire” (POÇ-0 de Sama Clafal- É também a tarefa eterna (ewzge Auƒgabe)
do criticismo kantiano. Nas duas variantes do saber céptico, aliás, 21 fi10$°fii-i
como caminho que leva efetivamente a sabedoria é uma coisa impossível. . '

Inversamente, ao introduzir num sistema místico ou céptico o conceito
eterno, isto é, a verdade discursiva, obtém-se se1T1PT¢ um Sistema te°`l6g1“°*
mesmo seza palavra Deus não aparece explicitamente. Porque, nesse caäozla
verdade revelaria necessariamente um Ser situado fora do tempo, isto- , 0
mundo e do homem. _ _ `

Cabe perguntar mais uma vez: o que significa o sistema teológico (nao mís-
tico ou céptíco) para o conhecimento do mundo temporal? . *

Em P,-indpio, é possível dizer tudo do mundo e do homem. O saber que a
isso se refere é total. Mas o saber relativo ao tempo e ao temporal permanqce
em si relativo: -é uma doxa. Só se o referirmos em seu todo ao saber eterno re e-
rido a eternidade é que poderemos-afirmar algo de definitivo a respeito do
temporal. ; H

Consideremos o mundo Em linguagem teológica,~no sentido estrito do ter-
mo, deve-se afirmar que os acontecimentos no mundüi fi55Ím_C°m° 0 PÍÕPUP
mundo são contingentes' logo, nãozhá saber absoluto referente a eles. Mas Sflà
por absiirdo, conhecêssemos os desígnios de Deus e sua Vontade Criflfllüfflz P°"-- - ‹ ' t oló `deríamos ter uma ciência verdadeira: do mundo. Eeliianiuma hlgluâiägtumcm
simbólica, é possível afirmar que há ciéncia_r tiva 80 _

ug esse mundo implica elementos geométricos. De fato, Kant demonstrou
eIiI11e,q ara transformar o algoritmo em discurso, é preciso referi-lo ao tempo ou
:io eslpaço Como, no caso, referi-lo ao tempo está excluído por definição, só se
pode referi-lc ao espaço (que. nesta ‹=0fl¢¢PÇ›ä°› ë um =SP=<1Ç° fm df* f¢mP°l*
Com efeito pode-se falar da geometria: “o círculo” é também uma Palavra flu*i - . _, -

tem um sentido (e é possível dizer o que 61€ Élz Em 0P°51Ça° il uma 11'1i¢ET“|_1__ . ' ' al oritmoz
flã° Pspaclallzada* Por exemplo* que só se.POde exprlmir-pliíafndu síla uma
Portanto, o sistema teológico pode construir uma geonie ria , z I
55' a Ergométrica e nada mais Ora, essa física pode dizer que a. Terra é redoni-1C, 1 ' 'í._, - ' ' d s o ue ada, mas nao consegue dizer por que ela atrai os objetos pesa o (P 1111

' ' iii

É
IH.

I
I

I

i
l
ll

l|

...___,_

irrriioouçiio A i.ni*rui¬:a ui. iinoai.

ça de atração, como toda força, é um fenómeno não apenas espacial, mas tam-
bém essencialmente tem oral); or isso, ela não ode dizer o ue é a terraP P fl
como Terra, planeta no qual crescem árvores e vive o homem.

Consideremos agora o homem: estamos diante dele na mesma situação. Só
há ciência verdadeira que se refira a ele na medida em que ele é referido a eter-
nidade. Posso demonstrar a existência de Deus: é uma verdade eterna. Mas não
posso, do mesmo modo, demonstrar minha existência, a não ser que me ima-
gine como uma idéia eterna em Deus. Quanto a mim, em minha existência
temporal ou mundana, não posso saber nada. E há mais: é precisamente o sa-
ber absoluto referido a eternidade que torna impossível um saber absoluto re-
ferente ao temporal. Consideremos, por exemplo, a teologia cristã. O que im-
porta de fato para o cristão é saber se está salvo ou 'condenado em decorrência
de sua existência mundana ou temporal. Ora, a análise do conceito eterno que
revela Deus mostra que não é possível saber isso, que nunca se poderá sabé-lo.
Se o cristão não quer ser místico, isto é, renunciarcompletamente ao discurso,
deve necessariamente ser céptíco quanto a sua existénciatemporal. Pode fazer
o que quiser, mas não terá a certeza de agir bernš ' -

Em resumo, no sistema teológico há um saber absoluto no e pelo Bewusst-
seia, mas não há saber absoluto pelo e no Selbst-bewusstsein.

Pode-se apresentar o sistema teológico em seu aspecto antropológico ao ex-
plicar o que significa nele a idéia da liberdade humana (ou seja, a idéia do pró-
prio homem, já que sem liberdade o homem não passa de umanimal).

Não há necessidade de definir o que é liberdade* _
Temos “uma idéia do que éii, como se costuma dizer, mesmo se não sabemos

definir a liberdade. E essa idéia que temos basta para poder afirmar o seguinte:
o ato livre situa-se, por assim dizer, fora da linha ida evolução temporal. O híc
et mim: representado por um ponto nessa linha é determinado, fixo; definido
pelo passado que, por meio dele, determina- também o futuro. Já o hic et num:
do ato livre é inexplicável a partir de seu passado, não é fixado ou determinado
por ele. O Ser dotado de liberdade, embora esteja no espaço-tempo, deve po-
'der destacar-se do hit: et nimc, elevar-se acima dele, posicionar-se em relação a
ele. Mas o ato livre refere-se ao hic et mma: efetua-se em deterrn.inadas'condi-
ções. Isto é, o conteúdo do hic ei num: deve ser conservado, mesmo que esteja
destacado do híc et mine. Ora, o que mantém o conteúdo de uma percepção ao
destaca-la do hic et num: da sensação é precisamente o conceito ou a palavra-

5. Mas o cristão admite que a decisão de Deus está de acordo com a razão humana.
6. De fato, ou essa palavra não tem sentido, ou é a negatividade de que fala Hegel, e que Des-

- :artes e Kant tem em mente sem se referirem explicitamente a ela. Mas isso tem pouca im-
_ portância. _
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que-tem-sentido. (Esta mesa está ligada ao híc et mine; mas o sentido das pala-
vras “esta mesa” está em toda 'parte e sempre.) Por isso todo o mundo está de
acordo em dizer que só um Ser queƒala pode ser livre? - '

Quanto a Platão, que acha ser possível ensinar a virtude e ensiná-la pela dia-
lética, isto é, pelo discurso, fica evidente que para ele o ato livre tem a mesma
natureza do ato do conhecimento conceptual: considera-os como dois aspectos
complementares deuma única e mesma coisa. '

Ora, para Platão, o conceito é (primeiro) eterno e (segundo) refere-se à eter-
nidade, que (terceiro) está ƒom do tempo. Ao aplicar essa definição do conceito
ao ato livre, chega-se pois ao seguinte resultado. A

Assim como o conceito não se refere à realidade temporal na qual prevalece
a doxa, o ato livre também é impossível nessa realidade. No e pelo ato livre, o
homem se refere 'a algo que está situado fora do tempo. Isto é, como afirma
Platão em seu mito tão conhecido: a alma escolhe seu destino antes de nascer.
Se há escolha, há liberdade. -Mas tal escolha se efetua fora da existência tempo-
ral, existência essa absolutamente determinada em sua evolução. Platão adota
em seu mito a idéia da metempsicose: a escolha pode ser reiterada, e as esco-
lhas podem divergir entre si. Mas, de fato, essa hipótese não é coerente com o
conjunto do sistema platónico, no qual o não-temporal- não admite variações.
Chega-se logo à concepção (gnóstica e cristã) de uma escolha única, estabele-
cida pela relação entre a eternidade extra-temporal (ou Deus) e o agente livre.
É a idéia do anjo que se decide de uma vez por todas, fora do tempo propria-
mente dito, pró ou contra Deus, tornando-se anjo “virtuoso” ou anjo “decaído”
para sempre, o Diabo.” H -

De modo geral,'toda essa concepção não consegue explicar a existencia tem-
poral como tal, isto é, comonhistória. A história é, no caso, sempre uma comé-
dia, e não uma tragédia: o trágico está antes ou depois, mas em todo caso fora
da vida temporal; essa vida realiza um programa previamente estabelecido e,
em si, nao tem nenhum sentido ou valor.

De modo definitivo, é possível afirmar: todo sistema do saber absoluto teo-
lógico vê no conceito uma entidade eterna, que se refere à eternidade. E, inver-

7. Hegel inverte essa asserção: afirma que só um Ser livre pode falar; mas o filósofo mantém a
conexão estreita entre a linguagem e a liberdade. _ _

Essa concepção aparece também no dogma do pecado original: em Adão, o homem inte-
gral se decide livremente de uma vez por todas. No caso, o ato está no tempo; mas não se
refere ao tempo; refere-se ao mandamento eterno de Deus, Deus esse que está fere do tem-
po. Quanto a liberdade do homem propriamente dito, eis o obstáculo de toda teologia e,
em particular, da teologia cristã. Mesmo que a eleição divina seja uma co-operação com o
homem (o que já é bastante “herético”), os atos humanos são julgados como um todo por
Deus, de modo que a liberdade permanece um ato único, situado fora do tempo e referido
à eternidade.

8.
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samente, essa concepção do conceito chega necessariamente, quando desenvol-
vida, a um saber teo-lógico. Se, como em Platão, a eternidade é situada fora do

il -' _tempo, o sistema é rigorosamente mono-teista e radicalmente transcendente
lista: o Ser de Deus é essencialmente diferente do Ser de quem fala; e esse Ser
divino é absolutamente uno e único, isto é, eternamente idêntico a si mesmo,
excluindo qualquer mudança.

-- Em relação ao mundo natural, esse sistema oferece uma teoria puramente
geométrica, que pode no máximo trabalhar com a noção do movimento mera-
mente incorpóreo (como faz Descartes), mas não com a noção de força: esse
*sistema admite uma cinemática, ou foronomia, mas exclui a dinâmica. Logo,
ele não explica os fenômenos biológicos, em que o tempo é constitutivo. Em

'H n n I A ' (C "' H

relaçao ao mundo humano, esse sistema explica a existencia angelica , mas
;siibtrai todo tipo de sentido e de valor à vida histórica, isto é, à existência tem-
poral do homem.
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NOTA SOBRE A BTERNIDADE,
O TEMPO E O CONCEITO '

(continuação)

lá fiz uma longa explanação sobre a concepção platônica que coi responde à
possibilidade II, 1, ri. Vejamos agora Aristóteles, isto é, a possibilidade II, 1, b.

Aristóteles percebeu as dificuldades de Platão. Ao mesmo tempo, fez uma
grande descoberta. `

Do mesmo modo que Platão, Aristóteles define o conceito como eterno. Isto
é, define-o como uma relação a outra coisa. Essa outra-coisa para ele é, como
para Platão, não o tempo, mas a eternidade. (Só há episteme no cosmo onde há
idéias, isto é, entidades eternas, que têm a eternidade como tópos.) Mas Aristó-
teles viu o que Platão parece não ter visto: que a eternidade não está fora do
tempo, mas no tempo. Ao menos, há algo de eterno no tempo.

O raciocínio de Platão era o seguinte: todos os cães reais mudam; mas o
conceito “cão” permanece identico a si mesmo; deve portanto-referir-se a uma
eternidade' situada fora dos cães reais, ou seja, fora do tempo. (Essa eternidade
é a idéia de cão e, por conseguinte, a Idéia das idéias.) Ao que respondia Aristó-
teles: sem dúvida, o conceito “cão“ refere-se a eternidade; mas a eternidade
subsiste no tempo; porque se os cães reais mudam, o cão real, isto é, a espécie
cão, não muda. Como a espécie é eterna, emboraexista no tempo, é possível
relacionar o conceito com a eternidade no tempo. Logo, existe um' saber abso-
luto referente ao mundo temporal, na medida em que esse mundo implica a
eternidade. Em outras palavras, Platão esqueceu que há no rio de Heráclito
turbilhöes-permanentes. Primeiro, são os animaisie as plantas. O eixo eterno
ou imutável dos turbilhões é o télos ou a enteléquia; essa mesma enteléquia
aparece, em relação ao conceito, como a idéia do “turbilhão'É Mas existem tam-
bém os planetas, e afinal o cosmo. Aristóteles afirma: o próprio tempo é eter-
no. É circular (como em Hegel), mas o círculo é percorrido eternamente (ao
passo que em Hegel o percurso é único).

O cosmo tem a mesma estrutura do animal. O sistema aristotélico oferece
uma explicação da vida e uma concepção do mundo centradas na biologia.

Do ponto de vista teológico, a concepção que relaciona o conceito eterno
corn a eternidade no tempo equivale ao politeísmo. É verdade que Aristóteles
está muito longe da mentalidade totêmica para afirmar que os animais e as
plantas são deuses. Mas, quando diz que os planetas são deuses, está muito
mais de acordo com seu sistema do que Platão.-Mas, afinal, a diferença não é
de grande importância: mono ou poli-teísmo, trata-se em ambos os casos de
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um saber teo-lógico. A revolução cósmica repete-se eternamente; e só porque
há uma repetição eterna é que há um saber absoluto referente ao cosmo. Ora,
é uma única e mesma eternidade que se manifesta no e pelo retorno eterno
do tempo. Em outros termos, há um deus supremo, o Deus propriamente
dito, que mantém o cosmo em sua identidade e torna assim possivel o saber
conceptual. E essa eternidade¿divina, que se manifesta pela marcha do tempo,
difere essencialmente de tudo o que existe no tempo. A rigor, o homem pode
falar também de si, considerado como espécie, quando fala de Deus. Mesmo
assim, entre ele, considerado como indivíduo histórico, e o Deus eterno de
quem ele fala, a diferença é essencial. Logo, ainda é, como para Platão, um sa-
ber absoluto do Bewusstsein, e não do Selbst-Bewusstsein. (Porque a especie não
tem Selbst-Bewusstsein, nem Selbst ou Eu-pessoal; no máximo, ela diz “nós”,
mas nunca “eu'{) . I _

O sistema aristotélico explica a existência biológica do homem, mas não sua
existência verdadeiramente humana, isto e, histórica. E isso aparece de forma
ainda mais nítida ao passar ao plano antropológico, isto e, ao formular o pro-
blema da liberdade.

Não há dúvida que Aristóteles fala de liberdade. Mas todo o mundo fala de
liberdade. Até Spinoza! Se no entanto deixarmos o jogo de palavras, se exami-
narmos a verdadeira noção de liberdade (explicitada na concepção hegeliana e
apresentada na Fenomenologia), é de convir que o sistema de Aristóteles não é
compativel com ela: esse sistema exclui, por definição, um Deus criador. (Por
definição, porque eternidade-no-tempo significa: eternidade do mundo, retor-
no, e`retorno eterno.) Ora, onde não houver lugar para a ação criadora de
Deus, haverá ainda menos lugar para a ação criadora do homem: o homem su-
porta a história, mas não a cria; não é livre no tempo. Sobre esse ponto, Aristó-
teles não vai além' de Platão. Seu sistema é menos aceitável ainda que o de Pla-_
tão, porque exclui até o ato livre transcendente. De fato, se a eternidade está no
tempo, e o conceito eterno se refere à eternidade no tempo, toda possibilidade
de sair do tempo está excluída. Só se poderá estar foro do tempo quando se está
no tempo. Uma existência temporal que pudesse ser escolhida fora do tempo
seria incognoscível conceptualmente, porque não seria eterna no tempo, ao
passo que o conceito só pode relacionar-se com uma eternidade no tempo. En-
fim: na medida em que o homem muda, ele não sabe; e, por não saber, ele não
é livre (por definição); na medida em que ele sabe, não muda; por isso, tam-
bém não é livre, no sentido habitual do termo.

Para Aristóteles e Platão, só é possível ter inn saber absoluto do homem se
for estabelecida a relação do homem com a eternidade. A alma individual é
pequena demais para poder ser conhecida, afirma Platão em A República: pa-
ra conhece-la, é preciso ampliá-la, isto é, deve-se contemplar a cidade. Ora,
para Aristóteles, o Estado eterno de Platão é mera utopia; de fato, todos os

I me
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Estados mudam e, mais cedo ou mais tarde, perecem; logo, não há saber abso-
luto político referente a uma das formas possíveis de Estado. Mas há, felizmen-
te, um ciclo fechado na transformação dos Estados, que se repete eternamente.
Ciclo esse que pode ser compreendido conceptualmente; a partir dele, é possí-
vel apreender por meio de conceitos os diferentes Estados e o próprio homem.
Decerto. Mas, se assim é, a história nada tem a ver com o que hoje chamamos
de história; e nesta história o homem não é nada livre.

A variante aristotelica do sistema platônico, ao substituir a geometriazpela
biologia, explica o homem como animal, mas não o explica como indivíduo
histórico e livre; não o explica nem - como fez Platão - como anjo decaído.

Ao lado das grandes filosofias, sempre houve teorias mais ou menos bárba-
ras ou tornadas bárbaras. Tornou-se bárbara também a noção platonico-aris-
totélica de conceito: seja por uma negação vulgar e absurda, seja por uma acei-
tação deformante.

A negação vulgar consiste em dizer que o conceito nada tem de eterno, é tão
temporal quanto qualquer outra coisa que existe no tempo. É a nossa possibili-
dade 4, que não vou abordar porque ela suprime n própria idéia de um saber
verdadeiro ou verídico. E o cepticismo ou o relativismo, que Platão denunciou
sob o nome de sofística, que Kant criticou e denominou empirismo, e que
Husserl tornou a denunciar recentemente sob o nome de psicologismo. Sem
comentários.

Vamos falar brevemente da aceitação deformante, que também é absurda,
mas menos evidentemente absurda. Mantém-se a afirmação de que o concei-
to é eterno. Mas, mesmo sendo eterno, está no tempo; o que significa, dizem,
que ele se refere ao que está no tempo, isto é, ao temporal. (Não ao tempo, mas
ao temporal, isto e, o que está no tempo.) E, referindo-se ao temporal, refere-se
a ele no tempo, que existe -- no tempo -- antes do temporal propriamente
dito. É a noção bem conhecida do ri priori ou da idéia inata que precede a
experiencia.

É contra esse apriorismo (chamado por Kant de dogmatismo) que se dirige
a celebre primeira frase da introdução à Crítica da razão puro: não há nenhu-
ma dúvida, segundo Kant, de que no tempo a experiência, ou seja, a realidade
temporal, sempre precede o conceito que aparece no tempo como meu saber.
Não pode haver nenhuma dúvida a esse respeito. O apriorismo vulgar parte de
um pretenso fato para chegar a uma concepção verdadeiramente insustentável,
seja no plano gnosiológico, seja no plano antropológico (no qual se trata então
do famoso livre-arbítrio). Basta desenvolver um pouco esse apriorismo para
chegar ao cepticismo ou ao relativismo, ou a Kant; ou, enfim, ao retorno a Pla-
tão e Aristóteles.

Kant, como todo filósofo digno desse nome, sabe muito bem que não se po-
de deiinir o conceito como temporal, nem relaciona-lo com o temporal (o que,
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no fundo, é a mesma coisa). Para ele, como para Platão e Aristóteles, o conceito
é eterno. Ora, se é eterno, e não a eternidade, o conceito deve relacionar-se com
alguma coisa, e relacionar-se no sentido forte da palavra, isto é, relacionar-se
com outra coisa diferente dele. Mas, conhecedor das dificuldades encontradas
por Platão e Aristóteles ao relacionar o conceito eterno com a eternidade, Kant
teve a incrivel audácia de relaciona-lo com o tempo (e não, é claro, com o tem-
poral, isto e, com aquilo que está no tempo).

Toda a concepção kantiana resume-se na célebre frase: “O conceito sem a
intuição é vazio; a intuição sem o conceito é cega.”

Mas antes de falar desse enunciado kantiano, quero mencionar brevemente
outra solução do problema, a de Spinoza.

Como já disse, o sistema de Spinoza e a perfeita encarnação do absurdo.
(Por isso, quando se tenta “realizarfi como se costuma dizer, seu pensamento,
experimenta-se a mesma sensação de vertigem que se tem diante de um para-
douto da lógica formal ou da teoria dos conjuntos.) ›

Coisa curiosíssima: o erro ou o absurdo absoluto é, e deve ser, tão circular
quanto a verdade. Assim, o saber absoluto de Spinoza (e de Parmênides) deve
ser representado por um círculo fechado (destituído, é claro, de ponto central):
figura 1. De fato, se Spinoza afirma que o conceito é a eternidade, ao passo que
Hegel afirma que o conceito é o tempo, ambos têm em comum o fato de consi-
derar que o conceito não é uma relação. (Ou, se preferirem, ele só está em rela-
ção consigo mesmo.) O Ser e o pensamento (conceptual) são uma única e
mesma coisa, dizia Parmênides. O pensamento (ou o conceito) é o atributo da
substância, que não é diferente de seu atributo, diz Spinoza. Nos dois casos,
isto é, em Parmenides-Spinoza e em Hegel, não' há portanto reflexão sobreo
Ser. Nos dois casos, é o próprio Ser que reflete sobre si em e por, ou - melhor
ainda- como conceito. Logo, o saber absoluto que reflete a totalidade do Ser
e tão fechado em si mesmo, tão circular, quanto o Ser em sua totalidade: não
há nada fora desse saber, como não há nada fora do Ser. Mas há uma diferença
essencial: o Ser-conceito de Parmênides-Spinoza é eternidade, ao passo que o
Ser-conceito de Hegel é tempo. Por conseguinte, também o saber absoluto de
Spinoza deve ser a eternidade. Quer dizer, deve excluir o tempo. Em outras pa-
lavras: não há necessidade de tempo para realizá-lo; a Etica deve ser pensada,
escrita e lida “num piscar de olhos”. ¿Aí está o absurdo. (Plotino. porem, aceita
essa conseqüência.) =

Esse absurdo já foi denunciado por Platão em seu Parménídes. Se o Ser é de
fato uno (ou, mais precisamente, o Uno), isto é, se ele exclui o diverso, qual-
quer diverso, e portanto qualquer mudança, isto é, se ele é a eternidade que
anula o tempo; se o Ser é o Uno, repito, não se poderia falar dele, observa Pla-
tão. De fato, o discurso teria de ser =tão uno como o Ser que ele revela, e não
poderia ir além da mera palavra “unoif Pois, no fundo, é sempre do tempo que
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se trata.. O discurso deve ser intemporal; ora, sem ter o tempo, o homem não
pode pronunciar uma única palavra. Se o Ser É uno, ou, o que dá no mesmo, se
o conceito é a eternidade, o saber absoluto reduz-se para o homem ao silêncio
absoluto. (Platão aceita isso: o Uno é inefável.)

Eu disse: para o homem. Isto é, para o Ser que fala e que vive no tempo, que
tem necessidade de tempo para viver e para falar (ou seja, para pensar pelo
conceito). Ora, como já vimos, o conceito como tal não está (ou pelo menos
não parece estar) necessariamente ligado ao tempo. O universo dos conceitos
ou das idéias pode ser imaginado como um universo do discurso: como um
discurso eterno, no qual todos os elementos coexistem. (E o que afirma Plo-
tino.) E de fato há (parece) relações não-temporais entre os conceitos: todos os
teoremas de Euclides, por exemplo, existem simultaneamente no conjunto de
seus axiomas. (E Plotino insiste nesse fato.) Logo, haveria um discurso não-
temporal. (Como há, segundo a justa observação de Descartes, movimentos
não-temporais.) A idéia do sistema spinozista não é absurda: e apenas a idéia
do saber absoluto. O absurdo é que esse sistema tenha sido supostamente cons-
truído por um homem, que de fato precisou de tempo para construí-lo. (Tam-
bém, em Plotino, esse sistema pertence ã inteligencia eterna.) Ou ainda: o siste-
ma pode existir' fora do tempo; mas não há acesso a esse sistema a partir da
existência temporal. (O sistema spinozista e a Logík de Hegel, para a qual não
há nem pode haver Fenomenologia que “leve a” isso; ou então é o sistema de
Descartes, ao qual só se pode chegar por meio de um Discurso do método.)

A Ético é feitade acordo com um método que não pode ser explicado em
linguagem humana. Porque a.Érica explica tudo, exceto a possibilidade, para
um homem que vive- no tempo, de escreve-Ia. Se a Fenomenologia explica por
que a Lógico surge em determinado momento da história e não em outro, a
Ético demonstra a impossibilidade de sua aparição em qualquer momento do
tempo. Em suma, a Ética, para ser verdadeira, só pode ter sido escrita pelo pró-
prio Deus; e, convém notar, por um Deus não encarnado.

A diferença entre Spinoza e Hegel pode ser apresentada da seguinte manei-
ra: Hegel torna-se Deus quando concebe ou escreve a Logík; ou, se preferirem,
ao tornar-se Deus, ele a concebe ou escreve. lá Spinoza deve ser Deus desde
sempre para conceber ou escrever a Ética. Ora, um Ser que se torna Deus no
tempo só pode ser chamado de “Deus” se o termo for usado como uma metá-
fora (correta, aliás); mas o ser que é Deus desde sempre e Deus no sentido pró-
prio e forte do termo. Ser spinozista é, de fato, substituir Deus Pai (aliás, sem
Filho) por Spinoza, mantendo com todo o rigor a noção de transcendência di-
vina; significa que Spinoza é o Deus transcendente que fala aos seres humanos,
mas que lhes fala como Deus eterno. É evidente que isso e o cúmulo do absur-
do: levar Spinoza a sério equivale a ser _ ou tornar-se _ louco.
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- Spinoza, como Hegel, identifica o homem (isto é, o sábio) com Deus. A im-
pressão é de que em ambos os casos pode-se afirmar indiferentemente que não
há nada que não seja Deus, ou que não há nada que não seja o homem. Ora, de
fato, as duas afirmações não são idênticas. Se a primeira é aceita por Spinoza,
só a segunda expressa o pensamento de Hegel. É o que Hegel pensa quando diz
que o sistema de Spinoza não é um pan-teismo, mas um a-cosmismo: é o uni-
verso ou a totalidade do Ser reduzido ao Deus único, mas que é Deus sem
mundo e sem homens. E ta] afirmação equivale a dizer que tudo o que é mu-
dança, devir, tempo não existe para a ciência. Porque, em se tratando da Ética,
não se sabe como nem por que tais coisas nela aparecem. .

Com a ajuda dos círculos simbólicos, ai diferença entre os sistemas de Hegel
e de Spinoza pode ser representada da seguinte forma:

Consideremos o símbolo do sistema teísta. Em sua forma pura, é o sistema
de Platão. Mas simboliza a possibilidade 2 em geral (figura 2). Para Aristóteles,
é preciso inserir vários pequenos círculosšno grande para simbolizar a relação
entre eternidade e tempo (figura 3); masšesses círculos deveriam encaixar-se;
no fim, encontraríamos o símbolo platöriico com um único pequeno circulo.
(Isto e: todo teismo de fato coerente é um monoteísmo.) Quanto a Kant, o
mesmo símbolo pode servir, mas é preciso' traçar o pequeno círculo com linha
pontilhada, para mostrar que a teologia de Kant só tem para ele o valor do
“como se" (figura 4). Enfim, o simbolo do- sistema teísta vale para qualquer sis-
tema que defina o conceito como-uma entidade eterna em relação com algo di-
ferente dela, pouco importando que esseialgo seja a eternidade no tempo ou
fora do tempo, ou o próprio tempo. Mas voltemos a Spinoza. A partir do siste-
ma teísta, Hegel suprime o pequeno círculo (reduzido previamente, por seus
antecessores, a um ponto singular): figura 5. Ia Spinoza suprime o grande cír-
culo: figura 6. ` c

Logo, o símbolo e o mesmo nos dois casos: um círculo fechado homogêneo.
Isso é importante. Pois vemos que basta negar que o conceito seja uma relação
com algo diferente dele para afirmar o ideal de saber absoluto, isto é, circular.
Com efeito, se o conceito refere-se a uma realidade diferente, um conceito iso-
lado pode ser confirmado como verdadeiro pela adequação com essa realidade
autónoma. Nesse caso, há evidências, e até verdades, parciais. Mas se o conceito
éo próprio Ser revelado, ele só pode confirmar-se como verdadeiro por si mes-
mo. A própria demonstração já não se distingue daquilo que deve ser demons-
trado. lsso significa que a verdade e um sistema, como diz Hegel. A palavra sis-
tema não aparece em Spinoza. Mas aparece a coisa. Excetuado Parmenides, ele
é o único filósofo que compreendeu que o princípio do tudo ou nada vale para
o saber: ou se sabe tudo, ou não se sabe nada; porque só ao ver que se sabe
tudo é que se vê que se sabe verdadeiramente algo. Por isso é muito instrutivo
estudar Spinoza, apesar do absurdo de seu ponto de vista. Spinoza afirma a
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idéia do saber total, e até sistemático, circular. So que seu sistema e impossível
no tempo. Todo o esforço de Hegel consiste em criar um sistema spinozista
que possa ser escrito por um homem que vive num mundo histórico. Por isso,
mesmo admitindo com Spinoza que o conceito não é uma relação, Hegel o
identifica não com a eternidade, mas com o tempo. (Ver a esse respeito o pre-
fácio da Fenomenologia, p. 19 ss.) l' '

Veremos mais adiante o que isso quer dizer. Por enquanto, quero destacar
mais uma vez que as representações dos dois sistemas (p. 335) são idênticas. Só
se distinguem por sua proveniência (que não se vê no desenho): supres-são do
pequeno ou do grande circulo. E mesmo isso corresponde à realidade. Com-
preende-se que um saber temporal consiga afinal englobar a totalidade do de-
vir. Mas não se compreende que um jisaber eterno consiga absorver tudo o que
existe no tempo: pelo simples motivo que ele nos absorver-ia. O saber absoluto
do Bewusstseín teria absorvido completamente o Selbstbewusstseín. O que evi-
dentemente é absurdo. -¡' I ~

Vou parar aqui. Para saber o que significa a identificação do conceito com a
eternidade, é preciso ler toda a Ética' _

Passemos, ou voltemos, a Kant. ~
Kant concorda com Platão e Aristóteles ao dizer (contra Parmênides-Spino-

za e Hegel) que o conceito é uma entidade eterna, em relação com algo dife-
rente dela-mesma. Mas, ele relaciona esse conceito eterno não com a eternida-
de, mas com o tempo. - ~

Pode-se, aliás, dizer que Kant define o conceito como uma relação precisa-
mente porque vê a impossibilidadedo spinozismo (assim como fizera Platão
para evitar a impossibilidade do eleatismo). Talvez não tenha lido Spinoza.
Mas na dedução transcendental das Ícategorias e no esquematismo ele explica
por que a concepção spinozista do saber é impossível: ela é impossível porque
para nos, isto é, para o homem, “o conceito sem intuição é vazio” .

O conceito parmenidiano-spinozista (e hegeliano) que não está em rela-
ção com um Ser diferente dele, mas “que é o Ser que se revela a si mesmo, esse
conceito parmenidiano-spinozista chama-se em Kant o “Eu transcendental”
ou a “transcendantale Synthesis' der Apperceptíon” (síntese transcendental da
percepção). f '

Transcend.-:tntnl significa para Kant: .o que torna a experiência possível. Ora,
a experiência é essencialmente temporal, e tudo o que é temporal pertence ao
dominio da experiência. Transcendantal significa portanto: o que torna possí-
vel o temporal como temporal. Kant diz que a entidade transcendental está an-
tes do tempo ou fora do tempo. O transcendental é portanto eterno ou, como
diz'o proprio- Kant, “a priorí”; quer dizer que ele precede “o temporal conside-
rado como temporal”. Dizer que há episteme, saber absoluto. verdade de fato
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verdadeira é dizer que há conceitos universal e necessariamente válidos; isto é,
conceitos. por um lado, válidos em todo momento do tempo e, por outro lado,
que excluem de si o tempo (quer dizer, não podem jamais ser modificados);
isso significa que há conceitos a e até transcendentais, e eternos. "

Ora, o conceito eterno (como toda entidade eterna) não é eterno em e por si
mesmo. É eterno por sua proveniência da etemidade, por sua origem. Ora, a
origem do conceito eterno é o “Eu transcendental” .ou a “síntese transcenden-
tal”. Esse Eu ou essa síntese não são eternos; eles são a eternidade. Logo, a cons-
ciência-de-si transcendental de Kant é a substância de Parrnênides concebida
como sujeito espiritual, isto é, Deus. É a eternidade' real que se revela a si mes-
ma no e pelo conceito. É a fonte detodo Ser revelado pelo conceito, e a fonte
de toda revelação conceptual do Ser; é a fonte eterna detodo Ser temporal.

Mas, diz Kant, nós, homens, podemos dizer que o “Eu transcendental” é e
que é uno; mas isto é tudo o que podemos dizer delef Em outras palavras, Kant
aceita a crítica platônica de Parmènides: se o conceito é a eternidade, então o
saber absoluto se reduz a uma única palavra “ëv” 'ou “.õv”_e não há discurso
possível. (Alias, em sentido estrito, nem se pode dizer do “Eu transcendental”
que ele é e que é uno. Pois, como veremos adiante, não se podem aplicar nesse
caso as categorias do Ser e da quantidade. Nornáximo pode-se dizer que ele é
“algo” e não o nada; mas não se pode dizer que ele é uma coisa com estas ou

. ú

aquelas qualidades; ora, esse Ser, do qual só se pode dizer que é, é um Seín que,
no dizer de Hegel, não difere do nada- Nichts.) -- _ .

O sistema parmenidiano-spinozista é portanto impossível, afirma Kant.
A unidade da eternidade essencial consciente de si tem doze aspectos, que são
as famosas doze categorias-conceitos. Esses doze aspectos da eternidade são evi-
dentemente eternos; “precedem” tudo "o que está no tempo, _estão “antes” do
tempo; logo, valem em qualquer momento do 'tempo e, porexcluírem o tem-
po, não podem modificar-se; são a O erro (ou a ilusão) de Parmênides-
Spinoza consiste em eles crerem que o eterno que -provém da eternidade revela
essa eternidade ao determina-la, isto é, ao qualifica-la. Para Parmênides e Spi-
noza, os conceitos-categorias são atributos do Uno que é, e podem ser atribuí-
dos a ele. Ora, para Kant, não é nada dísso.1 ~ -

Não é nada disso, porque é impossível.'E no final do § 16 da segunda edição
da Crítica da razão para Kant explica por quê. ~

Uma determinação da eternidade pelos conceitos-categorias eternas só seria
possível por um entendimento (Versttmd), “pela consciência-de-si do qual”, diz
o autor, “seria ao mesmo tempo dada toda a mpltipücidade (das Mannigfalfi-
 . _

1. Para Plotino, eles não podem ser atribuídos ao Uno. Mas podem ser ao Uno-que-é, que,
para ele, e a segunda hipostase: a inteligência ou o oosmo inteligível. -
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ge)I”; ou ainda: por um entendimento tal que os objetos de suas representações
existem pelo mero fato da existência dessas próprias representações; em outras
palavras, por um entendimento divino (ou arquétipo). Pois de fato o Ser que,
ao se pensar, penso tudo o que pode ser pensado, e cria os objetos pensados pe-I_
lo ato de pensa-los, é Deus. Logo, Spinoza estava certo ao chamar de “Deus"
o ëv-öv de Parménides que coincide com o conceito que o revela. Mas es-i
queceu-se de que so Deuspode aplicar esse conceito a si mesmo. Porque, Il
nos que não somos Deus, aplicar nosso conceito a Deus é relacionar o conceito
com algo diferente do proprio conceito. Ora, o conceito que é relação no senI‹I-_I
tido próprio da palavra, isto pé, relação com algo diferente; é, no máximo, jet:-ir-1
no, mas não é a eternidade, _Ou seja: ou a própria baseIIdo spinozismo é
(o conceito não é aeternidade), ou, se oconceíto é a eternidade, só Deus pode
ser spínozista. Afirmar que não se é Deus e escrever a Ético é não saber oI II
se está fazendo, é fazer uma coisa que não se pode explicar, é fazer uma coisa
absurda. - I

Mas, em principio, segundo. Kant, Deus poderio escrever a Ético. A questão éi
saber se um homem (Spinoza) não pode ser Deus. Ora, para Kant, isso é im-5
possível, porque o homem não pode tirar nada do conteúdo de sua consciên-l
cia-de-si; considerado em si mesmo, o Eu humano é um ponto sem conteúdo,
um recipiente vazio, e o conteúdo (múltiplo) lhe deve ser dado (gegeben), deve '-I
vir de outro lugar. Ou, o que dá no mesmo: não basta que o homem pensei
para que haja conhecimento verdadeiro; é preciso também que o objeto pensa-I,
do pelo homem exista, e exista independentemente do seu ato de pensa-lo.`0u¡
ainda, como diz Kant: a consciência humana -tem necessariamente dois ele-
mentos constitutivos: o conceito (Begrüff) e a intuição (Anschauunglz estaapre-
sentando um conteúdo (múltiplo) dado ao homem e não produzido por ele,
ou dele, ou nele. - . ` ' -

Logo, o conceito que tem Ser que não seja Deus éí uma relação: pode se
eterno, mas não é a eternidade.IPor isso é que o spinozísmo é absurdo. É absur-
do porque Spinoza-não é Deus, .

Há também a concepção de Platão-Aristóteles, que admite que o conceito
(humano) é uma relação, mas uma relação que se refere à eternidade e não ao
tempo. Isto é: a eternidade(ou Deus) implica o múltiplo em sua propria uni-
dade, e ela mesma cria oI múltiplo que ela revela pelo conceito. Esse múltiplo,
que é o desenvolvimento eterno da eternidade em si, é portanto ele mesmo a
eternidade: é o universo (múltiplo) das idéias-conceitos, que nada tem a ver
com o mundo do espaço-tempo. Mas é a própria. eternidade que se desenvolve
nesse universo; não é nosso conceito, apenas eterno, que o produz. Logo, esse
universo nos é dado; e nosso conceito relaciona-se com ele. Ou seja, nosso sa-
ber absoluto não.é o saber que Deus tem de si mesmo; é o saber que temos de
Deus, de um Deus essencialmente diferente de nós, de um Deus transcendente
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~ lnrnooução A Lntruna na naomi

Éium saber 'tao-lógico no sentido próprio do termo, um saber que é a relação
conceito eterno com a eternidade (e não com o temp0l-

=Ora, segundo Kant, isso também é impossivel. Pelo simples motivo de que a
jrelação do eterno com a eternidade deve ser eterna ou não-temporal, ao passo
I‹I1I1I1e*nosso saber esta não só no tempo, mas, o que é mais grave. Õ tflmpflfflli

de tempo para pensar. `
Em principio, afirma Kant, pode haver uma intuição (Anschaunng) nao es-

multiplicidade dada Um Ser não divino poderia portanto, em principio,
um saber absoluto que revela o universo não espactotemporal das

platomcas. Mas o Ser não divino que se chama homem não pode fazer
Se o spmozismo só é possivel para Deus,o platonismo só é possível para
inteligência não-divina diferente da inteligência humana -- uma inteli-

_ ia “a.ngélica'1 por exemplo. Pois, mais uma vez (e é um fato irredutível E
IIIII¡§¡p1i¢áv¢1, segundo Kant; cf. o fim do § 2.1): para nós, seres humanos, o múl-

dado é sempre um múltiplo dado sob a forma espaciotemporal.
*Só conseguimos pensar se nos for dado um múltiplo. Mas esse múltiplo deve

I no seu todo e em cada um de seus elementos. Logo, é o Ser uno e único de

I temporal. Em princípio, podem-se aplicar os conceitos-categorias a qual-

gênc
tn

'-1'-I .. . _ .‹ -

_ParIrnênides que tem de se diferenciar em um Ser multiplo. Ora. Para _flÓ5› 0
ttco não pode ser diverso, a menos que seja espaço ou que esteja no espaço.
fato. dois pontos geometricos idênticos não podem diferir entre st a nao

ser por suas posições no espaço; e o espaço nada mais é que o conjunto infinito
Ide pontos rigorosamente idênticos quanto a seu caráter intrínseco [que é, aliás,
ausência de todo “caráter”] e mesmo assim diferentes uns dos outros.) Mas,

que haja conhecimento, é preciso identificar o diverso: todo ato de conhe-
é tuna síntese, diz Kant, que introduz a unidade no múltiplo (dado). Ora,

nós, o diverso só pode ser identico no tempo ou como tempo
Paranós, portanto, o conhecimento, isto 6, H ÍÚCHÍÍÊCHÇÉÍO CIO Cl1Vf=1'50z SÓ

IIpI‹I;I'›Ide efetuar-se no tempo, porque a identificação do diverso já é tempo. Semf

_!

pre se soube que o conceito humano surge num momento qualquer do tempo;
I"I=I eIqIuIe o homem tem necessidade de tempo para pensar. Mas Kant foi o primei-

ro a ver que isso não era acidental, e sim essencial para o homem. Logo. o
mundo em que o homem pensa é necessariamente um mundo temporal. E se
o pensamento humano efetivo refere-se ao que está no tempo, a análise kantia-
na mostra que é o tempo que torna possivel o exercicio efetivo do pensamento.

2. Com efeito. identificar o ponto A com o ponto B é fazê-lo Pflfiäflf CIB, Para Bi de m°fI°
geral, identificar duas coisas diferentes equivale a dizer que é uma unica e mesma coisa

.. que mudíjm e O tempo é apenas o conjunto infinito de todas as identificações do diverso,
isto é. de todas as mudanças. sejam elas quais forem-

.imu-
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ataxannna notevp

Ou seja, só podemos nos servir de nossos conceitos eternos se os referirmos ao
tempo como tal, isto é, se os “esquematizarmos”, como diz Kant.
' Logo, o “Eu transcendental” que é apenas consciência-de-si é o Deus de Spi-
noza; nos nada podemos dizer dele; o “Eu transcendental”, fonte das catego-
rias-conceitos que se referem a um múltiplo não espaciotemporal, isto e, um
múltiplo eterno, é o Eu tal como o concebia a filosofia platonico-aristotéhca ou
p¡.¿_kam¡¡ana em gm-31; Ora, esse Eu não é humano, porque supostamente pode
pensar fora do tempo? Logo, só o “Eu transcendental, origem de categoítas
esquematizadas, isto é, de conceitos que se referem ao tempo, é que éio Eu
transcendental” humano, que torna possível o pensamento humano efetivo. _

O pensamento humano efetua-se no tempo e é um fenomeno temporal.
Como tal, é puramente empírico: é uma doxa. Mas, para que seja possírel epil-
car o conceito (eterno) ao temporal, é preciso primeiro ”€5<l'~1°mama1` Ú im'
ceito, isto é, aplica-lo ao tempo como tal. Esta xiltirna aplicacao efetua-Se 2111-
tes” do tempo ou “fora” do tempo. Ela é a priori, isto é, imodtficável e Sf!fl1Pf°
válida. Logo, o saber absoluto é o conjunto das relaçoes entre oconflello lfilffr
no) e o tempo; é o conjunto dos princípios sintéticos (synthettsche Grundsdt-
ze); é a ontologia de Kant. _ 1 _ do

Vgjamos agora o que essa concepçao kanttana significa para o mun e para
o homem. ` _

No mundo natural, o tempo é representado pelo movimento.. O conceito
temporalizado refere-se portanto ao' movimento real. E o que torna o concei-
to temporalizado possivel, isto é, o “esquematismo” ou a relação com o tempo
aantflñors au tempo, eorresponde ao que torna realmente possível o movuneo..

to real, isto é, a força. Afirmar que o conceito (¢t¢1'fl0)_¢$fá ffllflçafi °°1¬f1 :Ê
tempo equivale a enunciar, entre outras, uma concepção dmâmrca da maténa e
do mundo, isto é, uma física das forças. Logo, a filosofia kanttana acabará por
encontrar necessariamente a fisica newtoniana. E vice-versa: se o mundo _é efe-
tivamente tal como o diz a física de-Newton, deve-se aceitar como verdade
dada a filosofia de Kant. ` ` _ _ _ . _;

Mas, mesmo deixando de lado o fato de o mundo newtomano ser tao inabi-
tável para o homem quanto o mundo geométrico de Platão, pode-se assinalar
uma insuficiéncia na concepção de Kant e de Newton sobre o mundo pura-

3. Não basta, como fazem Platão ou Descartes, geornetrizar a fisica; é necessário também
geometrizar o pensamento do filósofo que opera essa geometrízação, isto e,exclu1r desse
pensamento o tempo; ora, isso é impossível. O ideal do tensor universal da fisica relatrvtsta
moderna é o ideal de um conhecimento não-temporal: todo o conteúdo serra dado snnul-
tamamemz mess fórmula; mas, mesmo que esse tensor fosse possível, ele não passaria de

_ um algoritmo, :não mia um discurso; todo pensamento discursivo desenvolve-se neces-
sariamente no tempo porque a atribuição do predicado ao sujeito já é um ato temporal.
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mente natural. Com efeito, a impossibilidade de relacionar o conceito com a
eternidade significa afinal a impossibilidade de terum conhecimento geomé-
trico absoluto do mundo. Em outras palavras, nega-se a noção de cosmo, isto
é, da estrutura eterna ou estática do universo natural. Por isso não se explica a
existência de estruturas eternas no mundo: em particular, não se pode explicar,
como faz Aristoteles, a espécie biológica. De modo geral, não se explica a estru-
tura puramente espacial~ explica-se pela força o movimento dos lanetas, or'' P P
exemplo, mas não seexplica a estrutura do sistema solar. E a impossibilidade
de explicar, no caso, é absoluta: o fato de no mundo real as' leis se aplicarem a
entidades estáveis é, para Kant, um “acaso transcendental”. Pode-se dizer que é
assim; e é tudo o que se pode dizer. ,

É verdade que Kant expõe na “terceira Crítica”. uma .teoria do Ser vivo. Mas
essa teoria só vale na modalidade do “como se”,,visto que a terceira Crítica não
tem equivalente no “sistema'Í4 E o que vale para o animal em particular vale
também para o animal em geral, isto é, para o Cosmo: no caso, a cosmologia
(aliás, leibniziana) só tem valor “regulador”. E oi mesmo acontece com Deus:
como Deus é a eternidade, não há saber possível relativo a Deus.

Enfim, se o saber kantiano. é fechado, isto é, total e definitivo ou absoluto,
estamos diante do esquema teísta ou platônico dedois círculos (figura 2). Mas,
como o conceito não se refere à eternidade, o pequeno. círculo permanece para
sempre puramente hipotético (figura 4). Porém, se ele for suprimido, obtém-se
não o círculo fechado único de Hegel (figura 5), mas o círculo aberto sem limi-
tes fixos do cepticismo (figura 7). Com efeito, como o conceito eterno é rela-
cionado com o tempo, não há adequação absoluta possível. No máximo é o
eterno infinito do tempo que pode preencher completamente o âmbito dos
conceitos-categorias eternos. O pensamento que_`.está no tempo jamais conse-
gue isso. Por conseguinte, Kant diz que o saber absoluto é uma tarefa infinita
(unendiíche Auƒgobe). ' '

Vejamos agora o que a concepção kantiana significa no plano antropológico.
O conceito é eterno, mas refere-se ao tempo. Se o conceito é eterno, há no

homem algo que o coloca fora do tempo: é a liberdade, ou seja, o “Eu transcen-
dental” considerado como “razão prática” ou “vontade pura”l -Se há relação do
conceito com o tempo, há também aplicação da “vontade pura” à realidade
temporal. Mas, na medida em que há conceito a priori (o que no caso significa
ato de liberdade), a relação com o tempo efetua-se “antes” do tempo. O ato de
liberdade, embora se refira ao tempo, está fora do tempo. É a famosa “escolha
do caráter inteligível” Essa escolha não é temporal, mas determina toda a exis-
tência temporal do homem, na qual não ha portanto liberdade.
:aí-uz-í..z¡1,_...í.

4. Isto precisamente porque o conhecimento propriamente dito parte da relação entre o con-
ceito e o tempo, e não entre o conceito e a eternidade. - -
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Deparamos aqui de novo com o mito de Platão. Só que em Platão o concei-
to refere-se à eternidade, ao passo que em Kant ele se refere ao tempo. E essa
diferença traduz-se pelo fato de a escolha transcendental não se efetuar, como
em Platão, em vista do que o homem é (ou “foi“) fora do tempo, mas em vista
do que ele é (ou “será”) no tempo. Para Platão, trata-se de tuna afirmação; para
Kent. de uma negação; para o"primeiro, consiste em tornarmo-nos no tempo o
que somos eternamente; para o segundo, consiste em não sermos eternamente
o que nos tornamos no tempo; no primeiro, aceitação da natureza eterna; no
segundo, negação da natureza temporal. Ou ainda: no primeiro, liberdade do
anjo que adere a Deus ou .Çlcle se separa; no segundo, liberdade do homem de-
caído que renega seu pecado num ato único extratemporal.5

Aqui, como na descrição do mundo natural, há um progresso. Mas em am-
bos os casos há uma insuficiénciairredutível. O homem, como Ser histórico,
continua inexplicável: não se compreende nem o mundo das coisas concretas
onde ele vive, nem a história que ele cria por atos livres temporais.

Chegamos afinal ao seguinte resultado: '
A possibilidade (1) é excluída porque irrealizável pelo- homem. A possibili-

dade (4) também, porque' ela suprime a própria idéia de uma verdade no senti-
do exato do termo. A possibilidade (2) oferece explicações parciais. Mas ne-
nhuma de suas três variantes: consegue explicar a história, isto é, o homem
considerado como criador livre no tempo; em todo caso, se na variante kantia-
na ou “criticista” pode-se falara rigor de urna evolução histórica infinita, é im-
possível chegar a um saber absoluto referente à história e, portanto, ao homem
histórico. “ ' - ' - . .

Por conseguinte, se a filosofia quer chegar a um saber absoluto referente ao
homem, tal como o concebemos atualmente, ela tem de aceitar a possibilida-
de (3). Foi o que. fez I-Iegel, ao' dizer que o conceito é o tempo. Vejamos o que
isso significa. "

-úznní-rom;

5. E assim que se deve entender o ato cristão: para ser compatível com a graça divina eterna,
o ato cristão deve ser transcendental.
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NOTA SOBRE A ETERNIDADE,
.z O TEMPO E O CONCEITO

i (continuação e ƒím)

Com Hegel, passamos à terceira possibilidade: a que identifica o conceito com
o tempo. I

No alvorecer da filosofia, Parrnénides identificou o conceito com a eterni-
dade. Logo, o tempo nada tinha a ver com o conceito, com o saber absoluto,
aepisteme ou a verdade, com o homem enfim, na medida em que este, por

jsser portador do conceito, é a existência-empírica do saber no mundo 'tempo-
ral. Alias, essa existência temporal do conceito no mundo é inexplicável do
'ponto de vista de Parménides. Para ele, a existência temporal do homem é tão
inexplicável quanto para Spinoza, que também identifica o conceito com a
eternidade. -

Com Platão, a existência do homem torna-se necessária para o saber. O co-
nhecimento verdadeiro, isto é, o conceito, é_ uma relação. O saber absoluto im-
plica necessariamente dois elementos, e um deles pode, a rigor, ser chamado de
“homem”1 Mas o conceito é eterno e refere-se à eternidade situada fora do tem-
po. O eterno não é a eternidade. O conceito eterno é diferente da eternidade;
já está, por assim dizer, mais perto do tempo que o conceito de Parmênides-
Spinoza. Mas, mesmo não sendo a eternidade, refere-se à eternidade, e a eter-
nidade à qual ele se refere nada tem a ver com o tempo. ~

'Só com Aristóteles é que o tempo penetra no saber absoluto. A eternidade à
qual se refere o conceito (eterno) está agora situada no tempo. Mas o tempo só
-entra no saber absoluto na medida em que o próprio tempo é eterno (“eterno
retorno”). '

Kant é quem primeiro rompe com essa concepção pagã e leva em conta, na
própria metafísica, a antropologia judeo-cristã pré-filosófica da Bíblia e da
Epístola aos romanos, que é a antropologia do homem histórico dotado de uma
“ahna” imortal. Para Kant, o conceito - embora permaneça eterno - refere-
se ao tempo considerado como tempo.

' Logo, só rcsta uma única possibilidade de avançar mais no sentido da apro-
ximação entre o conceito e o tempo. Para avançar e para evitar as dificuldades
das concepções anteriores, deve-se identificar o conceito com o tempo. É o que
faz Hegel. Essa é sua grande descoberta, que o torna um grande filósofo, filóso-
fo de grandeza comparável à de Platão, Aristóteles e Kant.

Hegel é o_ primeiro a identificar o conceito com o tempo. Curioso é que ele
o diga com todas as palavras, ao passo que nos outros filósofos é inútil pro-
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curar as expressões explícitas que utilizei na minha apresentação esquematiza-
da. Hegel já o afirmava no Prefácio da Feuomenoiflglflf 11° qual 5° ¿'“°°m1'a 3
frase paradoxal que já citei: “Was die Zeit betiiƒƒt [...], so ist sie der doseiende
Begriff selbsf' (No que se refere ao tempo [...], ele é o próprio conceito que
existe empiricamente). Ele repete isso textualmerite no cap. VIII.

Essa frase é um marco importantíssimo na história da filosofia. Se fizermos
abstração de Parmênides-Spinoza, podemos afirmar que houve dois grandes pe-
ríodos nessa história: o que vai de Platão a Kant e o que começa' com Hegel. já
afirmei (sem conseguir demonstra-lo, é claro) que os filósofos que não identifi-
cam o conceito com o tempo não podem explicar a história, ÍSIO Éi H flilífiíêficifl' '
do homem que cada um de nós pensa o individuo livre e histórico. _ _'

A modiñcação que Hegel introduziu tinha por finalidade principal o desejo
de explicar a história. No plano fenomenológicoi a filosofia (011. 1112115 êfiflfia'
mente, a “ciência”) de Hegel descreve a existência do homem que se v viver
em um mundo onde ele sabe que eum indivíduo livre e histórico. No plano
metafísico,. essa filosofia diz qual deve ser o mundo onde o homem pode apa-
recer assim. Enfim, no plano ontológico, trata-se de ver qual deve ser o próprio
Ser para poder existir como tal nesse mundo. A resposta de Hegel é que isso só
é possivel se o conceito real (ou seja, o Ser que se revela a si mesmo por um
discurso existente empiricamente) for tempo. _ _ K - E

Toda a filosofia ou “ciência” de Hegel pode ser resumida na frase: O tempo
é i;›_ próprio conceito que está no existência-empírica , isto é, no espaco real
ou mundo. _;.i - . _

É claro que não basta ter lido essa frase para saber o que é a filosofia hegelia-_
na; como não 'basta dizer que o conceito eterno se refere ao tempo para saber o.
que é a filosofia de Kant, por exemplo. É preciso desenvolver essas fi-asãs cân-
densadas. E desenvolver a frase integralmente é reconstruir o conjunto a o _.
sofia em questão (supondo que o seu autor não tenha errado ao desenvolver a
frase fundamental). i '

E evidente que não se trata aqui de reconstruir o conjunto da filosofia he-_
geliana a- partir da identificação do conceito-existente-empiricamente com_o
tempo. Farei apenas breves considerações de ordem geral, semelhantes as que

_ já fiz sobre as outras maneiras de ver a relação entre o conceito e o tempo. _
_ A filosofia de Hegel tem por objetivo explicar a história; Conclui-se que o
tempo que ele identifica com o conceito é o tempo histórico, o tempo no qual
transcorre a história humana, ou melhor, o tempo que se realiza nao comoi . › ii 1 __ I

movimento dos astros, por exemplo, mas como história universal. *_

1. Logo, identificar o tempo com o conceito equivale a compreender a história comu- histórã
ao aizizaisii iiiiriiiii-.iii que meu iii sei. siiiiznias ass de ffltvi Pm Heath ° *'=mP° ml-_”
6, a história universal, é no fim de contas a história da filosofia. ` f
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Na Fenomenologia, Hegel é muito radical: afirma (no lim da penúltima
alínea do livro e no começo da última, p. 563) que a natureza é o espaço, e que
o tempo é a história. Ou seja: não há tempo natural, cósmico; só há tempo
na medldi-1 em fil-IE há h1SiÕ1'1f-1. ISTO éi existência humana, existência que fala.
O homem que, no decurso da história, revela o Ser por seu discurso é o “con-
ceito existente-empiricamente” (der daseíende Begrífi), e o tempo nada mais é
que esse conceito. Sem o homem, a natureza seria espaço, e somente espaço. Só
o homem está no tempo, e o tempo não existe fora do homem; logo, o homem
é oteišipo, e o tempo é o homem, isto é, o “conceito que está na existência-em~
pirica espacial da natureza (der Begríjffder da ist).

Iá em seus outros textos, Hegel não é tão radical. Admite a existência de um
tempo cósmico.: Mas, ao fazer isso, Hegel identifica o tempo cósmico com o
tempo histórico? _ _

Mas por enquanto isso tem pouca importancia. Se Hegel identifica os dois
f¢IoP0S› Se só admite um umco tempo, podemos aplicar ao tempo histórico (o
único que aqui nos interessa) tudo o que ele diz a respeito do tempo em geral.

Ora. é curioso que o texto decisivo sobre o tempo se encontre na “filosofia
da natureza" (Ieiicnser Realphiiosophie). Esse texto foitraduzido e comentado
por Alexandre Koyré num artigo escrito a partir 'de seu cursosobre as obras da
juventude de Hegel: artigo decisivo, fonte e base da minha interpretação da Fe-
nomenologia. Vou reproduzir brevemente os principais resultados que se en-
contram na análise de Koyré. - - E _ __ ` _ -

- O texto mencionado mostra que o tempo que_I-Iegel considera é o tempo
que, para nós, é o tempo histórico (e não biológico ou cósmico). De fato, esse
tempo é caracterizado pela primazia do futiuo. No ítempo considerado pela fi‹›
losofiapré-hegeliana, o movimento ia do passadopara o futuro, passando pelo
presented No tempo de que Hegel fala, aoinverso, o movimento é gerado no
futuro e vai para o presente 'passando pelo passado: futuro -_-› passado -› pre-

- : i
ii _ I

2. É possível que não se consiga prescindir do tempo ria' natureza; pois óprovável que pelo
- menos a vida (biológica) seja inn fenómeno essencialiiiente temporal, '

3: Esse e, a meu ver, seu erro fundamental: pois, se a vida eum fenomeno temporal, o tempo
biológico tem com certeza uma estrutura diferente da do tempo histórico ou humano;

_ toda a questão está em saber como esses dois tempos coefistem; e coexistem provavelniim.
te com um tempo cósmico ou fisico, que difere dos dois por sua estrurum.

4- É P°55Í"'¢l flui' 0 tempo no qual predomina o presente sejao tempo cósmico ou fisico, ao
'P355° que Q ÍCIHPO biológico seja caracterizado pela primazia do passado. Parece que O ob-
jeto fisico ou cósmico e uma mera presença (Gzgenwart), ao-passo que o fenómeno bioló- A
BÍCÚ fllfldflmental e provavelmente a memoria emsentido lato, e que o fenómeno especifi-
Cümtfllfl l'l1lI'l`l3.!'lD Õ, 58111 D Pflljfifü. Àlláâ, tambfifn Pgnggf qui; 35 fon-nas
cósmica e biológica do tempo só existam como tzmpiziicm 1-fiação an. human* mo ¿ ao
tempo histórico. . _ _ _ -

5'-E
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sente (-› futuro). Essa é a estrutura específica do tempo propriamente huma-
no, isto é, histórico.

Considerernos a projeção fenomenológica (e até antropológica) dessa análi-
se metafísica do tempo.5 '

O movimento gerado pelo futuro é o movimento que nasce do desejo. Quer
dizer, do desejo especificamente humano, do desejo criador, do desejo que se
dirige a uma entidade que não existe no mundo natural real e que nele nunca
existiu. Só então é possível dizer que o movimento é gerado pelo futuro: por-
que o futuro é precisamente o que (ainda) não é e o que (já) não foi. Ora, sa-
bemos que o desejo não pode dirigir-se a uma entidade absolutamente não-
existente a não ser que se dirija a um outro desejo considerado como desejo.
De fato. 0 desejo é a presença de uma ausência: tenho sede porque há ausên-
cia de agua em mim. Logo, é a presença de um futuro no presente: do ato futu-
ro de beber. Desejar beber é desejar algo que é (a agua): é agir em função do
presente. Mas agir em função do desejo de um desejo é agir em função do que
ainda não é, isto é, em função do futuro. O Ser que assim age está num tempo
no qual predomina o futuro; E vice-versa: o futuro só pode predominar real-
mente se houver, no mundo (espacial) real, um Ser capaz de agir assim.

Ora, no cap. IV da Fenomenologia, Hegel mostra que o desejo que se dirige
para outro desejo é necessariamente o desejo de reconhecimento que - ao
opor o senhor ao escravo -- gera a história e a move (enquanto ele não for de-
finitivamente suprimido pela satisfação). Logo, ao realizar-se, o tempo no qual
predomina o futuro gera a história, que dura enquanto dura esse tempo; e esse
tempo' só dura enquanto dura a história, isto é, enquanto se efetuam os atos
humanos realizados em vista do reconhecimento social.

Ora, se o desejo é a presença de uma ausência, ele não é --› considerado
como tal «-- uma realidade empírica: não existe de maneira positiva no pre-
sente natural, ou seja, espacial. Ao contrário, ele é uma espécie de lacuna ou
um “buraco” no espaço: um vazio, um nada. (E é, por assim dizer, nesse “bu-
raco” que o futuro puramente temporal vem alojar-se no âmago do presente
espacial.) O desejo que se dirige ao desejo não se dirige a nada. “Realiza-lo” é
não realizar nada. Quem se dirige unicamente ao futuro não chega a uma reali-
dade e, por isso, não está de fato em movimento. Por outro lado, quem afirma
ou aceita o real presente (e até espacial) não deseja nada; logo, não se dirige ao
futuro, não ultrapassa o presente e,'por conseguirite. também não se move.
Logo, para se realizar, o desejo deve dirigir-se a uma realidade; mas não de ma-
neira positiva. Deve dirigir-se a ela negativamente. O desejo é portanto ne-_
cessariamente o desejo de negar o dado real ou presente. E a realidade do dc-
 ¡

5. No plano ontológico, caberia estudar as relações entre a tese = identidade, a antítese = ne-
gatividade e a síntese = totalidade." Mas isso nãp será estudado aqui.
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sejo vem da negação da realidade dada? Ora, o real negado É o real que dei-
xou de ser: e o real passado, ou o passado real. O desejo determinado pelo fu-
turo só aparece, no presente, como uma realidade (isto é, como desejo satisfei-
to) se tiver negado um real, isto é, um passado. O modo como o passado foi
(negativamente) formado em função do futuro é que determina a qualidade
do .real presente.-Só é um presente humano ou histórico o presente determi-
nado assim pelo futuro e pelo passadoš' Logo, de modo geral, o movimento
histórico nasce do futuro e passa pelo passado para realizar-se no presente ou
como presente temporal. O tempo que interessa a Hegel é portanto o tempo
humano ou histórico: é o tempo da ação consciente e voluntária que realiza no
presente um projeto para o futuro, projeto esse que é formado a partir do
conhecimento do passado.”

6. O desejo de beber é uma ausencia de agua; mas a qualidade desse desejo (a sede) é deter-
_ minada não pela ausência como tal, mas pelo fato de ser uma ausência de água (e não de
outra coisa); esse desejo se realiza pela “negação” da água real (no ato de beber).

?. De fato, dizemos que um momento e “histórico” quando a ação que nele se efetua ó efetua-
-da em função da idéia que o agente tem do futuro (isto é, em função de um projeto): deci-

' de-se uma guerra que está por vir etc.: logo, age-se em função do futuro. Mas, para que o
momento seja de fato “historico” é preciso que haja mudança; em outros termos, É preciso
que a decisão seja negadora em relação ao dado: quem se decide pela guerra que está por

- vir decide-se contra a paz reinante_ E, com a decisão pela guerra futura, transforma-se a
paz em passado. Ora, o ato histórico presente, desencadeado pela ideia de futuro (pelo
projeto), é determinado por esse passado que elecria: se a paz e garantida e honmsa, a ne-
gação que a relegarao passado e o ato de um louco ou criminoso; se ela é humilhante, sua
negação é um ato digno de um estadista etc. Í'

8. Consideremos como exemplo de momento histórico o célebre episódio do Rubicão. O que
há no presente propriamente dito? Um homem passeia à noite pelas margens de um re-

. gato. Ou seja, algo banal, nada “histórico” Porque, mesmo que o referido homem fosse Ce-
sar, o fato nada teria de histórico se Cesar estivesse passeando por causa de uma insônia.
O momento é histórico porque aquele homem que passeia à noite pensa num golpe de Es-
tado, na guerra civil, na conquista de Roma e em dominar o mundo. E convém notar: por-
que ele tem o projeto de fazer isso. pois tudo isso ainda está no futuro. O fato em questão
não seria histórico se não houvesse uma presença-real (Gegenwnrt) do futuro no mundo
real (antes de tudo, na mente de Cesar). Logo, o presente só e histórico porque nele há uma
relação com o futuro, ou, mais exatamente, porque ele e uma função do futuro (César pas-

-' seia porque pensa no futuro). Nesse sentido e que se pode falar de uma primazia do futu-
ro no tempo histórico. Mas isso não basta. Suponhamos que o homem que passeia seja
um adolescente romano que sonha com o dominio do mundo, ou um megalomaniaco, no
sentido clínico da palavra, que elucubra um projeto bastante parecido com o de César. Esse
passeio nada tem de fato histórico. O passeio só é_ histórico porque é César que, enquan-
to passeia, pensa em seu projeto (ou se decide, isto e, transforma uma hipótese sem relação
precisa com o tempo real em um projeto de futuro concreto). Por que? Porque César tem
a possibilidade (mas não a certeza, pois neste caso não haveria futuro propriamente dito.
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Trata-se portanto do tempo histórico, e Hegel diz que esse “tempo é o pró-
prio conceito que existe-empiricamente”. Deixemos por enquanto de lado p
termo “conceitofi Hegel diz que o tempo é um X. 11111 algü. QUE CIISÍÉ-¢1'flP11'1'
camente. Ora, essa afirmação pode ser deduzida da própria análise da noção
hegeliana de tempo (histórico). O tempo em que predomina o. futuro só pode
realizar-se, só pode existir, caso negue ou destrua. Para que haja tempo, É PIB*
çisg que haja algo mais que o tempo. Esse algo é primeiro o espaço (o lugar
de parar, de certa forma). Logo, não há tempo sem espaço; 0 WIHP0 É 3180
que está no espaço.” O tempo é a negação do espaço (da diversidade); mes 56
ele é algo e não o nada, é porque é a negação do espaço. Ora, só SC Pfide flf-*Gar
o que existe realmente, isto é, o que resiste. E o espaço que rcSiSt¢ E8151 Cbfiiüi ¿_ 3
matéria extensa, é o espaço real, .isto é, o mundo natural. Logo, o tempo deve
existir num mundo: é mesmo alguma coisa que está lá (ist da, como diz Hegel)
num espaço, lá no espaço empírico, isto é, num espaço sensível ou num mun-
do natural. O tempo aniquila esse mundo, fazendo-o soçobrar a eada instan-
te no nada do passado. Mas o tempo nada mais é que esse aniquilamento
mundo; e, se não houvesse mundo real que se aiuquilasse, o tempo seria ape-
nas puro nada: não haveria tempo. O tempo que existe é portanto algo que
“existe-empiricameiite”, isto é, que existe num espaço real ou num mundo
espacial. ~ z - _ --

01-a_ já vimog que a presença do tempo (em que predomina o futuro) no
mundo real chama-se desejo (que se dirige a um outro desejo), e que esse dese-
jo é um desejo especificamente humano, pois a ação que o realiza é o próprio
Ser do homem. A presença real do tempo no mundo chama-se homem. 0 tem-
po é o homem, e o homem é o tempo. . _ - . _

Na Fenomenologia, Hegel não enuncia isso explicitamente porque evita a
palavra “homem” Mas nas Conferências de Iene ele diz “Geíst ist Zeit” (E$_:_pí1'ito.¿¿`.í!;.
é tempo). Ora, para Hegel, Espírito significa (sobretudo neste contexto)
rito humano ou homem, e mais particularmente o homem coletivo, quer
zer, o povo ou o Estado, e afinal o homem integral ou a humanidade na totalr-
dade de sua existência espaciotemporal: a totalidade da história universal.- ___- '

nem verdadeiro projeto) de realizar seus planos. Ora, essa possibilidade é garaflfifila HPCM3
pelo passado de César. O passado, isto é, o conjunto das ações de luta c de trabalho
da Em momentos Preggntgg gm fijnçãfl da prüjfllfü, ÍSIG É, Clü fültlfü. É ESSE pãlããilfilflflllfš

distingue o projeto de um simples sonho ou de uma utopia. Por conseguinte. só mo-¿'
mento histórico onde o presente *se organiza em função do futuro, e com a condição de
-que o futuro penetre no presente não de-maneira imediata (unmitrelban que odcasoda
utgP¡a)_ mas mediatizado (wzrmírrelr) pelo passado, isšo é, por uma açãojálqrealiza na;

9. Afirmei que o desejo, ou seja, o tempo, é um buraco ; ora, para que haja buraco .
eisó haver um espaço onde esse buraco existe.
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O tempo (entenda-se: o tempo histórico, com a trajetória de futuro -› pas-
sado ‹--› presente) é, portanto, o homem em sua realidade integral empírica, isto
é, espacial: o tempo é a história-do-homem-sem-o-mundo. E, de fato, sem o
homem, não haveria tempo no mundo; se a natureza não abrigasse o homem,
seria apenas um espaço real (de quatro dimensões). É verdade que o animal
também tem desejos, e age em função de seus desejos, negando o real: ele come
e bebe, como o homem. Mas os desejos do animal são naturais; dirigem-se ao
que é, e são portanto determinados pelo que éf; a ação negadora que sé efetua
em função desses desejos não pode negar essencialmente, não pode mudar a
essência do que é. No conjunto, isto é, em sua realidade, o Ser não é modifica-
do por esses desejos “naturaisfi não muda essencialmente em função deles; per-
manece ídéntico a si mesmo e, assim, é espaço, enão tempo. O animal trans-
forma o aspecto do mundo natural onde vive. Mas, quando morre, devolve à
terra o que lhe havia tomado. Como seus filhotes o repetem identicamente, as
mudanças que ele faz no mundo também se repetem. No conjunto, a natureza
permanece o que é_'° Já o homem transforma o mundo essencialmente pela
ação negadora de suas lutas e de seu trabalho. Ação que nasce do desejo huma-
no não-natural dirigido a um outro desejo, isto é, a algo que não existe real-
mente no mundo natural." Só o homem cria e destrói essencialmente. A rea-
lidade natural só implica o tempo se ela implicar uma realidade humana. Ora,
o homem cria e destrói essencialmente em função da idéia que tem do futuro.
E a idéia do futiuo aparece no presente real sob a forma de um desejo dirigido
a um outro desejo, isto é, desejo de reconhecimento social. A ação que nasce
desse desejo engendra a história. Logo, só existe tempo onde existe história.

Logo, “die Zeit i'sr der dnseiende Begríjfselbst” (o tempo é o próprio conceito
que existe empiricamente) significa: o tempo- é o homem-no-'mundo e sua his-
tória real. Mas Hegel também afirma: o homem é tempo (Geist ist Zeít). E aca-
bamos de ver o que isso quer dizer: o homem é desejo que se dirige a um outro
desejo; isto é, desejo de reconhecimento; isto é, ação negadora efetiiada a fin-,
de satisfazer esse desejo de reconhecimento; isto é, luta sangrenta de prestígio;
isto é, relação senhor e escravo; isto é, trabalho; isto é, evolução histórica que
Chega fiflalmfifilfi 30 E511-Idü universal c homogêneo e ao saber absoluto que re-
vela o homem integral realizado em e por esse Estado. Enfim, dizer que o' ho-
niein é tempo equivale a dizer tudo o que Hegel diz do homem na Fenomeno-
logia. E é também dizer que o universo existente eo próprio Ser devem ser tais
I;-iai-1-u-.í_. -..

1°- 5° fxiflf ÍPHÍPP (113 “HU-11'E'-flllz É 0 ÍHHPÚ bifilógíflüz o tempo circular de Aristóteles; é a
mmfdfldfi HD ÍCIHPD; É D tempo em que tudo muda para permanecer identico.

ll. A oliveira da época de Péricles é “a mesma” oliveira da época de Venizelos; mas a Grécia
. de Péricles é um passado que nunca volta a ser presente, e Venizelos representa em fela-

“ ção a Péricles um futuro que nunca foi passado. _ _
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tras formulações esquemáticas citadas anteriormente resumem toda a filosofia
de Platão, Aristóteles etc. _

Mas, nessas formulações esquemáticas, tratava-se do conceito. Ora, o pró-
prio Hegelnão diz apenas: “Geist ist Zeit”, mas tambem: “die Zeit ist der Begrifi'
der da ist” (o tempo é o conceito que lá está). _

No fundo, são duas maneiras de dizer a mesma coisa. Se 0 homem é tempo,
e se o tempo é o “conceito existente-empiricatnente”, é possível afirmar queo
homem é o “conceito existente-empiricamente”L E ele é de fato; por ser o único
Serque fala no mundo, ele é o “Logos (ou discurso) encarnado, o Logos que se
tornou carne e que exístecomo realidade empírica no mundo natural. O ho-
mem é o Dasein do Begrififl eo “conceito existente-empiricamente” é o homem.
Logo, dizer que o tempo é o “conceito existente-empiricamente” equivale a
dizer que o tempo é o homem, sob a condição de conceber o homem como
Hegel faz na Fenomenologia. Tudo o que Hegel dizdo homem na Fenomenolo-
gia vale também para o tempo. E, vice-versa, tudo o que se pode dizer do “apa-
recimento” (Erscheinung) ou da Phänomenologie do tempo (isto e, do Espírito)
no mundo Hegel o afirma _na Fenomenologia. _

Logo, para compreender a identificação paradoxal entre tempo e conceito, é
preciso conhecer toda a Fenomenologia. É preciso saber, de um lado, que o
tempo em questão ó o tempo humano ou liistórico, isto e, o tempo no qual
predomina o futuro que determina o presente, passando pelo passado. E, de
outro lado, saber como Hegel define o conceito.” _ _

Convém relembrar rapidamente o que, para Hegel, é o conceito (Begrijff).
No cap. VII da Fenomenologia, Hegel afirmou que toda compreensão-con-

ceptual (Begreiƒen) equivale' a um “homicídio”. Lembremos o que ele queria
dizer.

Enquanto o sentido (ou a essência, o conceito, o Logos, a idéia etc.) estiver
encarnado numa entidade existente empiricamente, esse sentido ou essa essên-
cia, assim como essa entidade, vivem. Enquanto, por exemplo, o sentido (ou a
essência) “cão” estiver encarnado numa entidade sensível, esse sentido (essên-
cia) vive: é o cão real, o cão que está vivo, que corre, bebe e come. Mas, quando
o sentido (essência) “cão” passa para a palavra “cão”, isto é, torna-se conceito
abstrato que é diferente da realidade sensível que ele revela por seu sentido, o
sentido (essência) morre: a palavra “cão” não corre, não bebe e não come; nela
_í¡-¡m_3-inn; I

12. O conceito hegeliano É identificado com o tempo hegeliano. Não se pode identificar o
conceito pre-hegeliano com o tempo pré-hegeliano; nem o conceito hegeliano com o
tempo pre-hegeliano; nem o conceito pré-hegeliano com o tempo hegeliano.
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'o sentido (essência) deixa de viver; isto é, morre. Por isso é que a compreensão
conceptual da realidade empírica equivale a um “homicídio”. É claro que Hegel
sabe que não é preciso matar um cão para compreende-lo por seu conceito,
isto é, para nomeá-lo ou defini-lo, e que também não é preciso esperar que ele
morra efetivamente para chegar a essa compreensão.” Mas, diz. Hegel, se o cão
não fosse mortal, isto é, essencialmente finito ou limitado quanto à sua du-
ração, não se poderia destacar dele seu conceito, isto é, fazer passar para a pa-
lavra não-viva o sentido (essência) que está encarnado no cão real; para a pala-
vra (dotada de sentido), isto é, para o conceito abstrato, o conceito que existe
não no cão (que o realiza), mas no homem (que o pensa), isto é, em outra coi-
sa diferente da realidade sensível que o conceito revela por seu sentido. O con-
ceito “cão” que é meu conceito (de cão), o conceito que é outra coisa diferente
do cão vivo e que se refere a um cão vivo como a uma realidade exterior, esse
conceito abstrato só é possível se o cão for essencialmente mortal. Isto é, se o
cão morre ou se aniquila a cada instante de sua existência. Ora, esse cão que se
aniquila a cada instante é precisamente o cão que dura no tempo, que deixa a
cada instante de viver ou de existir no presente para aniquilar-se no passa-
do, ou aniquilar-se como passado." Se o cão fosse eterno, se existisse fora do
tempo ou sem tempo, o conceito “cão” nunca seria destacado do próprio cão.
A existencia-empírica (Dasein) do conceito “cão” seria o cão vivo, e não a pala-
vra “cão” (pensada ou pronunciada). Não haveria portanto discurso (Logos)
no mundo; e, já que o discurso existente-empiricamente é apenas o homem
(que fala de fato), não haveria homem no mundo. O conceito-palavra se desta-
ca do hic et nnnc sensível; mas só consegue destacar-se do hic et none porque é
ltic et nunc, ou seja, o Ser espacial é temporal porque ele se aniquila no passado.
 i\í¡

13. Convém no entanto observar que uma compreensão conceptual ou “científica” do cão
1 leva afinal, mais cedo ou mais tarde, à sua dissecaÇão_

14. Logo, para Aristóteles, há um conceito “cao” só porque há um cão real eterno, ou seja, a
especie “cão” que está sempre no presente; para Hegel, ao contrário, há um conceito “cão”
só porque o cão real é uma entidade temporal, isto é, uma entidade essencialmente finito
ou mortal, uma entidade que se aniquila a cada instante: e o conceito é a manutenção
permanente desse aniquilamento do real espacial, aniquilamento esse que nada mais é
que o tempo. Também para Hegel o conceito é algo que se mantém (se preferirem: eter-
namente, mas no sentido de enquanto durar o tempo). Mas para ele é unicamente o con-
ceito “cão” que se mantém (o conceito, isto e, o aniquilamento temporal do cão real, ani-
quilamento esse que dura efetivamente tanto quanto durar o tempo, já que o tempo é

= - esse aniquilamento como tal); ao passo que, para Aristoteles, é o cão real que se mantém
(eternamente, no sentido estrito, uma vez que há eterno retorno), pelo menos como es-
pecie. Por isso é que Hegel explica o que Aristóteles não consegue explicar: a manutenção
(no e pelo homem) do conceito de um animal, por exemplo, que pertença a uma especie
extinta (mesmo sem restos fósseis).

_ í
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E o real que desaparece no passado mantém-se (como não-real) no presente
sob a forma de palavra-conceito. O universo do discurso (o mundo das idéias)
é o arco-íris permanente que se forma acima de uma cachoeira: e a cachoeiraé
o real temporal que se aniquila no nada do passado.” .- ._

É verdade que o Real dura no tempo como real. Mas, porque dura no tem-
po, ele é sua própria lembrança; realiza a cada instante sua essência ou seu sen-
tido, quer dizer, realiza no presente o que resta dele depois de seu aniquila-
mento no passado; e isso que resta dele e que ele re-realiza é seu conceito. No
momento em que o real presente soçobra no passado, seu sentido (essência) se
destaca de sua realidade (existência): aparece então a possibilidade de reter esse
sentido fora da realidade ao faze-lo passar para a palavra. E essa palavra revela
o sentido do real que realiza no presente seu próprio passado, isto é, esse mes-
mo passado que se mantém eternamente na palavra-conceito. Enfim, o con-

15_ já Kant vira que o conhecimento conceptual implicava a memoria, e Hegel mantém essi
idéia (platönica, em última análise). Para Hegel, ii Er-inneriing, isto é, ii interiorização
do real objetivo que se efetua no e pelo conceito que revela esse real mas que está em
mim, também é Erinnerimg, isto e, lembrança. Ora, só ha memória onde há tempo, onde
o real presente se aniquila e se torna o irreal passado. De modo geral, em sua teoria do
conceito, Hegel só especifica (e por conseguinte transforma) a teoria kantiana do Sche-
,m,¡;$,_m,$_ para Kant, ,_-,S ¢m¬,,;¢¡¡,;,5 (= categorias) se aplicam ao Ser dado (Sein) porque-o
tempo lhes serve de “esquema”, isto é, de intermediário ou de mediação (Verniinlnng,
para Hogoi), Mas essa mediação é puramente passiva: o tempo e contemplação, intuição
(;mselioonn_i_;)_ lã para Hegel a mediação e ativa (Triton Tiiii), e a ação negadora do dado,
a atividade de luta e de trabalho. Ora, essa negação do dado (Sein) ou do presented o

- tempo (histórico), e o tempo (histórico) é essa negação ativa. Para Hegel, como para
Kant, e o tempo que permite a aplicação do conceito ao Ser. Mas, para Hegel, esse tempo
mediador do pensamento conceptual É materializado: é um movimento (Bewegung), e
movimento dialético; isto' é, ele é ativo, portanto negador, portanto transformador (do
dado), portanto criador (do novo). Se o homem pode compreender (revelar) o Ser pelo
conceito, é porque ele transforma o Ser (dado) em função desse COHCEÍÍU (QUE Ê flfltdd
um projeto) e o torna conforme. Ora, a transformação do Ser dado em função do conpei-
to-projeto é precisamente a ação consciente e voluntária (Tan) que é trabalho (Arbeit) e
luta (Kampƒ)_ Para Kant, o Ser é conforme ao conceito, e a mediação pelo tempo perante
apenas que se passe de um para o outro sem modificar nenhum dos dois. Por isso
não consegue explicar essa conformidade do Ser com o conceito: para ele é um dado.
é, um acaso (transrendontale Zujitlliglceit, casualidade transcendental). Mas Hegel explica
essa conformidade (que para ele é um processo de conformação) por sua ontologia dialé-__'
tica: o Ser torna-se conforme ao conceito (no fim da história) pela totalidade acabada da
ação negadora que transforma o Ser em função desse mesmo conceito. LoB0› Pdfd Kddti d
tempo é esquema e intuição passiva; para Hegel, é movimento e ação consciente e vplun-
tária. Por conseguinte, o conceito ou o a priori e para Kant uma noção qt_ie permlifl se
homem conformar-se ao Ser dado, ao passo que para Hegel o conceito o priori é um pro-
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ceito só pode ter uma existência-empírica no mundo (existência que nada
mais é que a existência humana) se o mundo for temporal, se o tempo tiver
uma existência-empírica no mundo. Por isso é que se pode dizer que o tempo
é o conceito que-existe-empiricamente.” .
- 

16. No plano ontológico, essa constatação metafísica (ou cosmológica) significa: o Ser deve
ter uma estrutura trinitária, sendo síntese (ou totalidade) que reúne a tese (ou identida-
de) com a antítese (ou negatividade). Esta presença da negação do Ser no Ser que- existe é
precisamente o tempo. Para melhor compreender a identificação do conceito com ,o tem-
po, convém proceder da seguinte maneira: estabeleçamos o conceito do Ser, isto e, da to-
tdddddfl dd que É- Qual a diferença entre esseconceito “Ser” e o próprio Ser? Sob o as-
pecto do conteúdo, são idênticos, já que não se fez nenhuma abstração. No entanto, a
despeito do que pensava Parmênides, o conceito “Ser” não é o Ser (senão não haveria dis-
curso, o conceito não seria Logos). O que distingue o Sere o conceito “Ser” 6 apenas o Ser
dd PYÓPYÍU Ser; porque o Ser existe como Ser, mas ele não existe no conceito “Ser” (embora
nele esteja presente por seu conteúdo, isto 6, como sentido do conceito “Ser”). Logo,
obtém-se o conceito “Ser” subtrnindo o Ser ao Ser: Ser menos Ser é igual a conceito “Ser”
(não é igual a nada ou a zero; pois a negação de A não equivale a um nada, e sim a não-A,
isto é, alguma coisa). Ora, subtrair o Ser do Ser --'operação na aparencia paradoxal e até
impossível - é na realidade algo muito habitual: ela se efetua' literalmente a cada instante
e se chama tempo. Pois e o tempo que, a cada instante, tira do Ser, isto é, da totalidade
daquilo que É (110 presente), o seu Ser, fazendo-o passar ao passado onde o Ser não é (ou
já não e). Mas, para que haja tempo, é preciso que haja um passado (o presente puro ou
eterno não e tempo): o passado e o Ser que soçobrou no passado (o Ser passado) não são
um nada: são algo. Ora, só se éalgo no presente. Para ser algo, o passado e o Ser passado
devem portanto manter-se no presente, mas deixando de estar presentes. E a presença' do
Ser passado e o conceito “Ser”Ç isto e, o Ser do qual se tirou o Ser sem transforma-lo em
nada puro. Ou seja, o _conceito “Ser” e portanto a “lembrança” do Ser (no duplo sentido:
é o Ser que “se lembra”, e ele “se lembra” de seu Ser). Mas, no nivel em que estamos, não
se fala geralmente de memoria; a memória ii que visamíos chama-se tempo (oo, mais gm-
tamente, temporalidade, esse meio geral do Ser,'no qual além do 'presente há outra coisa:
0 Pdfififldü H 0 ffltllroi mas não falarei aqui do futuro). Logo, se há um conceito “Serfi
é porque o Ser é temporal (pode-se dizer que o conceito eo tempo, isto é, a coexistência
do presente com o passado). Ora, 6 evidente que o Ser é “conforme” ao conceito “Ser”, já
que este é o próprio Ser menos o Ser. É possível afirmar que o Ser ê o Ser do conceito
“Ser'1 Por isso o Ser que é (no presente) pode ser concebido ou revelado pelo com-,¢¡.
to. Ou, mais exatamente, o Ser é concebido a cada instante de seu Ser. Ou ainda: o Ser
e não apenas Ser, mas também verdade, isto é, adequação do conceito com o Ser. Isso é
simples. O problema consiste em saber de onde vem o_ erro. Para que ele seja possível,
é preciso separar o conceito e o Ser e opor um ao outro. O homem é que faz isso; ou me-
lhor, o homem eo conceito separado do Ser; ou ain da,`e_le e o ato de separar o conceito e
o Ser. Ele faz isso por meio da negatividade-negadora, isto é, pela ação, e é aqui que ín-
tervém o futuro (o pro-jeto). Esse separar equivale a _uina inadequação (o sentido pro-
fundo de errnre hnnioniini est), e é preciso de novo negar ou agir para chegar ã oonfm-mí-
dade entre o conceito (= projeto) e o Ser (tomado conforme ao projeto pela ação), Para O
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Logo, não há conceito no mundo enquanto não houver, nesse mundo, temei
po-que-existe-empiricamente. Ora, vimos que a existência-empírica do tempo:
no mundo é o desejo humano (isto é, o desejo que se dirige a um desejo como
desejo). Logo, não há compreensão-conceptual sem desejo. Ora, o desejo se
realiza pela ação negadora; e o desejo humano se realiza pela ação de luta de
morte por puro prestígio. E ,essa 'luta se realiza pela vitória do senhor. sobre o
escravo, e pelo trabalho deste último a serviço do senhor. E o trabalho do es-
cravo que realiza o desejo do senhor ao satisfazé-lo. Logo (e Hegel explicita
bem isso no cap. IV), não há conceito sem trabalho; é do trabalho do escravo
que nascem o entendimento' (_l/ersrand) e o pensamento (Denken), isto é, a
compreensão conceptual do mundo _

Agora compreendemos por quê. É o trabalho, e só ou trabalho, que transfor-
ma o mundo de maneira essencial, ao criar realidades verdadeiramente novas
Se não houvesse animais na Terra, Aristóteles estaria certo: o conceito estaria i
encarnado na espécie etema, eternamente idêntica a si mesma; e ele não existi
ria, como pretendia Platão, fora do tempo e do mundo. Mas não se compreen
deria então como o conceito pudesse existir fora da espécie, como pudesse
existir no mundo temporal sob a forma de palavra. Não se compreenderia
como pudesse existir o homem, isto é, esse Ser que não é um cão, por exemplo,
e no qual o sentido (a essência) “cão” mesmo assim existe tanto quanto no cão,
já que há nele a palavra-conceito “cão . Para que isso seja possível, o Ser revela
do pelo conceito deve ser essencialmente temporal, isto é, finito ou tendo co-
meço e fim no tempo. Ora, não é o objeto natural, nem o animal nem a planta,
mas apenas o produto do trabalho humano que é essencialmente temporal. É o
trabalho humano que “temporaliza” o mundo natural espacialílogo, é o traba- ,
lho que engendra o conceito que existe no mundo natural, embora seja dife-
rente desse mundo: portanto, é o trabalho que engendra o homem neste mun- '
do, é o trabalho que transforma o mundo puramente natural num mundo E
técnico habitado pelo homem, isto é, num mundo histórico. '¡

Só _o mundo transformado pelo trabalho humano é que se revela no e pelo
conceito que-existe-empiricamente no mundo sem ser o mundo. O conceito
é o trabalho, e o trabalho é o conceito. E se, como observa Marx acertada-
mente, o trabalho é para Hegel “a própria essência do homem” (das Wesen des 1
 1fi

homem, a adequação do Ser ao conceito e portanto um processo (Beweguug), e a verdade
(Wahrheit) é um resultado. Só esse resultado do processo merece o nome de verdade (dis- '
eursiva), porque só o processo é Logos ou discurso (o Ser, antes de sua negação pelo ho- '
mem, não fala, pois é o conceito separado do Ser que está na palavra ou Logos, ou como
palavra-Logos). Hegel diz tudo isso num trecho do prefácio da Fenomenologia, que é a
chave para a compreensão de todo o seu sistema (p. 29, linha 26, até a p. 30, linha 15). Ver
Apêndice lt.

šš
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Menschen), pode-se afirmar também que para Hegel a essência do homem é
šconceito. Por isso é que Hegel, além de dizer que o tempo é o Begrififi diz

que é o Geisr. Porque, se o trabalho “ternporaliza” o espaço, a existên-
do trabalho no mundo é a existência nesse mundo do tempo. Ora, se o ho-

é o conceito, e se o conceito é trabalhogo homem e o conceito são tam-
o tempo.

Nesse caso, é preciso dizer em primeiro lugar que só há compreensão con-
onde houver uma realidade essencialmente temporal, isto é, histórica, e

segundo lugar que só a existência histórica ou temporal é que se pode reve-
pelo conceito. Ou, em outros termos, a compreensão conceptual é- neces-

te dialética." ' É ~
Ora, se assim é e se a natureza é apenas espaço e não tempo, a conclusão se-
que não há compreensão-conceptual danatureza. Só seria possível com-

, no sentido forte do termo, onde- houvesse tempo; isto é, só se com-
` de fato a história. Em todo caso, só a história é que pode e deve ser

compreendida dialeticamente- Í §
Era preciso afirmar isso. Mas Hegel não afirma. Acho que esse é seu erro

fundamental. `
“F Primeiro, há em Hegel uma hesitação. Deum lado, ele diz que a natureza é
iapenas espaço. De outro, ele percebe que a vida (biológica) é um fenómeno
temporal Daí a idéia de que a vida (Leben) é uma manifestação do Espírito

'-.(íGeist). Mas Hegel também percebe, e é o primeiro a afirmar isso explicita-
imente, que a existência verdadeiramente humana só é possível pela negação da
páda (como já sabemos, o risco de vida na luta por prestígio é constitutivo para
iojhomem). Donde uma oposição entre vida._e Espírito. Mas, se essa oposição
Íexiste, a vida não é histórica; logo, não háldialética biológica; logo, não há
Ilcompreensão-conceptual da vida.
f Ora, Hegel afirma essa compreensão. Imagina (nas pegadas de Schellíng)
É uma biologia dialética, e a apresenta em sua Fenomenologia (cap. V, A, a).
l É verdade que ele nega a compreensão-conceptual ou dialética da realidade
não-vital. Mas isso apenas o leva a dizer que o mundo real é um Ser vivo. Don-1

'Í' -1?. Porque a compreensão “dialética” nada mais é que a compreensão histórica ou temporal
'li-Í do real. A dialética revela a estrutura trinitária do Ser. Em outros termos, em e por sua

dialética, o real se revela não sub specie aerernitatis, isto é, fora do tempo ou como eterna-
'- mente identico a si mesmo, mas sim como um presente situado entre o passado e o futu-

ro, isto é, como um movimento criador (Bewegung), ou ainda como um resultado que é
um projeto e como um projeto que é um resultado -- um resultado que nasce do projeto

; ,z e um projeto gerado por um resultado; em suma, o real se revela em sua verdade dialética
=~ como síntese. Ver Apêndice I.
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de, sua filosofia absurda da natureza, sua critica insensata a Newton, e sua físi-
ca mágica que desacreditou seu sistema no século XIX. .

E há mais. A compreensão dialética só se aplica ã realidade histórica, isto é,
criada pelo trabalho em função de um projeto. Afirmar, como faz Hegel, que
toda compreensão é dialética e que o mundo natural é compreensível equivale
a afirmar que esse mundo é obra de um demiurgo, de um Deus-criador conce-..
bido à imagem do homem que trabalha. Ê o que de fato Hegel diz na Logilc,
quando afirma que sua “lógica” (isto é, sua ontologia) é “o pensamento de
Deus antes da criação do mundo”. 'Dever-se-ia deduzir que Hegel compreen-z
de o mundo porque o mundo é criado em função do conceito que Hegel tem.
E chegamos assim ao pleno paradoxo: o antropo-teismo hegeliano deixa de ser
uma imagem; Hegel é efetivamente Deus, Deus criador e Deuseterno. Ora, um
homem não pode afirmar que criou o mundo, a menos que seja louco. Logo, se
o pensamento que se revela na Logilc é o pensamento criador do mundo, decer-
to não é o pensamento de Hegel. É o pensamento de um Criador diferente de
Hegel, diferente do homem em geral; é o pensamento de Deus. E a Logik, a des-
peito de seu título, não é apenas lógica; é, como a Érica de Spinoza, teo-logia,
isto é, lógica, pensamento ou discurso de Deus.” -

Mas deixemos o mundo natural. Constatemos que Hegel realizou um imen-
so progresso filosófico ao identificar o conceito com o tempo. Ao fazer isso, ou
seja, ao descobrir o saber dialético,_:encontrou o meio para estabelecer uma fe-
nomenologia, uma metafísica e uma ontologia da história, ou seja, do homem
tal como o concebemos hoje etal como ele é na realidade. '

Vejamos qual é, para o homem, a conseqüência decisiva dessa descoberta.

18. Pessoalmente, não acho que essa conseqüência seja necessária. Não vejo inconveniente
em dizer que o mundo natural escapa ã compreensão conceptual. De fato, isso significa
apenas que a existencia da natureza se revela pelo algoritmo matemático, por exemplo, e
não por conceitos, isto é, por palavras que tem um sentido. Ora, a física moderna chega a
esse resultado: não se pode falar da realidade fisica sem contradições; assim que se pass
do algoritmo ã descrição verbal, contradizemo-nos (corpúsculos-ondas, por exemplo).
Não haveria portanto discurso que revelasse a realidade física ou natural. Esta (como já
apresentava Galileu) só se revelaria ao homem pelo silêncio articulado do algoritmofl Só
se compreende conceptualmente ou dialeticamente (só se pode falar de) a matéria fisim
na medida em que ela é a matéria-prima de um produto do trabalho humano. Ora, ama- ' '~

- téria-prima não é molécula nem elétrons etc., mas madeira, pedra etc. E são coisas-- se fi
não vivas em si mesmas -- ao menos existentes no âmbito da' vida (e do homem como

' Ser vivo). Ora, parece que o algoritmo, por ser não-temporal, não revela a vida. Mas fa
dialética também não a revela. É possivel que seja necessário combinar a concepção de'
-Platão (para a subcstrutura matemática, e até geométrica, do mundo) com a de Aristóte-
les (para sua estrutura biológica) c com a de Kant (para sua estrutura fisica, e até dinami- i
ca), rcservan do a dialética hegeliana para o homem e a história. - I
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O conceito é tempo. Tempo no sentido forte do termo isto é um tempo em
_, 1 sque ha um futuro também em sentido forte: futuro que nunca se tornará pro-

sente n im - - - .LO L passado. O homem é a existência-empírica do conceito no mundo.
go, é a existência-empírica, no mundo, de um futuro que numa se tomará

presente. Ora, esse futuro é, para o homem, sua morte, esse futuro seu que
nunca se tor á - ' ' °é O Sabe "af hsf-'U PTESEHÍB. e a unica realidade ou presença real desse futuro
mem é¿::;t° omem tenh U0 P1`¢5€l'1t€› de sua morte futura. Logo, se o ho-

i o ~ .meme tem Oral; 5°; °°n°e1t° É 'f¢m_P° (isto é, se o homem é um Ser essencial-
P . 0 omem é essencialmente mortal; e ele só é conceito, isto é,

saber absoluto ou sabedoria encarnada, se ele o souber O Logos só go t- orna
car , ó - -EÊ 5 5: Ífflfãlfl l10H1¢m,com a condiçao de querer e poder morrer,
- o no « - - - .I -ajo a a compreender por que a possibilidade 3”, adotada por He.
ge › Surge tao tarde na história da filosofia. Negar que o Conceito é eterno dizer
que ele é tempo, equivale a negar que o homem seja imortal ou eternol(p‹-:lo
menos na d' .Om O hummf 'il “Ti que elf? Pflflfitlzpeilii que ele é de fato um Ser humano),

. em s aceita aimorte no ultimo extremo; e -também no último ex-
tremo é que a filosofia aceitou a “possibilidade 3”l19di .loqlles endliche ist dies, sich selbst nuƒzuheben» (Só o Ser finito é que suprime-

ia e i; ' ' - . _é temlcânšíg É 3 51 Im”-`SIT10)z dia Hegel na Enciclopédia. Logo, se o conçz-no
ceito P *É of = 5* *1 C°_1T1Pffif'¿'HSfi0-Conceptual é dialética, a existência do con-
finím LU E a Cüšlãflguppiteódo Ser revelado pelo conceito - é essencialmente
t_ h É › _P1` Pflfl st ria deve ser essencialmente fimta; o homem colo..
ivo (a iumanidade) tem de morrer como morre o indivíduo humano; zi his-

tória universal deve ter um fim definitivo.
Sab - .-ciênciaegälãä Clfllffi paâa Hegel, esse fim da história é marcado pelo advento da

3- Úfmfl É um lWI'0› isto é, pelo aparecimento, no mundo, do Sábio
ou do saber absoluto. Como esse saber absoluto é o dorrodoiro momento do
ÍBTHPO, isto é, um momento sem futuro, já não é um momento temporal So o
sab b l . . ' `be er a po uto aparece no tempo, .ou melhor, como tempo ou história, esse sa-

r já nao é temporal nem histórico: ele é eterno, ou ainda, ele é a eternidade
revel d ' ' - . .a a a si mesrna,_ele é a substância de Parmênides-Spinoza que se 1-ovola
por um discurso (e nao pelo silêncio), precisamente porque ela é resultante do
um devir histórico; ele é a eternidade engendrada pelo tempo S

É o que Hegel vai explicar no texto da segunda etapa da segunda seção da
segunda parte do cap. VIII. ~

19. Assim, a r ã - - `lar isto é““ÊIl;a1“;“ic“ arnmípu t§i5“"šP_1`13° Pfififiël de uma metáfora: o saber absoluto circu-

é de fatolo Ser huge?? H D lj; mm ou momk ““““ ser nãu É Pflfiamü 0 5€1' divino;mortal Ú* mi” Ú “mem 56 Pfldfl Sflbfll' que o saber é seu se souber que é
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INTERPRETAÇAO DA SEGUNDA PARTE
no CAPÍTULO viii

(continuação) '

retomar a leitura do cap. VIII da Fenomenologia, de onde havíamos pa-
(no fim da Quinta Conferência): trata-se da segunda seção da segunda
que analisa a existência do sábio no mundo. A

análise da existência-empírica (Daseín)-do sábio efetua-se em três eta-
Comecei a primeira. Nela, Hegel fala da relação do sábio com a realidade-

(Vfirklíchkeít). Na segunda, ele fala das relações entre o sábio e o tem-
po.~(Zeít). Na terceira, ele vai situar o sábio no tempo objetivamente-real, isto é,

história. -
procede por abstração. De fato, sabemos que não é possível separar

ljfirklichkeit e Zeít: a realidade-objetiva e temporal, e o tempo só é possível se
`f9r.objetivamente-real. Mas, para efeitos de análise, Hegel faz essa separação.
Na primeira etapa, ele falou da realidade-objetiva sem falar do tempo, e agora,

,segunda etapa, fala do tempo distinto da realidade-objetiva; em outras pala-
vras, fala do tempo abstrato ou da noção de tempo

|Hegel assim define o tempo na primeira frase da segunda etapa (p 558, li-
” 3-5): O tempo é o próprio conceito quešestá aí[-na existência-empírica]

e que se apresenta (vorstellt) à consciência[-exterior] como [uma] intuição va-
zia (ieere Anschauimg) .“ _

Ia comentei exaustivamente as primeiras palavras dessa frase.
ll A primeira parte da frase refere-se ao tempo em geral, isto é, ao tempo real

:l

ou à história, de que Hegel vai falar também na terceira etapa. Mas a segunda
parte da frase indica que aqui, ou seja, nesta segunda etapa, Hegel fala do tem-
po abstrato. Aqui, o tempo é “intuição vazia”. É o tempo de que fala Kant, de
que falam os filósofos em geral: o tempo considerado isoladamente, abstraindo
tudo o que existe no tempo; é o recipiente vazio que contém de fato a realidade
temporal, mas que é considerado como esse recipiente vazio. Esse tempo, diz
Hegel, se apresenta à consciência-do-exterior (stellr sich dem Bewusstsein vor),
apresenta-se como algo que está fora da consciência. É o tempo que não é (ou
-melhor, que não é somente) meu tempo. É o tempo cósmico. do qual o homem
participa, mas que ele não cria. É também a noção de tempo que está em mim,
por oposição ao próprio tempo que também está fora de mim.
. Ora, Hegel identifica o tempo com o conceito. Para ele, falar do tempo
abstrato e falar também do conceito abstrato. É o que ele afirma: “O tempo
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[o tempo abstrato] é o próprio conceito, que é considerado como uma entida-
de vazia que se apresenta, de fora, à.consciência-do-exterior.” É essa a concep-
ção comum de conceito: o conceito subjetivo é ou pode ser separado de seu
conteúdo real; é o vaso vazio que contém a realidade; e é também o conceito
que existe fora de mim, independentemente de mim etc. Interpreta-se o tempo
como se interpreta o conceito: se o conceito é oposto à realidade, isto é, se o
saber é uma relação, então o próprio tempo é oposto à realidade; e vice-versa.
Se é feita uma distinção entre o conceito e a realidade, será preciso distinguir
também o conceito e o homem; se o cão é algo diferente do conceito “cão”, esse
conceito é algo diferente do meu conceito de cão; o conceito é uma idéia mais
ou menos platonica, é uma entidade não-real (um vazio preenchido por uma
entidade diferente dele) que se apresenta, de fora, à consciência do exterior.
E como o tempo e o conceito são uma mesma coisa, quando se afirma tudo:
isto do conceito, deve-se afirmar o mesmo do tempo. É o que em geral é feito.

Só que, na frase em questão, Hegel não diz, como eu: “o tempo abstrato” (die
obstrokte Zeit). Ele diz apenas tempo (Zeit). Parece que, para ele, o tempo em
geral (isto é, o próprio tempo real, ou a história) é “eine leere Anschouttng, die
sich dem Bewusstsein vor-steiit" (uma intuição vazia que se apresenta a cons-
ciencia). É o que de fato ele pensa, como se vê na seqüência. ~ -i

À primeira vista, a frase citada contradiz tudo o que afirinei anteriormente
sobre o tempo na Fenomenologia. Mas não 'é o caso. Para entender, basta deserti-
volver um pouco essa frase tão elíptica. E, ao desenvolve-la (o próprio Hegel
faz isso no trecho seguinte), surge' um aspecto essencial do conceito hegeliano
de tempo, que eu havia apenas evocado e que convém agora analisar de perto._".

Segundo Hegel, a filosofia pré-hegelianaque opoe o conceito (e por con-
seguinte o tempo) à realidade não é um engano acidental. No momento em
que ela aparece na Terra, nem é mesmo um erro; É verdade, para aquela época.
Pois o conceito e a realidade, no início, não coincidemzi só vão coincidir no fim.
É pelo trabalho que o homem suprime a oposiçãoinicial entre ele e o mundo
natural; é por suas lutas que o particular suprime a oposição inicial entre ele
e o universal, isto é, o mundo social e político. Enquanto o esforço do trabalho
e da luta não estiver acabado, a oposição permanece real. Enquanto assim for,
o homem está certo em afirmar que o conceito e a coisa não se confundem.

:-
¡

i.
'i

E, enquanto assim for, o tempo também não coincide com a realidade, e é
rior ao homem. _ ¡ .

A filosofia pré-hegeliana não é falsa. Mas se torne falsa. E só se torna falsa
no, pelo e para o saber absoluto, para que o conceito (e o tempo) coincida com
o Real, ou melhor, para que seja essa coincidência. Mas o saber absoluto, que é*
universal e homogêneo, só pode surgir numa realidade que também o seja: ele
pressupõe a homogeneidade e a universalidade do Estado, isto é, do mundo
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llumano, e a supiâzssãodda- oposição entre esse mtuido e o mundo natural, 01-a
1 so ocorre uan o - ' - . . *_ _ o esejo humano se satisfaz plena e definitivomemo Não
há em” mais HÇW nfigfldürfir o homem está rec`onciliado com o mundo dacto
(que é o resultado de seu esforço inteiramente realizado) e com o que ele mes
mo é nesse e ‹ ,, ,'
festilfião do teligr šslíiiiiirntšlol bllils É Cieselo e a.aÇã° que dele nasce sao a mam'. . P n Ú" 'St “°°› 0" Seia, dO tempo propriamente dito.Reconctliado com o que ele é, o homem já não ultrapassa o real dao] Lo
deixa de criar a história, deixa de ser o tempo E se o Estado univers 1 Oh go,_ _ - › a e -gêneo, bem como a ciência que o revela, concluem a história, eles tambémomo
cluem o tempo. - . I _ mn'

No momento ' - .. em que o conceito c, por conseguinte, o tempo coincidem
com a realidade-obietiva e deixam de ser. exteriores ao homem o t m d '
deser tem o h' to ' - ' . ' .e po emaO C i p is rico ou humano, isto é, tempo no sentido-próprio do termo.

onceito e o tempo coincidem no, pelo o pm-,1'¡¿, Saber absoluto ou O sáb.
Certamente o sáb' z. 1°'
mais O fim ao tzigšärigíz no tempo' ii? sita chegada “° fim d°5 tempos' as-_ _ . rque o resu ta o e sua ação temporal ue é a c'én-
cia, já não é o tempo; a ciencia é a eternidade que se revela a- si mecrima. I

Enquanto o tempo dura, enquanto há de fato tempo, o tempo e o conceito
são necessariamente abstratos. E a filosofia pré hegeliana que o afir é

- . ` . me , por
Const te, Ve d d. _ '; Hgiun r a erra, nao apenas para o seu tempo, mas para todo tempo;
ela permanece verdadeira até a chegada do saberabsoluto isto é té fi (1
hifitöfiaz até o fim do tempo como tal; I 1. i a D m a

- Em outra .l 'Í' ' -
deixa de serstšmabmg rfo münhenm em que ia tmilpn cisma de ser ab5tmt°* ele
mente dito é ne¢É5"á - empü llmam ou hmónco* mt” ét ° t°mP° P1'°P1'Ía"1. . .
sentido deio or-s sa m§_lFrlsÍlnc1ah:nei1te abstrato' abstrato* Por um lad°' 11°Õ P e re i a e-obietiva. Com efeito, enquanto o homem se
op e à natureza que é para ele a realidade-objetiva, a natureza é espaço e não
tempo:otem o ' t ~ ' ' ' .I ' p exis e no homem e apenas pelohomem; logo é, dlgm-nos, sub-
Jetivo. No momento em que o homem suprime sua oposição à natureza ele
.suprime também o tempo. Por outro lado, o tempo é abstrato também no šon
tido de ser exterior ao homem Pois enquanto ol* homem não real' E5 zh;

. ° 1 izouniversal e homogêneo, o particular difere do universal e o ten-:P0 du o
lar, isto é, meu tem o ' .~ ' ' A. O Pa cu'P * nao é 0 t°mP° em Semi- 0 futuro social e político não émeu futuro; eu morro antes do fim da história e nasço depois do seu›~ com _
Ma5› 11° mflmfifltü em que é suprimida a oposição entre o particular e o lift?

4 s 1'versal, a história pára e o tempo também é suprimido,

' O 1 t é ' H ' ' ú i...:inss «Ããífez O Éz er a eiro do homem é sua açãofl ação que dá ce¡.t0_
Sígflífica que o homem é o resultado objetivo desua ação. Ora o resultado do

- :Êš
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ação do sábio, isto é, do homem integral e perfeito que conclui o devir da
dade humana, é a ciência. Mas a existência-empírica (Daseíri) da ciência
é o homem; é o livro. Não ê o homem, não ê o sábio em carne e osso, é o livro'
que é o aparecimento (Erscheínung) da ciência no mundo, esse aparecimento
sendo o saber absoluto. ' -i

É verdade que o resultado objetivo da açao sempre se destaca do agentee
lhe sobrevive. Mas, enquanto esse resultado não é total ou perfeito, isto é, uni-i
versal e homogêneo (inextensível e isento de contradições), ele mesmo tem uni
futuro, porque muda e perece. Logo, ele não só está no tempo, mas ele étenipo.¿
Ou seja, ele ê histórico ou verdadeiramente humano. Por isso o resultado da
ação de um homem se realiza sempre em e por, ou, melhor ainda, como uina'
nova ação humana. lá o resultado da ação do sábio é perfeito. Não muda c não:
pode ser superado; em suma, não tem futuro propriamente dito. Por conse-_
guinte, esse resultado não éum acontecimento histórico propriamente dito;
não é um verdadeiro momento do tempo. Afirmar isso é afirmar que ele já não:
é uma realidade humana.- Mais uma vez: a “existência-empírica” da ciência no*
mundo não é o homem, mas o livro. ~ . Í

De fato, essa existência ê empírica e, como tal, tem duração: o livro também
dura; ele se deteriora, é reimpresso etc. Mas a enésima edição não difere eai:
nada da- primeira: nele não se pode modificar nada, nem acrescentar nada;
Embora mude, o livro perrnanece idêntico a si mesmo. O tempo no qual ele
dura ê natural ou cósmico, mas não histórico ou humano. É claro que o livro,
para ser livro e não mero papel encadernado com palavras impressas, deve ser
lido e compreendido por homens. Mas os sucessivos leitores não mudam nada
no livro. E se, para Ier_o livro, o homem deve viver, isto é, nascer, desenvolver-
se e morrer, sua vida, essencialmente reduzidaa essa leitura -- convém lem-
brar que, como o Estado universal e homogêneo se realizou e, por isso, o dese-
jo está plenamente satisfeito, já não há mais luta nem trabalho; a história está
terminada, não há mais nada _a fazer, e o homem só ê homem na medida em
que lê e compreende o livro que revela tudo o que foi e podia ser feito - sua
vida não cria nada de novo: o futuro de Paulo, que ainda não leu o livro, nada
mais é que o passado de Pedro, que já o leu. O tempo no qual perdura o ho»
mem~leitor-do-livro é portanto o tempo cíclico (ou biológico) de Aristóteles,
mas não o tempo linear, histórico, hegeliano.

Repetindo: realizar o saber absoluto sob a forma de um livro, isto ê, fazer
coincidir o conceito integral com o real considerado em sua totalidade, isto é,
anular a diferença entre o real e o tempo e por isso suprimir a exterioridade do
tempo em relação ao homem, é suprimir o próprio tempo; e, por conseguinte,
suprimir o homem como indivíduo livre e temporal. O tempo é o conceito que
é o homem: entenda-se o homem histórico, isto é, o homem-do-desejo, isto é,
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-I Conferências de lena, Hegel afirmava: “Geísr ist Zeít” (Espírito ê tempfll-
'Í Aqui ele diz: “Der Geíst erscheínt in der Zeif* (O ESPÍÚÍÚ 3Pi11'°°e “Ú temP°)'

I
!

1

'rt

it-lt: No momento em que o conceito percebe-ou-compreende a si mesmo, ele
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I percebido-ou-compreendido (erƒesst) seu conceito puro; ou seja. lflnqflefl
i

` iurnonuçio A Lairuna na Hansi

L .

ilioinem não satisfeito com o que é e com 0 qllfi filfi É» ÍSÍÚ é= 0 hümfim que
t o dado por meio da luta e do trabalho. Por isso o temjëo ísetmprfinq

. I' "' E

nte abstrato, ou seja, exterior ã realidade natural que 0 16 WHE _

mlação ao homem e exterior ao próprio hümfifll-
~: . -- t--viru-ii.-É o que Hegel diz na frase da qual citei apenas o inicio. até o PPP Ú E É
(p.558, linhas 3-12): '

tempo é o próprio conceito que esta ai[ na-existencia-empirica] e que
se aP1'escnta lvorstellll à Wnfifiifiilfiiillrflxlcfíofl 50"” l“m“l inmiçan Mn'

llsehauung) vazia Por causa disso o Espíritosaparece-ou-se-revela necessa~
~'¡i".'f l _ nto não tivermmomo no tempo. E aparece-ou-se revela no tempo enqua i

.r

é.š§.to.] não anulou (ge,¡j¿,¡) O tempo. O tempo é o Eu-pessoal puro exterior
:`i'Í" › -- - ' "- - 'd l E -itcontemplado-intuitivamente [e] nao percebido ou compreend1'QPE Ú U
¡rf! ' ' ' - t ...: PEs5Da¡_ [0 tempo é] o conceito que [só é] contemplado intuitivamen e

_. . šuPr¡me_¿¡a1e¡¡¢amome sua forma-temporal, comprende-conceptualmente
,_ . - - - - * - reen-_(bggr.‹ziƒt) a contemplação-intuitiva e é contemplaçao intuitiva comp

'_ dida-conceptualmente e compreendendü-¢0flÇePÍ'~1a1mente'
‹-ili'-I -

5¿¡-áquo elo mudou de opinião? Não. Para mim, ê mera diferença de termino-
logial. No primeiro caso, Geíst significava o mesmo que Volks-geífitã t1'flíflW=1'5¢
do Espirito em via de aparecer. Neste caso, trata-se do Espírito que já apareceu.. - ° , ouisto é, o Espírito acabado e perfeito, que se revelaÃ si piesmq er: fiefctüelgmu

... . - : u -como, ciencia (Wissenschoƒt) absoluta, ou como diz ege aqtll Cl P
* ' ° H ' - ' ` caso Geist si nificava'1' ou-compreendeu seu conceito . Ou ainda. no primeiro _ z 8

rh¿,mem“, ao passo que neste caso a palavra refere-se a um livro.
H :H O livro que ê resultante da atividade do sábio. isto é, o livro que atualiza 0- ' ^ ' - ' ' da ciencia nao é decertosaber absoluto representando a existencia empirica d . Em 10 Ele
uma entidade puramente natural, comparável a uma pe ra, POI' EX f _
tem um sentido; ê um discurso; ê uma entidade que revela seu sentido ads:

- f ' ' ' al.E 'á ue seu conteu omesma. Por um lado, o livro e uma entidade esP""t“ *J q"~ rj _
r
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_ ' - ele éé total, ja que ele revela apenas seu próprio conteudo, deve afirmar se que
. . . _ - ' não ê um Ser humano.o Espirito integral. der Geist. Por outro lado, esse livro d _ Ç é uma

içt' ifRevela seu conteúdo sem modificá-lo; logo, 61€ 1130 tem' 655101 nim
H f z li açãg Em outras palavras, permanecendo eternamente idêntico a si mesmo, ele

- " é t o E 'á ue seu conteúdo eterno só se refere anao tem futuro. Logo, 1130 WIP- J fl
l mesmo ele ê não apenas eterno: ele é a eternidade. Mas o livro ê o resulta-

H de da atividade do sábio que como homem e cidadão do Estado perfeito, inte-o › .
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gra toda a evolução histórica da humanidade. Assim, essa história ê, afinal, a
história do livro, ou mais exatamente da evolução do saber que leva a esse li-
vro. Essa história do livro é que é o tempo. Logo, se Geist significa o Espírito
concluído ou existente-empiricamente como livro (que se destaca do homem
integral ou do sábio após a queda deste no passado absoluto, isto ê, após o fim
da história), já não se pode dizer que o Espírito étempo: ê preciso dizer que ele
é a eternidade. Mas Parmênides e Spi_noza se equivocaram ao pensar que a
eternidade pode ser revelada (pelo discurso-Logos) sem o tempo. E Platão se
equivocou ao pensar que a eternidade ê independente do tempo, assim como
Aristóteles se enganou ao dizer que a eternidade existe no tempo como eterni-
dade. Enfim, Kant também se enganou ao pensar que a eternidade precede
(ontologieamente) o tempo. Não, diz Hegel, a eternidade (revelada pelo
curso) é o resultado do tempo, ela ê o tempo que morreu de morte natural; e
só essa eternidade, que pressupõe o temp_o e dele resulta, sendo sua integração,
ê que pode ser revelada pela palavra (Logos) humana. Ela não existe no tempo
como eternidade, porque, enquanto dura o tempo, ê ele que existe e não a eter-
nidade. Mas a eternidade, ou o Espírito (integral), aparece no tempo. Pois o li-
vro é escrito em determinado momento do tempo e só pode ser escrito no der-
radeiro momento do tempo, porque provêm da totalidade do tempo. Significa
que ele já está, potencia1mente,_no primeiro momento do tempo. E essa pre-_
sença virtual do Espírito integral no tempo (isto 6, a presença do ñm do tempo
já no seu início e durante toda a sua duração; ou ainda, a finitude essencial do
tempo) ê que I-legel chama de “aparecimento do Espírito no tempo”. Ora, esse
aparecimento, que é o tempo, nada mais é que o homem em sua evolumo tem-
poral, isto ê, exatamente o que Hegel chamou de Geíst nas Conferências de Iene.
Nesta acepção, cabe dizer “Geisrist Zeít” (Espírito ê tempo). _

Logo, como diz Hegel: “O Espírito aparece no tempo enquanto ainda um
percebeu-ou-compreendeu seu conceito, isto ê, não anulou o tempo.” E essa
anulação do tempo se efetua, no' derradeiro momento do tempo, na e pela
ciência. De fato, na e pela ciência, o objeto e o sujeito coincidem; nela, o ho-
mem só fala de si; é uma consciência-de-si e não uma consciência-exterior."
Ora, o homem que já não se relaciona com inn objeto-coisa oposto a ele, uiii*
Gegen-stand, não tem mais necessidade de negar para manter-se na existência
conservando a própria identidade. E o homem que já não nega não tem mais
futuro verdadeiro (pois aceita para sempre o presente dado). Logo, já não É o
tempo hegeliano ou histórico. Esse homem é o cidadão do Estado perfeito, que
está plena e definitivamente satisfeito com esse Estado. Nada mais muda e não
pode mais mudar nesse Estado universal e homogêneo. lá não há história,:-o_-
futuro é um passado que já foi; logo, a vida aí é puramente biológica. Já não há
homem propriamente dito. O humano (o Espírito) refugiou-se, depois do fim
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definitivo do homem histórico, no livro. Este é, portanto, já -não o tempo, mas
a eternidade* . ' "

Pode-se afirmar, comofaz Hegel no texto citado, que o tempo é o conceito
que é só “contempIado-intuitiva_mente“ (angescheiit) e não “compreendido-
conceptualmente" (begrifien). De fato, Anschauung ê a contemplação de algo
que está fora daquele que contempla: é um estado da consciência-exterior e
não da consciência-de-si. Ora, efetivamente, só há tempo onde há consciência-
exterior (Bewusstsein), isto é, existência-humana no sentido próprio da pala-
vra, ou existência de um Ser que se opõe radicalmente ao mundo natural e que
o transforma essencialmente em vista de suprimir essa oposição. No exato mo-
mento em que ele consegue isso, a consciência-'exterior torna-se consciência-
de-si, o sujeito coincide com o objeto, a ciência surge na Terra, e o tempo é
anulado pela anulação do desejo e da ação histórica ou humana.

No trecho que termina a alínea, Hegel ainda explicita a sua idéia (p. 558, li-
nhas 12-20): -

Por conseguinte, o tempo aparece-ou-se-revela como 'o destino e a neces-
sidade do Espirito que não está terminado-ou-perfeito (vollender) em si
mesmo; [como] a necessidade de enriquecer a parte que a consciência-de-si
tem na consciêncial-exterior], de por em movimento[-dialético] a imedia-
tidade do em-si [que é] a forma sob a quala substância se encontra na
consciência-[exterior] , ou, inversamente, considerando o em-si como a en-
tidade-interna-ou-intima, [como a necessidade] de realizar e de revelar o
que no início só existe interiormente-ou-intimamente, isto ê, dedica-lo à
certeza-subjetiva de si mesmo. _

 _í¡í

O fato de que, no fim do tempo, a palavra-conceito (Logos) se destaca do homem e existe-
empiricamente já nãofsob a forma de uma realidade-humana, mas como livro, é um fato
que revela a finitude essencial do homem. Não ê apenas este ou aquele homem que morre:
o homem morre como tal. O fim da história ê a morte do homem propriamente dito. De-
pois dessa morte, restam: primeiro, corpos vivos com forma humana, mas desprovidos de
Espírito, isto ê, de tempo ou de força criadora; e segundo, um Espirito que existe-empiri-
camente, mas sob a forma de tuna realidade inorganica, não viva: como um livro que, por
não ter nem vida animal, já nada tem a ver com o tempo. A relação entre o sábio e seu
livro é, portanto, rigorosamente análoga à do homem com a sua morte. Minha morte é de
fato minha; não ê a morte de outrem. Mas só é minha no futuro; porque ê possivel dizer
“vou morrerfi mas não dizer “morri”I O mesmo acontece com o livro. É minha obra, não é
a de outrem; e nela trata-se de mim e não de outra coisa. Mas só estou no livro, só sou o
livro enquanto o escrevo ou publico, isto ê, enquanto ele ainda ê um futuro (ou um proje-
to). Uma vez publicado, ele se separa de mim. Deixa de ser eu, assim como meu corpo dei-
xa de ser eu após a minha morte. A morte ê tão impessoal e eterna, isto ê, desumana, quão
impessoal, eterno e desumano é o Espírito plenamente realizado no e pelo livro.
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É sempre a mesma coisa. O tempo é a história; mas a história é essencial
mente finita. E a história é a transformação progressiva do Bewusstseíri em
Selbstbewusstseín; ou seja, é a história da filosofia Mas essa história da filoso- fia
pressupõe uma história no sentido corrente do termo, cujo curso “põe em mo-

' -n cc - - . _ _ `vimento o em-si e realiza e manifesta-ou-revela o que no início é apenas in-
terno-ou-íntimo'1 Ora, a transformação essencial da natureza e a realizaçã
objetiva da idéia subjetiva so ocorrem pela ação da luta e do trabalho. En-.
quanto o homem luta e trabalha, há história, há tempo, e o Espírito não está
em nenhum outro lugar além do tempo onde ele existe como lutas e trabalhos
do homem. Mas, no momento em que a história está “concluída-ou-perfeita”. 1
(valleridet), ou seja, no momento em que o homem realizou tudo, a história;
pára definitivamente e o tempo se anula, o homem morre ou desaparece como
homem histórico e o Espírito subsiste como Espírito que não muda mais en
que, assim, é a eternidade: ' z

Seguem-se então as aplicações desse modo de ver a relação entre a eternida
de, o tempo e o conceito (p. 558, linhas 21-28):

Por esse motivo, deve se afirmar que nada é sabido ou-conhecido da uilo - -`- - [ q `
que] não está na experiência (Erƒahrimg); ou, em outra formulação; [.;1a.
quilo que] não está presente-ou-dado (vorhanderi) como uma verdade sen-
tida, [ou] como uma entidade-eterna revelada interiormente-ou-intima-

[diversas] expressões que se costumam usar. Porque aexperiência é precisa-H' 'Í
mente o fato de o conteúdo '--e esse conteúdo o Espírito - [existir] em É
si, [isto é,] ser substância e, por isso, objeto-coisa da consciência[-exterior].

Evidentemente, é uma paráfrase do início da introdução à Crítica da razã
pura. No tempo, afirma Kant, oreal precede o conhecimento. É claro que He-
gel aceita isso: enquanto o conceito é tempo, ele se refere a algo diferente dele
mesmo, e nessa relação a coisa está antes do conceito. Mas Hegel toma o termo
Eçfahrung (experiência) em sentido muito amplo. Nele inclui, entre outras coi- ~
sas, a experiência religiosa. Na frase citada, ele também diz o seguinte: para que
a eternidade possa ser revelada, é preciso que primeiro exista o tempo. Ora,
no tempo, o conceito está ,fora do real. Logo, o mesmo deve acontecer com o

D

conceito de Espírito: o conceitode Espírito deve ser concebido como exterior
ao Espírito real. Ora, o Espíritoque é exterior a seu conceito (isto é, exterior ao
homem) é Deus. Logo, enquanto dura-o tempo, isto é, até a chegada da ciência,
o Espírito se revela ao homem sob a forma de um saber teo-lógico. Enquanto
dura a história, há necessariamente religião e, se quiserem, Deus. Mas a causa
última e a razão profunda da existência da religião (e de Deus) estão contidas
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na própria natureza do tempo ou da história, isto é, do homem- (NãO É DEUS
cria o homem antes do tempo; é o homem que cria seiílis 'deuses no tratiêst;

‹ - ' ' osa ou naocorrer da história.) De fato, afirma Hegel, a experiência. 1:2 gt _ ”=
fato de o Espírito existir como um objeto-coisa da consciência-exterior . Ora.
P: . .. - ' homem. Por ue oa oposiçao entre o conhecimento e o real é precisamente o 6% ii
homem é a existencia-empírica (Daseiri) da revelaçao do mundo. reve açao' ` ' ' do natu-,zaga que é, embora estando no mundo, uma coisa diferente do munç (
ral) que ela revela E essa consciência-exteriorsó chega ao saber referindo-se a

' . - - ` smo deveum objeto-coisa. Assim, para que o homem possa conhecer ausi me z” ç
primeiro objetivai'-se, exteriorizar-se, tornar-se um mundo: O homem , diz

“deve primeiro realizar-se e objetivar-se pela *1Ça°= antes de f-`›°fl5¢8“1f
r-se” E a objetividade do homem é a existência de seus trabalhos e de.' . - ' - - ` i to dura olutas, isto é, a existência da história que é o tempo. Dra. ¢I1q1'1*-“l_11_

tempo, enquanto há história, o objeto permanece exterior ao sujeito e o hq-
mem não se reconhece em suas obras objetivas, pois ovmurido âiëlstórico queÊse
.criou lhe &Par“ce como um mlmdü cnadc' PM. algo dlferêl-[tee e',PÚr:1LlEI:Píri,¡=1.,".' ' ' *' so oru -

àâpirito. certamente, mas PUT um E5P1_1`1tÚ que “HP ° Seu* 1 * P h
[to divino. Por isso que há necessariamente religiao (e Deus) enquanto _ ouver
.|}-jzáimem, história e tempo. _ _h É m fenômenü

¡;`.;':L0gg, .-.1 religião é um epifenõmeno do trabalho 'umano.1Ó E5 mm
-. . - - - - ca oessencialmente histórico.. Assim, mesmo em sua aparíçãü 'EFD Ê; hšstóriš ou

éessencialmente um devir. Logo, nao há Deusireve a o ora ld d -1 d
ainda, a eternidade só pode ser uma verdade, isto é, uma reali H B IBVE il 3»

homem (pelo discurso-Logos humano), se for o resultado de um devir.
isto é, do tempo. O Espírito absoluto hegeliano não é portanto Deus no senti-.dd comum da Palavra; esse Espírito é seu próprio devir, sendo essplacräevir rege-
- - - ' ver e'eo e-_ lado em sua integridade pela palavra e transformado a_ssi}i:i em ›

vir que é o Espírito é o tempo ou o honiem› É 6 história Ul'“ana'l I “M à e_ _a
É o que afiriiia Hegel na frase seguinte (p. 558. l:1Hl1fl5ã3Ês _tO]“*'u;*:e

.. . z ‹ - * i isubstancia que é o Espirito é o devir de si mesmo, [o devir o 1:: refleâ nele
z torna para sí o que ele e em si. E apenas como esse, evlr que S
Ê' mesmo é que ele é em si verdadeiramente o Espírito.'- ' . . - - - ' ' ' h 'dade
_- O devir do Espirito que é a história ou o devir histórico da umlani

. nada mais é que o devir da ciência que é o Espírito absoluto ou o Espirito que
H - f ' ' or si mesmo.z se tornou, isto é, concluido e perfeito e revelado a si mesmo p

Logo é ainda ofhomern; mas o homem morto, 0l1› SC Pfefememi Ú lmmem que
H i › - "* ' ' t m o ou como~ se tomou Deus. Sem duvida, um “deus que se constituiu no e p
2 tempo, a partir do homem, não é verdadeiramente Deus. Mas o homem que se

tornou “deus” também não é verdadeiramente homem. Seja como for, a histó-
H ' é para Hegel o devir do Espírito absoluto, isto é, do Espírito perfeitamenteria
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revelado e plenamente realizado na e pela ciência; logo, a história é o devir da
ciência, o que significa que ela é a história da filosofia. - â

É o que de fato diz Hegel Ip. 558, linhas 28-33): _ - -

O Espírito é em si o movimento]-dialético] que é o conhecimento; [ou H
seja] a transformação do em-si-mencionado [anteriormente] em para-si, _
da substância em sujeito, do objeto-coisa da consciência]-exterior] em ob-_ _
jeto-coisa da consciência-de-si, isto é, em [um] objeto-coisa [que 6] tam-
bém suprimido-dialeticamente, ou [em outros termos] em conceito.

Ora, acrescenta Hegel na frase,seguinte, esse movimento-dialético - que
é tempo ou história, isto é, em última análise, história do conhecimento hu-
mano ou da filosofia - é um movimento circular. A ciência, que revela esse
movimento como concluído, deve portanto ser circular (p. S58, linhas 33-34):
“O movimento]-dialético que é o Espírito] éo círculo que retorpa a si mesm0_._
que pressupõe seu começo, e [que] só o atinge lfififlfltfl 119 fim» ,,_-_ _

O tempo de Hegel (isto é, o tempo histórico ou humano)_é portanto
circulo, e só difere do tempo aristotélico ou biológico pelo fato de nao ser cícli-
co: o círculo hegeliano só pode ser percorrido uma unica vez. F _ ¿ _* _L

De fato, o movimento-dialético circular é o tempo. ÍSÍO É» 21 h1S'flÓ1'1fl- Ori-*¡¡ _f_=1_z
história é a oposição entre o homem e o mundo (natural). O começo do movi-
mento é o que não está em movimento; logo, é a ausência de oposição entre o
homem e o mundo ou, o que dá no mesmo, é a ausência do homem. Oral,
Hegel afirma: “O círculo pressupõe seu começo'Í Isto é, o tempo pressupõe o
espaço; o homem pressupõe o mundo; a identidade do homemie do
precede o homem. Em outras palavras, essa identidade é a- identidade nao-re-___
velada do mundo, que é oculto ou mudo porque ainda não implica o homeiifii-'.i`
Ora, essa origem do homem não existe para o homem. Porque o Ser-para-itöf-':z_;,!,..
homem é o Ser-reve]ado-pelo-conceito e, quando há 'revelação do Ser, já
homem que o revela por seu discurso. E o homem é a aÇã0z ISÍO É» 11 0P0S1Çãt§ií-I
entre o homem e o mundo, isto lé, exatamente, o movimento-dialético ou o,
tampo, O tempo (humano) tem-um começo no mundo: a história comeÍçai_‹
num mundo (natural) já existente. Mas a história é a história da ação humana,-:Í

_ . _ , _ i ,_

e essa ação é a supressao-dialética da oposiçao entre o homem e o mundo. Ena
supressão da oposição é a supressão do próprio homem, isto é, da história e`,g
portanto, do tempo (humano). O final do movimento, tal como o começo,
também ele, identidade. Só que, no final, a identidade é revelada pelo conceito".
O movimento, isto é, a história que no fim das contas é o processo da revelação
do Ser pelo discurso, só atinge (erreícht) portanto seu começo no final: somenf-
te no fim da história é que a identidade do homem e do mundo existe para o'
homem, ou como revelada pelo discurso humano. A história que começou
necessariamente um final: e esse final é a revelação discursiva de seu começou.
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(Esse começo é, como sabemos, o desejo' antropogênico, e o final é a corn-
preensão desse desejo, tal como é explicado na Fenomenolbgíe.) Mas, se o co-
meço do homem, da história e do tempo só existe, para o homem, no final do
tempo e da história, esse final já não é um novo começo nem para o homem
nem do homem, mas é verdadeiramente seu fim. Com efeito, a identidade re-
velada do homem e do mundo suprime o desejo que é precisamente o começo
da história, do homem e do tempo. Logo, o círculo do tempo só pode ser per-
corrido uma única vez; a história se conclui, mas não recomeça; o homem
morre e não ressuscita (pelo menos como homem).2 i

Mas, mesmo não sendo cíclico, o tempo é necessariamente circular: no fim,
chega-se à identidade do início. Sem essa identidade (isto é, sem o mundo nal
tural), a história não teria começado; e ela só termina com o restabelecimento
dessa identidade; e então ela se conclui necessariamente. Logo, volta-se ao pon-
to de partida: ao nada do homem. ~ t

A ciência, que revela a totalidade integrada dohomem, isto é, o curso con-
cluído da história, deve ser, também ela, circular. E essa circularidade da ciên-
cia é o único critério de sua verdade absoluta, isto é, de sua adequação perfeita
à totalidade da realidade. De fato, se o real (humano) é um devir, nenhuma de
suas revelações parciais ou instantâneas- é verdadeira no sentido forte do ter-
mo: o real sendo cada vez suprimido pela ação, o conceito que o revela correta-
mente em dado momento deixará de ser verdade em outro momento. Apenas
o conjunto do movimento, isto é, o conjunto integrado da história, do homem
e do tempo, é que não muda; logo, só a totalidade do devir é que permanece
eternamente idêntica a si mesma; por conseguinte; só a revelação dessa totali-
dade é veridicamente verdadeira. ' -.

" A ciência tem de ser circular, e somente a ciência circular é a ciência con-
cluída ou absoluta. O advento dessa ciência é aprova do fim do homem, da
história e do tempo. Quando o discurso humano, que par_te_de um ponto qual-
quer e progride necessariamente (de acordo com a necessidade lógica), volta
ao ponto de partida, percebe-se que a totalidacie do discurso está esgotada. E o
esgotamento do discurso é também o esgotamento da história, isto é, do ho-
mem e do tempo. _ _- ,_ * .

Assim como o tempo, a história e o homem, a ciência é circular. Mas, se 0
círculo histórico só é percorrido uma única vez, o círculo da ciência é um ciclo

2. Transpondo para o plano ontológico, é possível dizer que a unicidade do círculo provém
do fato de que o Ser (que implica o homem) implica a antítese ou a negatividade. A vida
bífilófllfia Pffififdf PUT afifmflÇÕfS; H hiâtória procede por negações; logo, é impossível refa-
zer a história, pois todo progresso histórico é uma negação do que é e foi. E a hiflófia pm-
gfidf fmluilflifl há Pflãfiíbllidfldfl' lfliflülizildfll Clfl Hflgflçãüi quando não há mais, ela para de-
finitivamente. ¡
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que se repete eternamenteš Há uma possibilidade de repetição da ,ciência e
essa repetição é até necessária. De fato, o conteúdo da ciência só se refere a si
mesmo: o livro é o seu próprio conteudo. Ora, o conteudo do livro só é plena
mente revelado no fim do livro. Mas, já que esse conteúdo é o próprio livro, a
resposta dada no final à pergiinta a respeito do que é o conteúdo só pode ser o
conjunto do livro. Assim, quando se chega ao final, é preciso reler (ou repen-
sar) o livro: esse ciclo se repete eternamente*

Logo, a ciência não é apenas circular, mas também cíclica. Ora, num ciclo, o
futuro sempre é também um passado. Não há portanto verdadeiro futuro. Sig-
nifica que não há tempo propriamente dito, tempo humano ou histórico. Sc
quisermos dizer que o movimento-dialético da ciência é tempo, é preciso dizer
que é um tempo cíclico, isto é, um tempo sem a primazia do futuro; portanto,
o tempo que é a eternidade; enfim, é o tempo biológico de Aristóteles. Por isso
é que aexistência-empírica da ciência não é o homem histórico, mas um livro
de papel, isto é, uma entidade natural. Sem dúvida, o livro, para ser livro, isto é,'
algo mais que mero papel, .deve ser lido e compreendido por homens. Mas o 1'
homem que o lê já não cria nada e também não se modifica mais; logo, já não .
é tempo com a primazia do futuro ou história; ou seja, não é homem no sen--É
tido pleno da palavra. Também esse homem é um Ser quase-natural ou cíclico:
é um animal racional, que muda e se reproduz mas permanece eternamente
idêntico a si mesmo. Esse animal racional é o “absoluter Geisr”: o Espírito que
se tornou ou o Espírito acabado-e-perfeito; isto é, morto.

O que se segue é uma espécie de conclusão.
Hegel começa resumindo tudo o que disse sobre a relação entre o Espíri-

to, ou o Ser-revelado-pelo-conceito, e o tempo (p. 558, linha 34, até a p. 559
linha 7):

Na medida em que o Espírito é necessariamente essa distinção-ou-diferem
ciação no interior dele mesmo, sua totalidade se coloca, [quando ela é]
contemplada-intuitivamente, em-face-de-e-em-oposição-a (gegenüber) sua
consciência-de-si simples-ou-indivisa. E já que essa totalidade [do Espírito]
é a entidade-distinta-ou-diferenciada, ela é distinta-ou-diferenciada em seu
conceito puro contemplado-intuitivamente que é o tempo, e em seu con-

Porque na ciência já não há negatividade: o saber absoluto não modifica o Ser que ele re- f
vela, porque só nasce no momento em que o homem está satisfeito com o que ele é e, por
isso, não age mais. .
Na Lógica, o Ser se revela finalmente como sendo a Idéia. A resposta final à pergunta
“O que é o Seri” é portanto: “O Ser é a Idéia.” Mas à pergunta “O que é a Idéiai” deve-se
responder: “Ela é o Sein (Ser) que é o Nichts (nada), isto é, ela é o Weseri (essência) etc. Í
etc.” Em outras palavras, é preciso `-reler toda a Lógica.
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riores, de modo que tudo o que disse até aqui pode servir-lhe dc comentário.
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teudo que é o em-si A substância [considerada] como sujeito tem em si
uma necessidade, [que é] primeiro interna ou-intima, de se representar
(darzusteiien) tal como ela e em si, [ou seja,] como Espírito. Só a represen-
taçao (Darstellimg) objetiva e de coisa acabada-e-perfeita ê que é ao mes-
mo tempo a reflexão da substancia, isto é, seu devir [que a transforma] em
Eu-pessoal. -

Esse texto nao traz nada de novo. Já o utilizei para comentar os textos ante.-'Ê

'Por isso basta a sua tradução. _ ., '-
I O mesmo ocorre com a frase seguinte, na qual Hegel diz explicitamente que
aciência só pode aparecer no fim da história, isto é, que só há verdade absoluta
se a história tiver um fim (o que significa: se o homem for essencialmente
rnortal).

1

|

:-

tempo, da história e_ do homem. Mas somente no fim do tempo é que se revela
a_ realidade e que aparece em outros termos Ia verdade. Pois, em realidade ou

verdade, o Espirito-eternidade é o resultado do tempo e da história: ele é o
Êliomem morto, e não um Deus ressuscitado. Por isso a realidade do Espírito
'eterno (ou absoluto) não ê um Deus transcendente que vive no céu, mas um

f Eis a tradução dessa célebre frase (p. 559, linhas 7-9):
I

¡ I -vPor conseguinte, enquanto o Espirito nao se concluiu-e-aperfeiçoou em si,
[isto é, enquanto ele não se acabou-e-aperfciçoou] como Espírito-do-mum
do[-histórico], ele não pode atingir sua conclusão-ou-sua-perfeição como
Espírito consciente-de-si [isto é, filosófico] _ '

O Weltgeist (espírito do mundo) é a história da humanidade. O selbsrbe-
, iirusster Geisr (espírito consciente de si) ê a ciência.

j Numa nota final (p. 559, linhas 9-12), Hegel escreve o que já afirmei a res-
peito da religião ou da teo-logia, ao comentar o trecho sobre a experiência
(Erƒahrtmg): “No tempo, o conteúdo da religião [cristã] exprime o que é o Es-
pirito (humano) antes da ciência [hegeliana]; mas esta é a única [a ser] o ver-
dadeiro saber que o Espirito [humano] tem dele mesmo.”

Enquanto durarem o tempo, a história e o homem, o Ser-revelado é conce-
bido como um Espirito transcendente ou divino. E a supressão da transcen-
-diencia do Espirito (que acarreta a supressao da teo Iogia) assinala o fim do

livro escrito por um homem que vive no mundo natural. -
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náciisia cousenãucia.

INTERPRETAÇAO DA SEGUNDA PARTE
no CAPÍTULO viii

(continuaçãoe

Passemos agora à terceira e última etapa da segunda seção da segunda parte do
cap. VIII. ~ -

A segunda parte trata do sábio. Sua segunda seção analisa o aparecimento
do sábio no mundo real. A análise é feita em três etapas. -

Na primeira, Hegel falou da relação entre o sábio, que é a ciência encarnada
(que Hegel chama de o saber absoluto [das absolute Wíssen]), e a realidade-ob-
jetiva (Wirklichkeit), considerada independentemente do tempo. Na segunda
etapa, tratava-se da relação entre o sábio. (ou o saber absoluto) e o tempo. Vi-
mos que o saber absoluto aparece no derradeiro momento do tempo; o apare-
cimento da ciência no mundo conclui o tempo (ou seja, a história, pois o tem-
po de Hegel é essencialmente o tempo humano ou histórico); a própria ciência
já não é um fenómeno essencialmente temporal", porque a ciência concluída é a
eternidade que se revelou a si mesma. .

. Ora, a separação entre realidade-objetiva e tempo é puramente artificial. De
fato, a realidade-objetiva é essencialmente temporal, e o-tempo é necessaria-
mente real, e até objetivamente-real. Logo, para analisar as relações entre o
sábio e o mundo real, é preciso juntar as análises das duas primeiras etapas:
é preciso falar da realidade-temporal ou, o que é a mesma coisa, do tempo real.
É o que faz Hegel na terceira etapa. ~ _ l

Para Hegel, pelo menos na Fenomenologia, o tempo é o tempo humano, isto
é, histórico. Por conseguinte, a realidade-temporal ou o tempo real é, para ele,
não a natureza que dura como cosmo ou vida orgânica, mas sim a história e
apenas ela. . - ¬z

» De fato, na primeira frase em que indica o tema da terceira etapa de sua
análise, Hegel só fala da história (Geschichte) (p.`559, linhas 13-15): “O movi-
mento[-dialético] que consiste no ato de o Espírito fazer surgir de si. (von sich
hervortreiben) a forma de seu saber é o trabalho que o Espírito realiza como
história objetivamente-real.” . _ .

Na primeira etapa dialética (tese), tratava-se ;. da Wírklíchkeít. Na segunda
etapa (antítese), falou-se da Zeit. Na terceira etapa (síntese), deveria tratar-se
do tempo real (wirklíche Zeit). Ora, Hegel diz: “história real” (wirkliche Ge-
schíchte). Logo, os termos Zeit e Geschichte são rigorosamente equivalentes. Em
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outras palavras, o sábio aparece não no interior de uma natureza que dura no_
tempo cósmico ou biológico, mas na wírkliche Geschichte, isto é, no interior de
um mundo que é essencialmente histórico. O advento da ciência no mundo só
pode ser compreendido na e pela história. -

Ora, a frase citada confirma o que já expliquei anteriormente: para Hegel,
a história da humanidade se reduz em última análise à história da filosofia.
Ele afirma que “o trabalho realizado pelo Espírito (isto é, pela humanidade) no
decorrer da história" consiste na produçao de um saber (Wissen)Â E esse saber

_o saber que o Espírito (isto é, o homem) tem de si mesmo. Em última análise,
o progresso histórico é um progresso da consciência-de-si, isto é, progresso
sófico, progresso que chega ao saber absoluto que é a plenitude da consciência-Í
de-si, ou seja, o sábio ou o homem integral que exprime sua consciência-de-si
total na.e pela ciência. A história é, sem dúvida, uma síntese da Wirklichkeíte da
Zeít. Ou seja, a filosofia (que, como acabamos de ver, nada mais é que a história
compreendida) pressupõe, de um lado, a existência de uma natureza inde-
pendente do tempo e, por isso, do homem; é a realidade-objetiva (Wírklichkeit).
De outro lado, a filosofia pressupõe o próprio tempo (Zeit), isto é, o homem- i_
do-desejo-e-da-ação. Logo, não há filosofia sem natureza e sem ação histórica
no sentido forte do termo, efetuada dentro dessa natureza. Mas, para Hegel, a-
realidade-objetiva e o tempo, isto é, a natureza e a história (“ação da luta e do
trabalho”), são elementos'-constitutivos (Momento) da verdadeira realidade, que
é o discurso que revela o mundo (Wissen, saber) e o homem histórico. e queé
assmi filosofia. O homem propriamente dito, verdadeiramente real como ho-
mem, é portanto o filósofo. O homem-natural ou o animal da espécie Homo
sapiens, por um lado, e_ o homem-da-ação-histórica, isto ê, o homem-da-luta-e I
do-trabalho, por outro lado, são apenas as condiçoes necessárias da realidade
verdadeiramente humana que é a existência filosófica do homem. Há uma na-
tureza para que o homem possa lutar e trabalhar. Mas o homem só luta e traba- `
Iha como intuito de poder falar do que faz, com o intuito de tomar consciência
de si como do Ser que fez o que ele fez lutando e trabalhando. Ora, a consciên- f
cia-de-si e a filosofia são uma só e mesma coisa. O homem luta e trabalha para
poder tornar-se filósofo; ou, mais exatamente, para poder satisfazer-se como fi-
lósofo: para tornar-se um sábio e produzir a ciência. ~

É claro que o não-filósofo não percebe isso. Quando luta e trabalha, ele pen-
sa estar buscando outros objetivos. Mas pensa assim justamente porque não é
filósofo, porque não está verdadeiramente consciente-de-si: ele não sabe o que
é, nem o que faz. nem por que o faz.

__ No fundo, mesmo sem perceber, o homem tende a tornar-se filósofo. Mas
só os que fazem isso conscientemente são filósofos. E para os que compreen-
dem a história, e não apenas a fazem ou a aceitam, ou seja. precisamente para
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momento em que aparecer a sabedoria que suprime a filosofia
É claro e, à primeira vista, convincente Mas permanecem duvidas. a que já
referi nas minhas duas primeiras conferencias

1 Afirmei que identificar história com história da filosofia é uma necessi-
se a hipótese formulada for a seguinte: a consciência-de-si tende neces-

amente a estender-se o máximo possível; ou seja, o homem sempre toma
plena consciência das modificações criadas nele pelas transformaçoes do_ mun-

exterior, natural e social ou histórico. Mas, pessoalmente, nao creio que
hipótese seja verdadeira: acho que o homem não é naturalmente filósofo;
é, são necessários esforços contínuos para ampliar cada vez mais a cons-

ciência-de-si que, por natureza, tende a manter fixos os seus limites: julgo que

nifilósofos, toda a história é uma história da filosofia. que. É Claro. Iflfmiflflfá

5111

_;

io'-homem pode muito bem não fazer esses esforços. Em todo caso. as análises
ógicas da Fenomenologia não permitem formular essa hipótese. É pos-

sivel constatar o fato da existência do filósofo, mas nãose pode explifiá-10; Hãfl
pode deduzir a existência filosófica a partir da existência humana, tal como

na Fenomenologia. _
-'Para Hegel, isso não tem importancia porque o fato em questão já lhe está

ldisponível. Escreve no fun da história e constata que de fato sempre houve filó-,_
isofos' para tomar consciência dos fatos históricos criados pelos homens e das
ƒniodificaçoes do homem produzidas por esses fatos. (A questão só se torna im-
portante para quem não pensa que vive no momento em que a história já está
concluída.) '
51- Logo, Hegel pode dizer que de fato a história ê sempre consciente de si, ou
seja, que ela é uma história da filosofia. E. ÍCDÕÚ COHSÍHÍEÚD 655€ ffltüs Püdfi
'afirmar que o homem como tal é, em última análise, filósofo. Ou, em outros
termos: que a consciência-de-si humana tende necessariamente a estender-se
sempre mais. a ampliar-se ao máximo. '

. É o que diz Hegel num trecho da introdução à Fenomenologia, que começa
assim (p. 59, linhas 6-12):

Ora, o objetivo é imposto ao saber [absoluto] com necessidade igual à da
__ - marcha do progresso. Esse objetivo está onde o saber não tem mais necessi-

I dade de ir além de si mesmo, onde o saber encontra a si mesmo, e onde o
conceito corresponde ao objeto-coisa [e] o objeto-coisa, ao conceito. As-
gim, o progresso [que leva] a esse objetivo não pode ser interrompido [no
meio do caminho]; e [a] satisfação não pode ser encontrada em nenhuma
etapa anterior.

Se a consciência-de-si é a filosofia e se a extensão progressiva dessa cons- f
ciência e a história da filosofia, esta história pára necessariamente no momento
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em que se torna impossível qualquer nova extensão. E vice-versa: ê impossível '
que essa história pare antes, pois a filosofia não pode ser satisfeita com uma š
consciência-de-si que é ainda capaz de estender-se. - Ê

Sabemos que, para Hegel, a impossibilidade da extensão da consciência-de- § =¡
si ê garantida e revelada pela circularidade do saber que exprime essa consciên- , 5 Ç'
cia. Mas isso tem pouca importância por enquanto. Basta lembrar que, para ' i

'I'

1;.fèhf-5

__*

*r""-""*_¬*'""-"-¬*^'."._'*.'-.._..""'.*.“.”'£.'i*.!';'f.íTH-:i';'___¬'_ * .=."..=.-'._f1:'.=ih.r.'.'«1*--r'~¬:=1:=-r.'--'-.1?1.'~

transforma o mundo dado. Vivendo nesse mundo, ele é transformado em fun-
ção dessa transformação do mundo; ele sofre, de certo modo, o contragolp 2
Ao sertransformado, ele toma ¡- necessariamente - consciência dessa- su 1
transformação. E, ao tomar consciência-de-si, constata que ainda está em desa I '
cordo com o mundo dado (mesmo transformado), que a idéia que tem de
mesmo independentemente de sua existência no mundo (Begrijjfl conceito) di-i É
fere de sua realidade no mundo (Gegenstand, objeto). Ele age de novo, para ;
transformar ainda o mundo dado, a fim de torná-lo conforme a ele, homem. _
E o jogo continua necessariamente,enquanto o homem não constatar um per- ¡¿ j
feito acordo entre ele e o mundo (entre o Begrifie o Gegenstand). Nesse mo; Í
mento, a história (isto é, a ação) se interrompe definitivamente, e o filósofo 1-;
atingiu seu objetivo, isto ê, a sabedoria, porque agora ê impossível (pois a ação '_
está suprimida) transformar-se e ultrapassar a consciência que se tem de si ,fg
mesmo. É o que Hegel quer dizerno trecho citado. _- .

i-_.

Só que esse raciocínio está correto se todo homem de ação for filósofo ese
todo filósofo for homem de ação. Mas, se o homem que age não faz filosofia ou ij;
se o filósofo não age, o raciocinio não vale. Admitamos que o homem que agiu ÍÍ*
não tome consciência de si após a ação. Enganando-se assim a respeito de si
próprio, ê possível que não veja a insuficiência de sua ação, isto é, não perceba
a distância que ainda subsiste entre o ideal-real e a realidade. Ele deixaráen'-.

L-'||-|.'-'_

tão de agir e se deterá antes de ter chegado ao ñm verdadeiro da história que Inf:
não pode mais ser superada. Nesta hipótese, nunca haverá sabedoria na Terra.. ,_*,_

l'i
E vice-versa: se o filósofo não age, não pode transformar o mundo; logo, não "
mudará a si mesmo; a história vai parar, também neste caso, antes do termo ,
absoluto, e o filósofo nunca se tomará um sábio. I -. -

Mais uma vez, Hegel pode apelar para o sábio que ê ele mesmo. Mas será ¡Í
que pode explica-lo? Duvido. Logo, duvido que ele seja o sábio que acabacom
a história, pois o que caracteriza a sabedoria é precisamente a capacidade dei'
explicar a si mesmo

Acho que Hegel não tem o direito de afirmar que a consciência que não es-_¡L.¡_1,
tende a si própria indefinidamente. não é uma consciência humana. Ora, êfioj

__ ..|,Í

sas *

Hegel, a tendência a ultrapassar los limites que são visivelmente limites carac- -
teriza a consciência-de-si como tal. ~ _' Í"
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O esquema da evolução histórica seria pois o seguinte o homem age » ¿ .g
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que ele afirma no trecho seguinte, em que opõe ao animal que apenas vive não
o Ser que toma consciência de sua vida, mas o Ser capaz de estender indefini-
damente sua consciência. Em outras palavras, Hegel opõeao animal não o ho-
mem-consciente-de-si, mas o filósofo (p. 69,- linhas 13-23):

O que está limitado a viver uma vida natural [isto é, animal] é incapaz de,
por si mesmo, ir-além (hínausgehen) de sua existência-empírica imedia-
ta (isto é, dada). Mas tal Ser é empurrado-para-além (hiiiriusgerrieben) des-
sa existência [dada] por um outro. E o fato-de-ser-arrancado-e-atirado-
para-fora (Hínausgerissenwerden) é a morteidesse Ser [natural ou anirnal].
Iá a consciência [Bewusstsein no sentido amplo, isto é, o homem] ê para si
mesma seu conceito; por isso [ela é] de-maneira-imediata o ato~de-ir-além
(Hínausgehen) do limitado (beschrãnkt) e [portanto] de si mesma, visto
que esse limitado lhe pertence~como-próprio (angehört). Para a consciên-
cia [humana], o além é afirmado ao mesmo tempo que. a entidade-pan
ticular (Eiiizeines), pelo menos ao lado do limitado, como [êo caso, por
exemplo,] na intuição espacial [na qual ele tem um_espaço exterior a cada
limite]. Logo, a consciência [humana] suporta [da parte de] si mesma essa
violência (Gewalt) [que consiste no ato] de perturbar (verderben) a satisfa-
ção limitada. - ' _

O animal tem uma espécie de “consciência‹'-de-si” (que Hegel denomina
sentimento-de-si [Selbst-gefilhfl ). Mas essa consciência animal não pode esten~
der-se. Se o animal muda, se ele se ultrapassa", sua consciência-de-si, em vez de
estender-se, se anula; ele se torna nada: morre ou :desaparece tornando-se um
outro animal (a evolução biológica não é-história). Por isso é que, para Hegel,
o animal não tem consciência-de-si (Selbst-beiviisstsein), mas apenas um senti-
mento-de-si (Selbst-gefiihl). A consciência-de-si que caracteriza o homem ê ne-
cessariamente uma consciência que sempre se estende ou se transcende. Hegel
o diz de fato na segunda parte do trecho citado. . .

Nesse trecho, Hegel tem em mente o mesmo esquema da evolução histórica
que acabo de citar: ação -› tomada de consciência-de-si -› ação. Nessas condi‹.
ções, a história ê efetivamente uma história da filosofia e deve progredir até
que a filosofia se torne sabedoria. - Í .

i Sem dúvida, Hegel percebe a dificuldade que apresenta qualquer extensão
da consciência-de-si. Ele- fala de “Ge1«valt”: o indivíduo precisa “violentar-se”
para constatar que não ê mais o que já foi. Mas, segundo Hegel, o homem que
não consegue fazer essa “violência” sobre si mesmo não é um Ser humano no
sentido forte do termo. . _ _

Ora, tal afirmação ê paradoxal. O próprio Hegel acaba por restringi-Ia.
Admite haver seres conscientes-de-si que todo o mundo chama de homens e
que, no entanto, recusam-se a ampliar a consciência que já têm de si mesmos.
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Eis as palavras de Hegel (p. 69, linha 23, até a p. 70, linha 6):

Ao [sentir] essa violência, o medo (Arigst) pode recuar diante da verdade
e tentar conservar para si o que está ameaçado de se perder. Mas ele não
pode encontrar tranqüilidade-ou-quietude (Rulie) [ao fazer isso]. A não ser
que queira deter-se na inércia-preguiçosa irrefletida (gedaiikerilose Trägheít).
Pois o pensamento ataca (verkümmert) a falta de reflexão e sua in-quietude
perturba a inércia preguiçosa. Ou então [o medo da mudança] pode afir-
mar-se sob a forma desse sentimentalismo (Empfindsamkeit) que garante
achar [que] tudo está bem em seu gênero. [Mas] essa garantia sofre, por sua
vez, [uma] violência por parte razão, que acha que alguma coisa não está
bem exatamente porque essa-alguma-coisa é um gênero [e não uma indivi-
dualidade única em seu gênero]. Ou [então] o medo (Furcht) da verdade .
pode dissimular-se para si e [para] os outros por trás da ilusão-enganadora
(Scheín), que faz pensar que é exatamente o zelo ardente da verdade que lhe
torna tão difícil --- ou melhor, impossivel _ encontrar outra verdade além
da única verdade da vaidade-vã (Bitelkeit) que consiste em ser sempre mais
inteligente do que qualquer idéia que se-tira de si próprio ou dos outros.
Essa vaidade-vã que é capaz de tornar-vã-›ou-de-fazer-fracassar (vereíteln)
toda verdade [universal] e de abandonar essa verdade em si, que se alimen-
ta de seu próprio entendimento, o qual sempre acaba por dissolver todas as
idéias e só coloca em lugar de todo conteúdo [objetivo] o Eu-abstrato (Ich)
seco-e-estéril (trocken) -, [essa vaidade] é uma satisfação que deve ser
abandonada [com desdém]. Porque ela se afasta do universal e só procura o
Ser-para-si. _

Hegel reconhece no caso três atitudes essencialmente não filosóficas, isto é,
três casos típicos em que o homem se recusa a mudar objetiva ou subjetiva-
mente, e a estender sua consciência-de-si além dos limites dados.

Primeiro há a “inércia irrefletida” (gedankerilose Trãgheit). É o embrutecido
que, no máximo, se sujeita à história como uma pedra está sujeita às leis que
governam sua queda. Ele é incapaz de aceitar consciente 'e voluntariamente
uma mudança; sobretudo mudança que para ele signifique a morte. Mas tam-
bém não pode rejeitar a mudança, consciente e voluntariamente. Assim, quan-
do o caso se apresenta, ele é levado à morte como o animal é levado ao mata-
douro. Ora, acabamos de verque para Hegel é isso que caracteriza o animal.
Mas, mesmo sendo muito severo para com essa “inércia irrefletida”, será possí-
vel afirmar que o homem que sei embrutece em e por essa preguiça intelectual
deixa completamente de ser homem? .

Convém ainda não esquecer que o oposto desse homem inerte e indolente
- ou seja, o homem de ação que protesta, reage, tenta mudar o que não lhe
agrada -- não é o que se costuma chamar de filósofo. Em geral é a "besta loira”,
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a blonde Bestie a que se referia, nostálgico, Nietzsche. É o homem que transfor-
ma de fato o mundo por sua ação e que, por isso, se transforma; o que não
quer dizer que ele tome consciência de sua própria transformação, nem que
aceite as palavras de quem lhe disser que mudoufi Enfim, o homem de ação
não é, por definição, filósofo. Segundo a definição de Hegel, a blonde Bestie é
tão bruta quanto um bruto inerte, passivo e conformista. Ora, é evidente que
um é melhor que o outro. O que prova que estamos diante de uma realidade
humana, porque a realidade natural não tem escala de valor; sob este aspecto,

~ela é absolutamente homogênea.
_: - Voltando ao filósofo: não será significativo que precisamente ele apresente,
aos olhos do vulgo, a atitude-do “sentimentalismo” (Empƒíndsamlceir) de que
fala Hegel no referido texto? Porque o que Hegel tem aqui em vista é igual-
mente a atitude do “tudo compreender, tudo perdoar”. ou seja, justificar e acei-
tar tudo. É a famosa objetividade que se espera do sábio e especialmente do fi-
lósofo, que deve também dizer: “Quanto mais se muda, mais se fica na mesma.”
É' claro que esse filósofo não passa de uma caricatura, de um sofista. O filósofo
pode e deve compreender tudo sem perdoar nada. Mas convém ainda lemb_rar
'que quem não perdoa também nem sempre compreende. E por experiência
sabe-se que, sem a interferência de homens que agem 'sem compreender, o de-
sejo filosófico de mudar tudo o que pode, eportanto deve, ser mudado conti-
nua em geral ineficaz. É possivel responder (como Aristóteles) que o homem
também se serve de animais para realizar seus objetivos. Mas a resposta não me
parece convincente, porque os “animais” em questão nem sempre obedecem e
asvezes podem “protestar”

O ponto ein que sc dá razão a Hegel é quando ele fala da vaidade-vã (Eucl-
lteít) do que se chama individualismo. O homem que, em tudo o que acontece,
vê apenas emoções que experimenta; o homem que quer cultivar apenas seu
Eu que ele crê pessoal, mas que, por estar isolado e fechado em si, é vazio e
abstrato, isto é, rigorosamente semelhante ao Eu de qualquer outro “individua-
lista”; o homem apolítico e associal da falsa transcendência, que pensa estar
“fora da confusão” e que se satisfaz em observar as mudanças e os conflitos dos
outros para se comprazer tolamente na constatação repetida do acordo perma-
nente consigo mesmo; esse homem do “geistíges Tíerreích" (reino animal espi-
ritual) parece merecer de fato o nome de “besta erudita ou intelectual” que
Hegel lhe atribui. Mas, apesar, ou melhor, em razão da aversão que ele inspira,
é preciso lembrar que não passa de uma metáfora.

l. A experiência mostra, por exemplo, que os homens que fazem uma revolução não se man-
têm no poder porque continuam a ser, ou pensam que são, tal como eram antes da revolu-
ção: não-conformistas. ' '

:Til .
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Enfim, e essa é a objeção mais grave, há ainda o religioso, que, segundo
Hegel, também não é consciente-de-si, já que fala sempre de um Eu essencial-
mente diferente do seu. Ora, não é por acaso que Hegel não o menciona em
sua lista.: Não o menciona porque é visivelmente impossivel falar aqui de exis-
tência animal, mesmo que se use uma linguagem metafórica_ _

Quem é, ou pensa ser, filósofo deve saber que é infinitamente superior ao
religioso que é apenas religioso, bem como a todos os outros. Porque o filósofo
é o único capaz de compreender e exprimir o sentido verdadeiro e verídico da-
quilo que os outros se comentam em fazer ou suportar. De modo geral, um
homem (individual ou coletivo) é superior aos outros na medida em que os
compreende, sem poder ser compreendido por eles. (Esta é, aliás, a única defi-
nição posslvel de progresso.) Mas afirmar, como Hegel faz às vezes, que so-
mente o filósofo representa a realidade. humana é dar provas de verdadeira de-
formação profissional.-" _ _ '

Acho que Hegel está certo quando diz que sem filosofia não haveria história.
Não haveria história compreendida, pois a filosofia é precisamente verstimdene
Gescliiclite, por ser a consciência-de-si da realidade humana em toda a sua ex-_
tensão. Nem história real, pois se o¿ presente histórico é co-determinado pelo
passado, deve sê-lo pelo passado compreendido: enquanto o homem nao toma
consciência de sua nova situação no mundo comparando-a com a anterior,
também não pode ver a contradição (isto é, a negação) que ela supõe; lügflz
não poderá negá-la por sua ação, e sua ação nela não será verdadeiramente hu-.
mana ou histórica. De fato, sempre houve uma filosofia na base de toda revo-
lução. Ora, a história nada mais é que uma revolução permanente, ja que ela
progride por negações do dado social. '

Mas nada garante que sempre haverá filósofos enquanto houver homens na
Terra. Ou seja, a história poderia parar antes de atingir seu termo intransponi-
vizl, É preciso portanto fazer esforços para que assim não seja. Ou ainda: nao
basta alguém dizer que um filósofo chega sempre cedo ou tarde; o que cadaiš
um deve dizer é. mesmo sem motivos convincentes, que talvez seja ele o iniico
que consiga tornar-se esse filósofo esperado. _

Convém ainda lembrar que, praticamente, mesmo se a história é compreen_
dida por filósofos, ela é feita por aqueles que em geral não o são. Ora, Hegelii
sabe disso muito bem, já que afirma que. sem o império criado por Napo-:__

J _

2. Mas Hegel poderia tê-lo feito. Porque o religioso. ao fixar sua consciência-de-si (sob agpr-
|i ci Í ' ' I -I In ima de consciência-exterior) num Deus eternamente idêntico a si mesmo, opõe se tam.

a uai uer mudança essencial da vida humana; sempre F-E UPÕC 3 uma ffvflluçãfl êflflfilfl'-_'Cl fl _
nunca aceita, ao menos como religioso, as mudanças que ela traz.

- i ' Ii l “ L3, Aliás, o homem só pode ser superior ao homem, ele não é de fato superior ao animal o _
pedra; é essencialmente outra-coisa.

I
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leão, sua própria filosofia não seria possivel. Sem dúvida, ao falar de Napoleão,
mostra que ele é um caso de Bewiissrseín, e não de Selbstbevmsstsein (p. 471, li-
nhas 5-4 de baixo para cima). E tem razão, porque de fato Napoleão não era
filósofo. Mas é um exagero afirmar que esse grande homem não era um Ser
verdadeiramente humano. `

Voltemos ao texto do cap. VIII.
Para Hegel, a história se reduz afinal à história da filosofia. Por isso, o trecho

seguinte ã frase que citei -- e no qual, de acordo com essa frase, deveria ser tra-
tada a questão da história objetivamente-real (wirkliche Gescliichte) -- só trata
da história da filosofia. _

Na primeira frase desse ti-echo. Hegel especifica mais uma vez a diferença
entre a filosofia e a religião, isto é, a teologia. Na segunda, ele fala do nascimen-
to (com Descartes) da filosofia cristã, após a destruição da teologia cristã na
'época do Renascimento. E, nas frases finais, resume a história da filosofia cristã
e moderna. ao falar (sem nomeá-los) de Descartes, Spinoza, Leibniz, da filoso-
fia do Iluminismo, de Kant, Fichte e Schelling. '

Não vou traduzir esse trecho (p. 559, linha 15, até a.p. 560, linha 5 de baixo
para cima) porque, sem explicações, é quase incompreensível, 'e um comentá-
rio minimamente satisfatório exígiria meses.

: Quero apenas explicar por que, nesse resumo, Hegel fala da filosofia no sen-
tido habitual do termo, isto é, dos sistemas metafísicos de Descartes, Spinoza
etc., ao passo que no texto da Fenomenologia ele só se referiu e só evocou as
doutrinas antropológicas desses filósofos. sobretudo a de Kant.

_ Para o entender, é preciso lembrar que a sabedoria (ou o saber absoluto) é
uma síntese da consciência-exterior e da consciência'-de-si. A filosofia, na medi-
da em que leva ao saber, é a' tentativa dessa síntese. Kfilosofia tem, por isso, du-
plo aspecto. Por um lado, constitui a consciência-de-si: sob esse' aspecto da filo-
_-sofia, o homem sabe o que é como oposto ao mundo exterior. Sob esse aspecto
(subjetivista), a filosofia é uma antropologia. E foi apenas essa antropologia
filosófica que se considerou nos sete primeiros capítulos da Fenomenologia. Por-
que, nesses capítulos. o .Bewusstsein ainda foi oposto ao Selbstbewusstsein. As-
sim, a antropologia subjetivista filosófica éai completada tanto pela ciência no
sentido comum do termo, que revela o objeto ou o mundo natural, quanto pela
religião ou pela teologia, que revela inconsciente e simbolicamente o mundo
socialäl Mas toda filosofia digna desse nome aspira Ía um saber total. Ou seja, ela
 ¶;

ii. É sob o aspecto antropológico que a filosofia aparece na literanii-.ii e eogruma determinar 3
cultura de uma época. Também sob esse aspecto é que ela- contribui para a realização do
movimento histórico, ao revelar ao homem as contradições comida; nglg .E Em Sw munfio

I

levando-o assim a ação. _ _
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busca uma síntese do Bewnsstseín com o Seibstbewusstsein. E sob esse aspecto
(sintético) ela é metafísica ou filosofia no sentidopróprio do termo?

Ora, a síntese do Bewusstseín com o Selbstbewusstsein só se efetuou no
cap. VIII, ou melhor, no resumo dos sete primeiros capítulos que aí se encon-
tra. Logo, só no cap. VIII, após esse resumo, é que se pode compreender a me-
tafisica dos filósofos *do passado. Nos sete primeiros capítulos da Fenomeno-
logia, esses filósofos aparecem como representantes do Bewusstsein. Já aqui as
filosofias aparecem como tentativas de síntese do Bewusstsein com o Selbstbe-
wusstsein. Sem dúvida, essa síntese só é conseguida plenamente no fim da his-
tória, na ciência hegeliana. Enquanto a história prossegue, há contradição real
entre o homem e o mundo, e toda síntese (ou “acordo"¡filosófico) só pode ser
falsa, por estar em desacordo com a realidade. É por isso que uma filosofia su-
prime a outra. Por isso existe uma história da filosofia, ao passo que não pode
haver história da sabedoria. E a história da filosofia é ahistória das tentativas
necessariamente malogradas no intuito de realizar uma totalidade do pensa-
mento antes de ter realizado a totalidade da existênciafi '

Hegel resume_ e critica essas tentativas prematuras de síntese metafísica na
terceira e última etapa da segunda seção da segunda parte do cap. VIII.

Passemos à terceira e última seção da segunda parte do cap. VIII.
Hegel acaba de._afirmar_(na_terceira etapa da segunda seção) como e por que

a sabedoria resulta da evolução da filosofia, como e por que essa evolução só
pôde ser interrompida pela chegada do saber absoluto hegeliano. Ou seja, He-
gel explica, filosoficamente, o porquê e o como do aparecimento do sábio.

Agora, na terceira seção,-trata-se do próprio sábio. Hegel vai mostrar quem
é o sábio que conclui e realizaia história da filosofia.

Ora, “o Ser verdadeiro do homem é sua ação”. Dizer o que é o sábio equivale
a dizer o que ele faz._ E, como o sábio só faz a sua ciência, falar do sábio é falar
do nascimento da ciência, da ação do sábio que produz a ciência?

' Ora, o sábio é o filósofo que conseguiu explicar a si próprio. Falar do sábio é
dizer como o sábio se vê. E o melhor modo de dizê-lo é mostrar no que sua
compreensão (correta) de si difere da autocompreensão (insuficiente) do filó-
sofo. Hegel apresenta suas idéias sobre a atividade do sábio contrapondo.-as às
idéias sobre a atividade do filósofo, tal como foram expostas pelos dois últimos
filósofos, Fichte e Schelling. _

5. A literatura e a cultura geral não têm a minima ideia desse sentido.
6. A existência total sendo, como sabemos, a existência do homem que concluiu sua vida ou

sua história, isto e, do homem que está morto.
7. Hegel fala dessa ciência na terceira parte do cap. VIII. Ele pretendia expor a ciência na se-

gunda parte do sistema, mas essa parte nunca foi escrita.
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= 'Esse metodo de apresentação torna o texto, que já é bem curto, muito difícil
ig (p.5óo,1iaha 37, até a p. 5s1,1iaha 5):

Ora, o Espírito mostrou-se a nós como não sendo o retraimento (Zurück-
zíehen) apenas da consciência-de-si em sua interioridade-ou-intimidade
pura-ou-abstrata [como o pensa Fichte],'_ nem o simples entranhamento
(1/ersenkung) da consciência-de-si na substância [ou no Ser-dado natural] e
[no] não-ser de sua distinção-ou-diferenciação [como o pensa S_chelling].

i Não, [o Espírito é] o movimento[-dialético] do Eu-pessoal que por si mes-
mo se aliena-ou-se-exterioriza (sich seíner selbsr entäussert) e se entranha
(versenkt) na substância, e que penetra portanto, como sujeito, em si[-mes-

- mo a partir] dessa substância, transformando-a em objeto-coisa e [em] con-
teúdo [objetivo do sujeito], que chega a suprimir-dialeticamente essa distin-
ção-ou-diferenciação da objetividade-de-coisa e do conteúdo [do sujeito].

Para interpretar esse texto minuciosamente, seria -preciso começar expondo
as idéias de Fichte e de Schelling, o que não cabe aqui. Vou limitar-me a um
comentário muito superficial. ` ___

Trata-se do Espírito. Mas o Espirito se revela na e pela ciência, que é a cons-
ciência-de-si (Selbstbewusstsein) do sábio. Logo, falar do Espírito é falar tam-
bém do sábio. _ _ . _

_ Hegel começa dizendo que o sábio não procura refúgio (ao contrário do
que pensava Fichte) em sua interioridade-ou-intimidade subjetiva. A atividade
do sábio nada tem a ver com a atividade do poeta que se isola do mtmdo e se
volta para dentro de si. Mas, a seguir, diz Hegel que essa atividade nada tem a
ver também com a atividade do sábio (no_ sentido comum do termo) que se
perde no objeto e esquece seu Eu-pessoal. sábio, ao contrário do que se cos-
tuma pensar, não é desinteressado, objetivof. Ele continua (ao contrário 'do que
pensava Schellíng) a referir o mundo a si. Mas, (ao contrário do que pensava
Fichte) em contraposição ao poeta, ele refere a si um mundo (real) e não um
universo imaginário.

Em sua ação, o sábio é “o movimento-dialético do Eu-pessoalfi afirma He-
gel. O Eu do sábio é portanto um Eu que se opõe a um mundo e que suprime
ao mesmo tempo essa oposição, que é absorvido pelo objeto e se cria ao mes-
mo tempo como sujeito. Ora, Hegel disse exatamente o mesmodo homem his-
tórico em geral. O que, aliás, não causa estranheza, pois_ele fala aqui do Espiri-
to, e o movimento-dialético do Espirito, para ele, é a história. Na medida em
que o Espírito sc revela em seu movimento pelo saber, o sábio refaz em seu
pensamento a história universal. Com efeito, nas últimas linhas do cap. VIII,
Hegel afirma que o sábio ou a ciência, na medida em que estão voltados para o
passado, isto e, para o tempo, para o movimento do Espírito, são a “história
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compreendida-conceptualmente“_ (begrifiene Geschíchte). Essa história é rela-
cionada ao Eu-pessoal do sábio, sendo esse Eu o ñm último e o coroamento da
história; mas, por sua vez, esse Eu refere-se ao mundo histórico real, porque ele
é a compreensão desse mundo. Assirn, a atitude do sábio é ao mesmo tempo
altamente subjetiva ou interessada, e altamente desinteressado ou objetiva.

No trecho seguinte, Hegel ainda desenvolve essa idéia (p. 561, linhas 5-1.5):

Essa primeira reflexão a partir da irnediatidade[, isto é, a negatividade des-
coberta por Fichte,] é o ato pelo qual o sujeito se distingue-ou-diferencia
de sua substância; isto é, [é] o conceito que se desdobra [ou ainda é] o ato'-`
de-ir-em-si-mesmo (Insichgehen) e o devir do Eu (Ich) puro-ou-abstrato.-
[Mas, como compreendeu Schelling,] na medida em que essa distinção-ow
diferenciação é a atividade pura-ou-abstrata do Eu = Eu (Ich)[, isto é, da
identidade descoberta por Schellingl, o conceito é a necessidade e o ad
vento (Aufgehen) da existência-empírica (Dasein) cuja realidade-essencial
(Wesen) é a substância e se mantém (besteht) para si. Mas [e essa é a totali
dade descoberta por Hegel,] a manutenção (Bestehen) da existência-empi
rica para si é o conceito firmado no interior da determinação-especifica
(Bestímmti1eit); e essa manutenção é, por isso mesmo, também o movimen

' to [dialético] do conceito [que -se move] nele mesmo (an ihm selbst); [o mo-
vimento que consiste] em descer ã substância simples-ou-indivisa [isto é, à
identidade de Schellíng] que só é sujeito [ou Espírito] como negatividade
[de Fichte] e movimento[ dialético, isto é, totalidade hegeliana]

E mais uma vez o confronto entre o pensamento de Fichte,. de Schellíng e de
Hegel. Mas' agora o texto é bem mais dificil, porque se trata do resumo muito
compacto dos princípios últimos da metafísica desses três pensadores.

-Basta apenas registrar que, ao “Eu-abstratofi ao Ich de Fichte, e à “
cia” de Schelling, Hegel opoe a “negatividade” e o “movimento-dialético do Eri'
pessoal (Seli:|st)”. Quer dizer que ele lhes opõe a ação e a história. Ou seja,
substância (isto é, o Ser dado e o mundo natural) só pode tornar-se sujeito:
Espírito, ou, em outros termos, só pode revelar-se a si mesma pela
caso se realize sob a forma de um 'mundo temporal histórico, de um
que implica o homem que age. E, se o sábio quer realizar' plenamente o
to revelando por sua ciência a totalidade do Ser, ele deve primeiro ci
der-conceptualmente o devir do Espírito, isto é, a história. De fato, o .Ser
substancia só é Ser-revelado ou -Espírito na medida em que implica o H
revelar o Ser em sua totalidade é portanto revelaro homem; ora, o
ação,.e a ação é movimento, devir, tempo ou história. Por conseguinte, não
ontologia (ou Lógica) sem prévia fenomenologia ou antropologia que
homem e a história.
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Vem, enfim. uma terceira e úlrim
final da terceira se " a apresentafiü da mesma idéia no trechoça” C s°5““da Pam em ssffll (p. 561.1ihhas 16-27):

O EU [ff-ll; aqui, o Eu d áb`o s 1o] não deve [ao contrário do que pensa
Fíchfffl filflr-se na form 'a da con ' ' _ _ - . _,substancialidade ___ da realidade Êäíncra de si em 0Pos1Ça.o à forma da_ a _0u_exte__iOr_z__Çã___ (E_____________m__________g) A fo; codmo se temesse sua al1enaÇão-
permanecer _dêm_c_____ ___ S_ mesmo .cm suíaaro Espírito consiste, Porém, em

só afirmar, na 'al' . lenaç °'°“'°xÍ°1'1°fÍZflÇã0› 6 emflu ldfldfl de entldad - ' _ . .
°°m0 lllml elemento-constitutivo (íšmsteäte em E Para-S1, o ser-para-si- mm ao mesmo títulem-si. O Eu[, isto gi- 3 -_ . 1 0 que o Ser-QU1- 0 Sál>10,] também não é [ -pensa Schemng] uma terceira émid ao contrário do que

. ' ade, que rejeita as dist' 'renciações para o abismo do absol mçõestou-dlfe't ' . .
dade delas nesse absoluto Não o szbereëfiodamâ H Igualdade-Ougldentb

- _ ' carna o no gábí ] 'contrário nessa inatividadea l O consiste' ao. " * parente que só contem l 'z¡dad,z_._d¡5t¡ma ou difere . P H o modo como a en-' -' nciada se rn _ ' - .
sua unidade-unificante. Oval: C-haletm-[amante] em 51 E retoma à

E 5°mP1'¢ H mesma coisa À ' '_' Õ l - - ' ' *de Schellíng em que ___ _____________________c___r__:;_;'_1_s__Í___r_;i_‹:_1__q de_s11_s_:olada de Frchte e ao absoluto

dialético do oposto em direção ã unidadeülfië il liege; o__po¢ ao movimem¡;,_
isso significa. No plano da real'd 'd - - 1 can :.' 3 emos 3801? 0 QUE

'i° 5°* Hãfl É dada (Parque a liziiâeiziigililiijcãi que a um'..1“d° “mi ° h°m°5êflflfleum à °P°51Çã0 nao é conhecível),11135 Cria-se no e pelo tempo ug O ~ . .
objeto. E no la d q ~ Poe O hom.eÍm.ou.0 sulelto à natureza ou 3°i p no a Rev l _ _
revelação conceptual do Sei- Êâase 1:Ê_f;___Pala\*1'q_, significa que a ontologia ou a

t d - CXPÚS a na Lógica dentro da segundaPar e o sistema) deve ser o resultado d i
devir isto é da história is C uma revelação conceptual Prévia d°' ' › t0 ê. do homem f - _ _
pane dc' sistema› ÍSÍD éi na Fenomenologia) (que 01 apresentada na P1'11T1€11'&1

Vamos concluir, '
» Hegel fala da inatividade 1; d * .

o Ser do sábio. Inatividade Êgíäíltã SšbS_Í_b:ä :;1_bsqluto,_1sto _é, do que constitui
lhe nada" Mas inatividade _; °n °mP 3 0 que és sem mudar-porque só pela contemplaçpšnä a_t__];_›;__1_;_eI'1_:_i;__P§rpq_1__:eI:__:ál›1o cpntâmäla a ação, e

história, é 1 __* › _ vlmen o o evir ou daque e e chega à contemplação do Ser ue exist .d
-consigo. Logo a cién ` - . q f 113-1 ¢_I1tidade eternat Cla PI'€SS11 OC QSSP encralmente a açao Por isso a Ô _
'ciência é uma ação no sentido ' z pr prla1 en] i. _
out,-O _ . que É Pfifpétuo movimento circular. Em5 ÍCTFHOS, ela é dialética Mas só é dialética or 11
‹iia1éziaz›.1=: a sai- é ai léii ' - . _ P <1 E 0 Ser que ala favela éa co porque implica efetivamente o homem ou a a o
P°1`<l11¢ o Ser que implica o homem s ' ' Çã ' Cah ._¿_ na I __ _ _ e re za e se revela no e pelo tempo, mo

C Pe H fiÇflo humana histórica.
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A açao do -sábio, isto é, da ciencia, separa-se do homem e passa para o li-
vro. O movimento-dialético, ao deixar de ser movimento do mundo ou his-
tória, torna-se movimento da palavra-conceito ou dialética no sentido habitual.
E essa separação do homem, ou essa passagem do movimento para a palavra-
conceito, se efetua porque, estando isentos de contradições, o mundo e o ho-
mem já não se podem mover. Em outras palavras, o mundo está morto; é pas-
sado, com tudo o que ele implica, inclusive o homem. E, por estarem mortos, o
mundo e o homem-no-mundo já não podem servir de suporte material ao con-
ceito dialético que continua a viver ou a mover-se. O suporte .material do mo-
vimento perpétuo do conceito está doravante no livro que se chama Lógica:
o livro (uma “Bíblia”) é o Logos eterno encarnado. .

O sábio não age como homem, Mas só não age assim porque o homem já
não pode agir no momento em que a sabedoria se torna possível. E, vice-versa,
a sabedoria só se torna possível. no momento em que todos os objetivos huma-
nos possíveis já foram efetivamente atingidos.
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oáciraa Palmares conserta-.Nora
1 H.,INTERPRETAÇAO DA TERCEIRA PARTE

no CAPÍTULO VIII
I (p. 561, linha 28, até a p. 564)

Na segunda parte do cap. VIII, tratava-sedo sábio (que Hegel chama de das
absolute Wissen ou, apenas, das Wissen), istoé, o homem que produz a ciência
(Wissenschaft), isto é, a revelação completa e perfeita da totalidade acabada do
Ser. Ou ainda: tratava-se do Dasein, da existência-empírica da ciência no mun-
do natural. Iá na terceira parte, o que se estuda é a própria ciência considerada
como tal, isto é, independente do sábio ou do homem que a produz, inde-
pendente da sua existência-empírica (Daseinlno mundo. Em tudo o que pre-
cede, isto é, em toda a Fenomenologia, Hegel mostrou o porquê e o apareci-
mento (Erscheinang) da ciência. Agora, no último parágrafo da Fenomenologia,
vai explicar brevemente o que é a própria ciência, o que é a Wissenschaƒt que
ele .pretende desenvolver totalmente na segunda parte do sistema (System der
Wissenschaƒ: do qual só possuímos a primeira parte, isto é, a Fenomenologia,
que, como veremos, é uma mera introdução à ciência propriamente dita, a
qual deveria ser apresentada na segunda parte, isto é, sobretudo na Logik). .

- Hegel começa lembrando o resultado a que chega a Fenomenologia, que re-
flete a evolução real da história universal (p. 561, linhas 28-31):

u " No saber[, isto é, no sábio,] o Espírito conclui o movimentol-dialético] de
` sua encarnação-em-formas-concretas, na medida em que essa encarnação é

` afetada pela distinção-ou-diferenciação não superada da consciência[-exte-
` rior]. [No saber ou no sábio,] o Espírito atingiu o elemento puro de sua

existência-empírica, [ou seja,] o conceito. É ' '

I-Iegel repete aqui o que já sabemos há muito. O saber (Wissen) é o sábio ou
o autor da ciência e da introdução à ciência, isto é, da Lógica e da Fenomeno-
logia. Ora, na pessoa do sábio, diz Hegel, “o Espírito acaba o movimento de
suas formações concretas”. As formas concretas do Espírito (Gestalt, Gestalten,
Gestalrung) são o homem histórico. Com o advento do sábio, diz Hegel, termi-
na a série de fenomenos históricos e sociais, isto e, verdadeira e especificamen-
te humanos. O advento do sábio é portanto o último acontecimento histórico.
E Hegel lembra que a evolução histórica é “a distinção-ou-diferenciação supe-
rada da consciência-exterior”. O que significa que o homem propriamente dito
ou o homem histórico ó oposto à natureza, e que a história vai perdurar en-
quanto o homem não tiver conseguido suprimir essa oposição pela ação nega-
dora da luta e do trabalho. No momento em que aparece o sábio e, por conse-
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guinte, a ciência, essa oposição já está suprimida. Ou seja, o homem já não tem
desejo; está perfeita e definitivamente satisfeito com o que é, com o que ele éj
logo, ele não age mais, já não transforma o mundo e, por isso, já não muda a si
mesmo. Em suma, ele se tornou sábio. E o sábio que revela o que é pela palavra
ou conceito revela-o definitivamente: porque o que é então permanece eter-
namente idêntico a si mesmo, sem ser modificado pela inquietação (Unrahe).
A ciencia do sábio é portanto a ciência, 'isto é, um saber verdadeiro, no sentido
próprio do termo, universal e definitivamente verdadeiro.

Ora, a verdade é a coincidência do Real ou do objeto-coisa (Gegenstand)
com o conceito (Begrijj). E possível afirmar que, no e pelo sábio, o conceito
“atingiu-ou-dominou” o Real. Mas é também possível dizer que o Real “atinge-
ou-domina", no e pelo sábio, o seu conceito, Ora, o Ser que se revela pelo con-
ceito ou pelo discurso (Logos) não é apenas Ser puro e simples (Seia), mas Ser
espiritual, isto é, Espírito real (Geíst). Logo, é possível dizer que, no e pelo sábio
(que produz a ciência absoluta, ciência essa que revela inteiramente a totalida-
de do Ser), o Espírito “atinge-ou-domina" o conceito. É o que Hegel afirma no
trecho citado.

A partir desse momento, diz ele, a existencia-empírica (Dasein) do Espírito
no mundo é o conceito. Mas é um conceito que já não está em oposição a seu
objeto (Gegensrand), que já não está: fora da coisa que ele revela. Logo, é um
conceito que não tem como suporte material a existência do homem histórico
que age e é negador. E o conceito que já não é o tempo. É o conceito que já não
muda e que permanece eternamente' idêntico a si mesmo, isto é, identico ao
Ser idêntico que ele revela a esse mesmo Ser. E sabemos que o suporte material
desse conceito eterno também não é _o homem histórico, nem o sábio, mas sim
o livro que revela pelo discurso (que ele materializa sob a forma de palavras
impressas) seu próprio conteúdo, ou seja, o System der Wissenschaƒt que tem
como primeira parte a “ciência da fenomenologia (= das aparições-revelado
ras) do Espírito" (Wusenschafl der Phänomenologie des Geistes).*

1. O papel que atribuo ao livro pode parecer exagerado, se for levado em conta apenas o
texto do cap. VIII. Para justificar minha interpretação. vou citar um trecho que está no fim
do prefácio (Vorrcde) da Fenomenologia, no qual Hegel afirma (p. 58. linhas 7-15): “Temos
de nos convencer de que o destino da verdade é abrir-um-caminho quando chega a sua
hora, e que ela só aparece se essa hora chegou; por conseguinte, a verdade nunca aparece
cedo demais e nunca encontra um público que-não-está-maduro. E [temos] também [de
nos convencer] de que o indivíduo tem necessidade desse efeito [produzido no públicol,-a
fim de que aquilo que é apenas sua causa particular se-confirme-e-se-afirme-verdadeiro
(liewälrren) para ele por esse efeito, e la fim de] que ele faça-a-experiência de que a convic-
ção, que a principio só pertence à particularidade, e algo de universal.”

Êbem claro. Para se mostrar verdadeira, a filoso lia deve ser reconhecida un iversalmeii-
te, isto é, reconhecida afinal pelo Estado universal e homogêneo. A existencia-empírica
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As três frases que seguem o texto citado formam uma especie de nota inter-
calada. É um texto bem obscuro, no qual Hegel explica o que significa o termo
“conceito” ou, mais exatamente, o fato de que a existência-empírica (Dasein)
do Espírito é doravante já não uma Gestalt des Bewasstseins (forma-concreta da
consciencia), ou seja, uma realidade humana e até social ou histórica, mas o
próprio conceito. `

Ele diz o seguinte (p. 561, linha 32, até a p. 562, linha 1):

[Considerado] de acordo com a liberdade de seu Ser-dado, o conteúdo é o
Eu-pessoal que se-eitterioríza-ou-se-alíena, isto é, a unidade-uníficadora
imediata do ato-de-'conhecer-a-si-mesmo. O m'ovimento[-dialético] puro
dessa exteriorização-ou-alienação, quando considerado no conteúdo, cons-
titui a necessidade deste último. O conteúdo distinto-owdiferenciado, [con-
siderado] como determinado-especificamente, existe na relação [e] não em
sí. E [ele é] sua inquietude [consistindo no ato] de suprimir-dialeticamente
a si mesmo, isto é, [ele é] a negatividade. Logo, a necessidade, isto é, [a] dis-
tinção-ou-diferenciação, é tanto o Eu-pessoal quanto o Ser-dado livre.
E, nessa forma egotista-e-egoísta em que a existência-empírica é de-um-

. modo-imediato pensamento (Gedanke), o conteúdo é conceito.

O texto é difícil. É mais um dos textos-ideogramas em que Hegel consegue
resumir em algumas linhas as idéias básicas de todofo seu sistema. É uma nova
maneira de apresentar as relações entre o Ser, o homem e a ciência, que é a re-
velação do Ser pelo homem; ou seja, as relações entre a eternidade, o tempo e o
conceito. --

(Dasein) da ciencia não é portanto o pensamento particular do sábio, mas sua palavra uni-
versalmente reconhecida. É evidente que de fato esse reconhecimento só pode ser obtido
pela publicação de um livro. Ora, ao existir sob a forma de livro, a ciencia se destaca efeti-
vamente de seu autor, isto é, do sábio ou do homem. _

Aliás, no cap. V, A, c há um trecho que confirma esse .texto do prefácio. Hegel diz o
seguinte (p. 236, linha 36, até a p. 237, linha 10): “Quando se contrapõe [...] a obra (Werk)
de um homem a suas possibilidades internas-ou-íntimas, a suas capacidades ou a sua
intenção, é apenas a obra que deve ser considerada oomo a realidade-objetiva verdadeira-
ou-verídica desse homem; [e isso] ainda que ele mesmo se engane a esse respeito e, ao re-
tornar de sua atividade (Hanrilung) em si mesma, julgue ser nesse elemento-interno-ou-in-
timo algo diferente do que ele é na ação (Tai). A individualidade que, ao transformar-se em
[uma] obra, se entrega ao elemento objetivo-de-coisa fica sem dúvida sujeita ao perigo de
ser modificada e pervertida. Mas o que caracteriza a ação é precisamente [querer saber] se
essa ação .é um ser objetivamente-real que se mantém, ou simplesmente uma obra de-pura-
intenção (Gemeintes) que se esvaece (nichtig vergeht) em si mesma. A objetividade-do coisa
não muda a própria ação, apenas mostra o que ela é; isto e, [a objetividade-de-coisa mos-
tra] seia ação e [algo] ou se ela não e nada.” É claro que a ação (Tat) e a realidade-objetiva
(Wirkliciikeit) do sábio não são seu pensamento, e sim seu livro.
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. Ora, já expus tudo isso demoradamente. Se eu fosse traduzir a linguagem
“cabalística" do trecho citado para uma linguagem “normal*1 iria gastar muito
tempo e repetir o que já expliquei várias vezes. Como ele não traz nada de
novo, acho que podemos passar adiante. -

Depois de escrever essa nota explicativa (que poderia vir entre colchetes),
Hegel volta à última frase do pequeno resumo já citado, no qual dizia que
no sábio e pelo sábio “o Espírito atingiu-ou-dominou o conceito” (p. 562, li-
nhas 1-3): “Tendo atingido o conceito, o Espírito desenvolve portanto a exis-
tência-empírica e o movimento[-dialético] nesse éter de sua vida [isto é, no
conceito] e [ele] é [assim] c_iência.”

Quando, no e pelo saber (Wissen) ou pelo sábio, o Espírito atinge seu con-
ceito, ele se torna ciência (Wissenschaƒt). E é dessa ciência que se vai tratar a
seguir, .isto é, na terceira e última parte do último capítulo da Fenomenologia,
ciência essa que deveria ser apresentada na segunda parte do sistema, isto é, na
Lógica. _ _

Convém notar que a Wissenschoƒt não e uma ciência do Espírito. O próprio
Espírito ê que É ciência: der Geist ist Wíssenschaƒt. Com efeito, o Espirito é o Ser
revelado pelo Logos, pelo discurso, pelo conceito; e o Logos, o discurso ou o
conceito que revelam o Ser são, afinal, a ciência. Logo, o Espirito é a ciência, e a
ciência é o Espírito. Ou ainda; a ciência é a revelação do Ser (Sein), mas o Ser
revelado pela ciência e Espírito, e só é Espírito na medida em que for efetiva e
realmente revelado pela ciência. Ora, o_Ser só É efetiva e realmente revelado
pela ciência na medida em que a própria ciência for real e efetiva. A ciência
deve ser; deve fazer parte do Ser, inserir-se no Ser; logo, deve também aparecer
na existência-empírica (Dasein) do Ser, isto é, no mundo, e nele ter uma reali-
dade; deve portanto manter-se no mundo. Para que isso seja possível, o mundo
(e por conseguinte o Ser) deve implicar o homem. Porque o homem é exata-
mente o conceito ou o Logos que revela o Ser. O homem, por existir no mundo-
e estar assim no Ser, revela o Ser quando fala do Ser. Ou ainda: como realidade
humana, o Ser fala de si mesmo e revela-se a si mesmo. Só que, enquanto a re-
velação do Ser não for completa, pode-se distinguir o Ser (que é então apenas
uma parte datotalidade) da revelação do Ser. E o conceito distinto do Ser que
ele revela é que é o homem propriamente dito. Mas o conceito tende a unir-se
ao Ser; tende a englobar a totalidade do Ser. E esse movimento do conceito
para a totalidade é o devir do homem, isto é, o tempo ou a história. No fim
desse movimento, o Ser coincide com o conceito e o conceito com o Ser. O ho-
mem deixa de existir. Ora, o conceito total, que se destaca do homem propria-
mente dito (do homem oposto 'ao mundo, isto é, do homem que ê apenas uma
parte do Ser total) e que coincide com a totalidade do Ser, rf a ciência e existe
como ciência no livro. Essa ciência é a totalidade revelada do Ser, isto é, o Espi-
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¿rito. Logo, a existência-empírica (Dasein) e o movimento-dialético (Bewegung)
.agora já não estão fora do conceito, isto é, no Ser não revelado oposto à sua

'revelação pelo homem, mas no proprio Espírito real, isto é, no conceito total
É ou na ciência, que existe-empiricamente sob a forma de livro. O conceito, que
não se opõe mais ao Ser, já não modifica o Ser (já não e desejo, ação, existência
humana histórica ou temporal). Se ainda há movimento, esse movimento não

' perturba mais a eternidade: é um movimento cíclico, um eterno retorno a si
mesmo. Esse movimento cíclico eterno é a ciência. Ora, já que esse movimento
doEspírito é o processo da revelação do Ser pelo discurso-Logos ou pelo con-
ceito, é possível dizer que a existência-empírica do Ser revelado, isto é, do Es-
pírito, está doravante reduzida à existência-empírica do conceito total ou da
ciência, ao livro que concretiza essa ciência. Pois, mesmo que o homem desa-

I pareça completamente da face da Terra, o livro permanecerá. O mundo, isto é,
11 a totalidade real do Ser existente, implicará portanto um discurso-Logos ou

Ê conceito. Esse mundo será a existência-empírica do Espírito. Logo, a partir de
* = então será por causa do livro e já não por causa do homem (que não traz mais

nada de novo, mas sem o qual o livro não seria possivel) que o Ser é Espirito.
- Trata-se agora de saber o-que é a ciência. Ou seja, ver no que a existência do

i Espírito, sob a forma de livro, difere de sua existência sob a forma de homem.
Ou ainda: ver no que a revelação eterna do Ser difere de sua revelação tempo-

- ral, no que o objetivo final da história difere dessa própria história. Ou ainda:-:
já que a realidade temporal, ou a história, é descrita ou revelada pela Fenome-

i
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H nologie, ver no que esta difere da ciência propriamente dita ou da Lógica, à qual
ela serve de introdução, ou de via de acesso, assim como a história real é o ca-
minho que leva à sabedoria e á ciência, sendo esta o resultado da ação do sábio
que pressupõe o conjunto da ação histórica da humanidade.

c É disso que Hegel fala a seguir (p. 562, linhas 3-8):

Na ciência [propriamente dita, isto é, na Lógica] os elementos-constitutivos
-:I __ §_5 do movimento dialético do Espírito já não se apresentam [como era o caso

na Fenomenologia] como formas-concretas determinadas-e-específicas da
consciência[-exterior]; ao contrário, [eles .se apresentam,] já que a distin-
ção-ou-diferenciação da consciência[-exterior] abandonou o Eu-pessoal,

Í Â l H como conceitos determinados-e-específicos e como movimento[-dialético]
deles fundado nele mesmo. -
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_ A Fenomenologia descreve as Gestalren des Bewusstseins, isto é, as formas

f concretas ou plásticas, e até espaciais, de uma consciência que revela o Ser, em-
if:bora seja e saiba que é algo diferente do Ser que ela revela. Isto e, a Fenomeno-

ll ll logic descreve o homem: e uma antropologia. Mas a Fenomenologia descreve o
~ = movimento (Bewegung) do Espírito em suas formas concretas. O que significa

i, _que a Fenomenologia e uma antropologia genética ou histórica: ela descreve o
_ | 1 _ _ _
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homem em seu devir; descreve-o tal como ele cria a si mesmo na e pela - ou,
melhor ainda, como - história universal. Como afirma Hegel no final do ca-
pítulo, a Fenomenologia é a história compreendida conceptualmente (begriƒjrne
Geschichte) em seu todo definitivamente acabado.

]á na ciência (wissenschaƒt) propriamente dita, isto é, na segunda parte do
sistema, “a distinção-ou-diferenciação' voltou ao Eu-pessoalfi diz Hegel. Isto é,
se o homem histórico se refere ao mundo na e pela, ou como a ação negadora
que cria uma distinção real ou objetiva-entre o sujeito e o objeto, o sábio só se
refere ao objeto, ao produzir a ciência, em e por seu pensamento ou contem-
plação passivos. Em outros termos, já não há nele oposição real entre o concei-
to que revela a coisa e a coisa revelada pelo conceito. Quer dizer que onde há o
sábio, já não há homem propriamente dito. Só há o conceito. Em conseqüên-
cia, a relação entre sujeito e objeto já não modifica nem o sujeito nem o objeto.
Não se sai mais da identidade, e o movimento ou desenvolvimento da ciência
não cria nada mais de novo. Essegnovimento não tem portanto futuro. Por
conseguinte, ele não é tempo; nem' história. Esse movimento é eterno. É o mo-
vimento orgânico do conceito nointerior de si mesmo; isto é, o desenvolvi-
mento dialético do conceito (ou seja, do conceito do Ser) em discurso total ou
voltando-se perpetuamente sobre si, já que em seu todo está sua própria con"-
clusão que o estimula a se desenvolver mais ainda. - - -

Tudo isso lê confirmado pelo trecho seguinte (p. 562, linhas 8-20), no qual
Hegel expõe e comenta o que disse quando comparou a Fenomenologia com a
ciência propriamente dita ou com a Lógico, isto é, quando comparou a primei-
ra com a segunda parte do sistema: ' ' '

Na Fenomenologia, cada elemento-constitutivo é a distinção-ou-diferem
ciação do saber e da verdade [isto é, da realidade revelada] e o movimen- =
to[-dialético] no qual essa distinção se suprime-dialeticamente; já a ciência -
[isto é, a Lógico] não contém essa distinção-ou-diferenciação, nem sua su-
pressão-dialética. Ao contrário, como o elemento-constitutivo [da ciência]
tem a forma do conceito, ele reúne a forma objetiva-e-de-coisa da verdade
e [a] do Eu-pessoal que-sabe-ou-conhece na unidade-unificadora imediata.
O elemento-constitutivo [da ciência] não se apresenta como o movimen-
to[-dialético que consiste] num -*vaívérn entre a consciência]-exterior] ou a
representação-exteriorizante e a' consciência-de-si. Não. A forma-concreta
pura do elemento-constitutivo, [isto é, a forma concreta] libertada de sua
aparição-reveladora na consciência]-exterior], [a forma que é] o conceito. _
puro, e a' progressão]-dialética] desse conceito se ligam unicamente à deter-_ __
minação-especíñca pura do elemento-constitutivo. ' __1

;A história do homem, isto é, o tempo, vai durar enquanto subsistir uma di.-*
ferença entre o saber (subjetivo) .e:a_ verdade (objetiva) ou a realidade-revelada-_;_¡
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pelo-saber. Ou seja, a história vai durar enquantohouver no mundo um Ser
que se engane e que, pouco a pouco, elimine seus próprios erros. Ora, esse
Ser é o homem, e apenas o homem. Porque o animal e a natureza não se en-
ganam. Ou, é possível dizer, a natureza também se engana Mas, se ela comete
um erro (um monstro, por exemplo, ou um Ser vivo que não se adapta a seu
meio), esse erro é eliminado imediatamente: ele morre ou se aniquila sem con-
seguir manter-se na existência. Só o homem pode manter o erro no mundo,
fazendo-o durar sob a forma de um discurso equivocado. E a história é a his-
tória dos discursos equivocados do homem, que pouco a pouco se tornam ver-
dades. E isso não apenas porque eles mudam para se tornarem conformes à
realidade dada, mas porque o homem, pelo trabalho e pela luta, transforma a
própria realidade a fun de torná-la conforme a seus discursos que, no início,
dela se afastavam. E no momento em que a conformidade entre realidade e
discurso está perfeitamente realizada, no momento em que o homem já não
pode enganar-se porque não transcende mais o dado real e não tem mais ne-
nhum desejo, nesse momento, a história se intei'rompe._Então, o saber subje-
tivo é, ao mesmo tempo, objetivo; isso significa que ele é verdadeiro, definitiva
e completamente. Esse saber absoluto é a ciência- ' -

Há um movirnento na ciência também, porque ela é umconceito dialético
ou um discurso que se desenvolve. Mas esse movimento não é movimento
temporal, nern histórico, nem humano, nem ativo. Iá não se trata, diz Hegel, de
passar do sujeito ao objeto e vice-versa. Ou seja, não se trata mais nem de re-
tificar o saber pela contemplação do real, “fazendo experiênciasfi como se cos-
tuma dizer, nem de “retificar” o real pela luta contra ele, transformando-o pelo
trabalho. O movimento subjetivo revela o movimento objetivo sem modificá-
lo; agora, mas somente agora, é possível dizer: a ordem e a conexão das coisas
também estão em conformidade com a ordem e a conexão das idéias (ordo et
connexio rernm idem est oc orcio et connexío ideorum). Também se pode dizer
que o movimento se efetua no conceito, isto é, no real revelado, ou na reve-
lação verdadeira, e mesmo real. É o movimento do Logos ou do discurso
que, estando isento de contradições, permanece, embora se desenvolvendo,
na identidade consigo mesmo. Esse movimento é portanto eterno. Ou, mais
exatamente: ele é a eternidade real que se revela a si mesma por si mesma,
como movimento do Logos. Iá não é o movimento temporal da ação 'negado-
ra; é o movimento eterno, lógico, do discurso. .

O movimento lógico da ciência reproduz o movimento do Ser. Ora, o Ser se
move no tempo, ou, mais precisamente, como tempo. E o tempo é a história;
e a história é o homem. Logo: o movimento real da história universal corres-
ponde rigorosamente ao movimento ideal da ciência. O sistema, para ser com-
pleto, deve representar ou conter não apenas o movimento eterno ou lógico do
Ser revelado, que é conceito, mas também o movimento real ou histórico do
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conceito, que é Ser real ou homem. É assim que o sistema tem necessariamen--
te duas partes ou dois aspectos complementares: a Lógica e a Fenomenolog
(p. 562, linhas 20-30): - . c

Inversamente, a cada elemento-constitutivo abstrato da ciência correspon-
de uma forma-concreta do Espírito como-tal (nberhanpr) que aparece-
ou~se-revela, [essas formas-concretas estando descritas na Fenomenologia].
Assim como o Espírito, queexiste~empiricamente não é mais rico que a
ciência, ele também não é em seu conteúdo mais pobre [que elal. Reconhe- `
cer [como ocorre na Fenomenologia] os conceitos puros da ciência sob esse
aspecto de formas-concretas da consciência]-exterior] [é o que] constitui o
aspecto da realidade da ciência segundo o qual sua realidade-essencial, [isto
é,] 'o conceito que é afirmado na ciência em sua mediação simples-ou-
indivisa como pensar (Denken), expõe os elementos-constitutivos dessa
mediação e se representa (darsrellr) de acordo com a oposição-ou-conflito
(Gegensaiiz) interno-ou-íntimo.

É evidente que a história não e mais rica nem mais pobre que o próprio Ser.
Só se pode desenvolver no tempo aquilo que existe; e a totalidade eterna do
Ser nada mais é que tudo o que foi no tempo. O Ser se cria; mas, ao se criar, ele
nao se supera; porque fora do Ser não há nada: e o nada. Por esse mesmo mo-
tivo, nao há futuro além do tempo. A totalidade espaciotemporal do Ser nãoé
espacial nem temporal. Ela e o' próprio Ser revelado a si mesmo pelo conceito.
Em outras palavras, essa totalidade é o Espírito. Mas só é Espirito na medida
em que contem o conceito. Ora, o conceito contido no Ser é o homem. E o mo-
vimento do conceito no Ser, isto é, o movimento real do conceito, e a história. .

Por conseguinte, a Lógica e a Fenomenologia tem um único e mesmo con-.
teúdo. Só que o movimentoeterno da ciência aparece na Fenomenologia sob a
forma do movimento temporal da história. Assim, cada etapa da Fenomenolo-
gia corresponde a uma etapa da Lógica, e vice-versa. E só se compreende de
fato a antropologia da Fenomenologia ao compreender a ontologia da Lógica,
que diz o que e', desde sempre, o Espírito que aparece (erscheinr) a si mesmo
sob a forma temporal, histórica ou humana descrita na Fenomenologia. inver-
samente, só se compreende a Lógica quando se compreende a Fenomenologia.
Pois, sem ela, o movimento eterno do discurso é vazio e desprovido de sentido.
Só se compreende o que é o Espírito quando se sabe como ele aparece em sua
existência-empírica (Dasein). Ora, a existência-empírica do Espírito é o ho-
mem, a história ou o tempo.. _» _

Logo, o sistema só tem sentido se tiver duas partes: uma fenomenologia an-
tropológica e uma lógica ontológica. Uma fica incompleta sem a outra; e só o
todo tem sentido: o todo no qual, como no próprio Ser, a eternidade do Logos
é realizada pelo movimento temporal reproduzido na Fenomenologia.
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li ,Em outras palavras, o sistema da ciência e necessariamente circular ou cícli-
Quem ler a Fenomenologia será necessariamente levado à Lógica. Porque

Íquem consegue escrever ou ler a Fenomenologia tem que compreender o que
:existe numa identidade eterna consigo mesmo, isto é, compreender o Ser como

que é o tema da Lógica. E, depois de ter lido a Lógica, também tem de voltar
jiiecessariamente à Fenomenologia. Porque, quando se sabe no final e pela lei-
tura de toda a Lógica que o Ser é Espirito ou Idéia, isto é, o Ser revelado a si
ifnesmo, vê-se também que essa revelação só é possivel porque o Ser é tempo e
Êdevirg Ora, para compreender o Ser como devir, é preciso ler a Fenomenologia.

h E., ' ' ' J .

" *fi Tudo isso vai ser explicado por Hegel nas duas paginas que encerram a Fe-
nomenologia. Ele começa por uma forma condensada na primeira alínea desse

echo final, apresentando a idéia da circularidade da ciência. E a seguir co-
menta esse texto condensado (p. 562, linhas 31-40):

ii ciência contém em si essa necessidade de exteriorizar (enränssern) a for-
fma do conceito puro; e [ela exige por conseguinte] a passagem do conceito

` H na consciência]-exteriorl. Pois o espírito que-se-sabe-ou-se-conhece. pre-
cisamente porque ele apreende-ou-compreende (erƒassr) seu conceito, é a

f iguaIdade-ou-a-identidade (Gleicltheit) imediata consigo mesmo, que é,
" _[quando se a considera] em sua distinção-ou-diferenciação (Unterscliied), a

Í certeza]-subjetiva] da entidade-imediata, isto é, a consciência[-exterior]
" sensível [que é] o inicio do qual partimos [na Fenomenologia] _ Esse [ato do

Espírito pelo qual ele] se-deixa»-saioou-se-lilzierta (entlässt) da forma de seu
_' Eu pessoal é a liberdade e a segurança supremas de seu saber-de-si.

.De um lado. esse texto tanto pode ser relacionado com a Fenomenologia
como com a Lógica ou com todo o sistema. Nos três casos, estamos diante de
um saber circular. c ate cíclico. De outro lado, e possível dar ao texto uma in-
terpretação antropológica, relacionando-o não apenas com a cieiicia como tal,
mas ainda com a existência-empírica da ciência, isto e, com o livro e com o ho-
mem que o escreveu: o sábio.

Relacionemos primeiro o texto com a ciência e tornemos esse termo em
sentido estrito. Ou seja, relacionemos o trecho com a Lógica ou com a segunda
parte do sistema em geral. O texto tem este significado:

A Lógica, diz Hegel, implica necessariamente a passagem (Ubergang) do
conceito para a consciencia-exterior. Ora, o Bewusstsein e o sujeito oposto ao
objeto. E o sujeito cognoscente -- que é diferente do objeto conhecido - é o
homem, ou seja, o homem propriamente dito, o homem histórico descrito na
Fenomenologia. A Lógica implica portanto necessariamente um retorno à Fe-
nomenologia, da qual a Lógica provém necessariamente, como se percebe ao ler
o último capitulo da Fenomenologia.
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E por que essa passagem (Ubergang) é necessária? Porque, diz Hegel, o Espí-
rito que “apreende-seu-conceito" é “identidade-ou-igualdade imediata consigo
mesmo”.

Na Lógica como na Fenomenologia, o Espírito apreende seu conceito no fim.
Porque só no fim do desenvolvimento lógico o Ser (Sein) do qual se partiu re-
vela-se como Idéia, isto é, conceito-existente e existência-concebida ou coin-
preendida-conceptualmente. Ora,.o que caracteriza o Sein ou o Ser-estático
dado é sua homogeneidade e sua unidade, ou seja, sua identidade absoluta
consigo mesmo. A Idéia, isto é, a identidade absoluta do conceito e do Ser, é o
Sein. Assim, quando se chega ao fim do desenvolvimento lógico, volta-se ao seu
início. Portanto, a Lógica é circular.

Ou, mais exatamente, ela é cíclica. Porque, quando se volta ao início, é pre-
ciso refazer o caminho já percorrido. De fato, o Sein que se encontra ou se reen-
contra no início da Lógica, por ser absolutamente idêntico a si mesmo, abso-
lutamente homogêneo e absolutamente universal, não é o Ser-revelado (Idéia).
Porque o Ser se revela pelo conceito. Logo, o Ser-revelado implica uma duali-
dade ou uma oposição; uma diferença-ou-diferenciação (Unrerscliied), como
diz Hegel. Ora, o Sein é idêntico a si mesmo: é homogêneo e universal em sua
homogeneidade, preenche tudo. Logo, nele não há lugar para o conceito. Co-
mo tal, ele não é revelado. Ora, o início da Lógica não ê o próprio Sein, mas o
conceito Sein (uma palavra que tem sentido). Existe portanto, desde o inicio,
outra-coisa (Anderes) diferente do Sein. Mas o Sein ê homogêneo e universal
(identidade = tese). A outra-coisa, sendo o que o Sein não é (negatividade =
antítese), só pode ser puro nada (Nichts). Mas, como o Sein é absolutamente
universal, não há nada fora dele. Logo, só “há” nada se o próprio Sein for nada.
E o Sein que é nada (isto ê, o nada que é) é necessariamente devir (Werdem to-
talidade = síntese). O que significa: o Sein se aniquila na medida em que existei
ele existe no tempo, ou melhor, ele é o tempo, o tempo que existe. Só assim ele
é revelado como Sein, pode ser (ou tornar-se) a palavra significativa ou o con-T
ceito Sein.. E assim por diante. Avançando assim de etapa em etapa, chega-se ao
Ser-plenamente-revelado-em-sua-totalidade-pelwconceito, isto é, à Idéia que;
por ser absolutamente homogênea, universal e idêntica a si mesma, idêntica a
seu Ser e a seu próprio conceito, é esse mesmo Seín eterno (ou pré- e pós-tem-'_
poral) do qual se partiu. Mas esse Sein é revelado; é a palavra ou o conceito Sefin
Logo, refaz-se o círculo indefinidamente, sem poder parar nunca. '

A Lógica, a segunda parte do sistema, é portanto cíclica. Mas há mais: todo o
sistema é um ciclo perpétuo. ' -_

De fato, o início da Lógica é a palavra Sein. Ora, usando os termos de Kant,-f
sem o próprio Sein essa palavra é vazia (de sentido); sem essa palavra, o Seiné
cego (não-revelado ou mudo). A Lógica pressupõe portanto uma dualidade ou
oposição (Entzweinng) entre o Sein e o conceito. Na Lógica, essa dualidadeise
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_ suprime-dialeticamente na e pela Idéia. Mas, para que o movimento possa che.

_ 831' ä Idéia, é preciso que ele comece. E, para que possa zomgçm- é preciso ue
Já hfilib C P°ftam° que tenha havido, um dualismo do conceito le do Ser gm
oconceit d S ' - _' _ ` '
é o dese`oon oacldrquc 8 0poSl:li':Ú ser I-10 ser é_° homem' Mam Prec15am¢m°›,E no Ç Jd âg id qiie engen a dualidade ou o dilaceramento (Entzweinng)

É Selo o er i éntico ou da Idéia eterna, transformando essa Idéia em Sein
°P°SÍ° 30 Nlfllttä e em objeto oposto ao sujeito. Ora, esse desejo é a Ori em do
lägšënšnto çllesqritqaní Fenomenologia: é a origem da história que chegä final-

; 'r ' F0 ' ' ._ _ P “Ç 0 tfglcfl, depois de se ter compreendido-conceptualmente
{ _ ou de se ter revelado a si mesma na e pela Fenomenologia
Í F Ao ch ° ° - ' _ . _
i Seinl' e rãlíä-Égofiliiclllia ll,/lógica” lslo él à Idéia' voltmse ao seu mícm (M0 '53 3°_ _ as o cic o da Lógica considerado no todo z-¢mete..no5
1. à ' a 1 , ' - - _pâgšfllllsh C C ISÍD É, à Fenomenologia. Assim, o todo é o sistema que é um cido
i

F ` Resta saber se a Fenomenologia, isto é, a primeira parte do sistema, também
i ' * . _¡ é 'cíclica em si mesma. Ora, relacionando-se o texto-citado com a Fenomenolo-

- 8191 percebe-se que ela o é. '
De fato, a história real (e também sua revelação na e pela Fenomenologia)

â chega ao saber absoluto, isto é, ao sábio ou à ciência encarnada à Lógica, que
tgm uma existência-empírica no mundo sob a forrna de livro. Em e por esse

i livro, o Espírito "apreendeu-ou-compreendeu seu conceito” Isto é o Sei- fz U
conceito aí coine`d _ 1 - _ ` . Í *1 _ 1 Em 1b_5°l'-“Vl É Pflfffllfflmfifltflz o Ser é inteiramente revelado
PE U Cflflflfllto que o sentido do livro desenvolve, e o conceito 'é com leiam
te realizado no Ser pela existência do livro Mesmo assim há mp d_f en..

_ * _ u a 1 eren-
Çfl (Untersclned) entre o sábio e o livro. Sem essa diferença, b gonçgito não te
ria sido livro não t ` ' * - - l_ cal › _¢1'lH fonseguido realizar-se no mundo, e o Ser, por não ser

z 1' meme Ú CÚHCCIÍD, nao seria realmente revelado não seria de fat E í `
ou Idéia. Mas o livro, isto é, o saber que difere dd sábio é um bit Sp ml)
vel: é ela sensa ão si ' ' ' 1 O O sensi-co P Ç ( nnliche.Geivissheit, certeza sensível) que 0 gábw está em

“tam real 00111 Ele; por meio das sensações é que ele escreve e é I'd P_ 1 o aracom reender a ciênc` ' ' - 'Pd . ia real, é preciso ler o livro impresso no papel. E, para com-
preen er o sentido desse livro, é preciso compreender a possibilidade de h
mem o escrever e ler. Ora, só se compreende essa possibilidade d O 0-_ _ _ uan o se co -preende a natureza e a possibilidade da sensação que o livro implresso dá Istzlz
épreciso compreender o que é a sensação em ge;-31, e Para tal é recisog faz ,
o ciclo da Fenomenologia, a qual, no primeiro capítulo trata cl _ er Cr
Gewíssheir ou sensação (“certeza-subjetiva sensível”) que,He el chešiili sm” '
sinnliches Bewusstsein (consciência sensível) ' g a aqui de

Isso quer dizer ue o sab ltambém O Espíritoflé um Sm-CI' 11'-Êncl:-1 pode transcender o Real sensível. Pois
_ senão Passa de vã imaginação Sflgsavgellgaqãâer puäâi sensívelà qu supra-sensível.

_ - oe ooque eadecorre,a Ó-pr
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pria Lógica é um amontoado de palavras vazias de sentido (de que não se
preende, aliás, nem a origem nem a existência). Pois a palavra Seia da qual
parte só é preenchida de sentido pela pura sensação que revela o Ser
Seiri, isto é, como Ser absolutamente universal em sua perfeita hom
que exclui todas as diferenças e distinções, qualitativas ou outras. E a
revela o Seiri ao homem-do-desejo (Begierde), o único capaz de um dia
ver a Lógica, isto é, realizar oiconceito inserindo-o no Ser existenti
mente, transformando assim o Ser que era apenas Seiii em Espírito ou Idéia,
confirmando o resultado final da Lógica que afirma que o Ser é Idéia;
que, se pudesse, .por absurdo, ser atingido sem passar pela história real
por esse homem e pela revelação pela Fenomenologia dessa história
seria simplesmente falso (e aliás inconcebível até em sua falsidade).

O mesmo ocorre com todas as etapas da Lógica. Ela tem um sentido no
porquehá uma experiência (Erƒahrimg) do Ser em-devir, vivida pelo homem
no curso de sua história, da história que cria o devir consciente e voluntário,o
único que torna o Ser acessível ao conceito, conceito esse que só nasce da
sição entre o sujeito e o objeto, da oposição que constitui a experiência e que,
considerada em si, é o desejo antropogênico ou o desejo que se realiza e se sa-

-. ._ i tisfaz pela ação negadora e criadora da luta e do trabalho, formando no con;-H
junto a história universal.. ” ‹ "

Logo, a Fenomenologia é tão cíclica quanto a Lógica e o sistema todo. ~
Essa característica cíclica da antropologia que é a Fenomenologia tem uai

significado antropológico imediato. ‹ - i-fg'
O sábio (isto é, o homem perfeito) de Hegel nada tem a ver com o “`sábio'-É

de Plotino, por exemplo, que no êxtase do saber absoluto elevava-se (segiuido
Pórfiro) a algumas polegadasdo solo. O sábio hegeliano permanece firme so-1
bre os pés. Até sua ciência não tem sentido e se torna vã tagarelice caso seja se¬
parada da-sensação e do desejo, e de tudo o que daí decorre - = -I:=

Sem dúvida, o “sábio” de Plotino também bebe e come, senão ele não conse-j
guiria elevar-se acima do solo. Mas, como sábio, isto é, em sua ciência, ele pare-Â
ce esquecer-se disso, mostra-se desinteressado, como se disso não tivesse neces-f,
sidade. Ora, Hegel afirma que é absurdo. Deve-se levar em conta e explicar que
é preciso comer e beber para poder escrever o livro da ciência, e também para
que esse livro tenha um sentido. Porque, se o Ser deixa de ser recõndito e ine-
fável, isto é, fundamentalmente não revelado, puramente natural e, por isso,
mudo ou bestial, é porque foirevelado pelo homem no curso do tempo, era
conseqüência de sua ação histórica que é impossível sem desejo, desejo esse
que, embora sendo humano e até negador, não pode nascer e subsistir sem se
apoiar num desejo natural ou animal (que ele nega). ¬

Enfim, dizer que o Ser se revela pelo tempo histórico ou como tempo histó-
rico; ou, o que é o mesmo, dizer que a Lógica só pode ser escrita ou lida e com-

E

` iirrnoouçãfl Ãppp[‹E1TUR_#_UÊ_HEGEL

. - ' ` F riomeriolo íadepois que se tenha escrito ou lido e cqmprfifilldldü 3 5 3
t bém a dizer que o sábio não pode renegar o real Scnsívfil 11316 011am

- - ~ ' ara ele e em tor-dele. Se ele próprio nao age e nao deseja nada, édporque pa ão me São tão- . _ , ' o edele já nao ha nada a fazer nem a desejar. Mas o 'esej b Ç somente

quanto ao homem vulgar. Porque ele Prcclsadem ršpbíinznologífl, é- - ' enlembrança (Er-miierung) da açao e do desejüz Hfifffl 3 na
faz dele um sábio, isto é, um homem perfeito, capaz de revelar essa mesma, . _ ¬, - z , mer e aohomogenea e universal do Scr que ele vive ao cll¬iebci;T:; site foi um

. . - ‹ ' ci *repnmlde pela primeira vez por um desejo e recon e z.
humano ou, melhor ainda, antropogênicql. _t d esse retorno à

f ' * ue
E quando Hegel afirma, na ultima lmha do tg? O (ll a Oiii?o sábio tem de sié"z1¡befaaae tz zz zzcsflfflflsfl fiuvfcmfls ° S? °f Q .

le o afirma opondo conscientemente o sábio ao asceta. HGUPÍÊÍÔHWÚe. ._ .IV . 168 :esse só pode¢n5tag, que foge do mundo, de que falara no cap (p ) __ E
“uma personalidade limitada a si mesma e a suas Pequenas açües* que 5

i- 'I' -Il' ” _..

eententa consigo e que e tao infeliz quao pobretona. d à tenta _O de dar à
i 1550 é que precisa ser levado em colrita para nao se ce er Çfl

-:Fenomenologia uma interpretaçao teo ogica." ;- _- . . ... › - ' ' bsoluto absolutasO Espímü 8 ,‹_¡¡,_-meia (Wisserischaƒt). E a ciência é saber a _ ( _
vlw ) 'sro é Gestelt des Bewiissrseiris (forma-concreta da consciência), umzlssgn ' 1. ' mundo natura] Esge Ser é portanto o Logos encarnado. Mase no - . ._!Ser que višflus que nascc e mm-¡-e vive, come e bebe apesar de sua divindade,
nao um 1 .- - . . . - - l tem em vista éi- dir dessas coisas. Nao, o Ser que Hfige.g que poderia prescin

É'l..05os Porque bebe e come, nasce, vive E müffflz E mfifffl Para sempreilâm. . - - ' ' ai a-
*-ressuscitar. Sua realidade espiritual é a revelaçaü (d1S¢_U1'5_¡;a) fl* sua Iâe nãü
ir - _ _ ra ão si ni icaria ara
'de'sensível, E nao pode Separar se dah Taldlüpal Êão nã noite dopnada (diese- ' ' ma isso u.uma elevaçao 110 CEU 1'~1I'fl1fl05°= mas U

eu ¡ i és t ' , ‹ I

Nalibl ilsosbüprelbilslbodiger que o Geist hegeliano, que é Wissenschafi(C1Ê1'lC1fil É
Valvsolutes Wisseri (saber absoluto). Hi-'10 É D¢“5› mas sim h°m°m: é 0 sábio qua
.efetivamente atingiu a perfeição, sem querer nem poder renegar a imperfeição

' ' dente satisfeito com o merü ffiíü' l°mP°ml que O fu nasal' e qu? está Plemime ' rfei ão ao mostrar
j ter compreendido e explicado. ISÍO é› JU5Ufi°ad°› essa *mpg Ç *

que sem ela não teria conseguido compreender.
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oÉC1Ms SEGUNDÁ CONFERÊNCLA
íINTERPRETAÇAO DA TERCEIRA PARTE

Do CAPÍTULO vm
(continuação efim)

No trecho em que Hegel falou da circularidade do sistema, estava dito que,
quando alguém chega ao fim da Lógica, é obrigado a retornar ao seu início, e
que, depois de ter efetuado esse movimento circular, percebe a necessidade de
superá-lo, isto é, de passar à Fenomenologia. Ç '

Passar da Lógica à Fenomenologia é passar da identidade ou da coincidência
perfeita do sujeito com o objeto, do conceito com a realidade, do Bewusstsein
com o Selbstbewusstsein, à sua oposição ou “diferença” (Unterschied), como diz
Hegel. . _ _ .

Ora, a distinção entre a consciência-exteriore a consciência-de-si que carac-
teriza a Fenomenologia pressupõe uma diferença real entre a consciência em
geral e a realidade não-consciente. Ou uma distinção real.-entre o homem e o
mundo.

Por conseguinte, um sistema que se decompoe necessariamente em duas
partes, ou seja, em Lógica e Fenomenologia, deve necessariamente ser realista,
como se costuma dizer,

Essa constatação é decisiva para a compreensão de Hegel. Porque, con-
fundidos pela expressão hegeliana “idealismo absoluto” (absolater Idealismus),
muitos afirmaram que o sistema de Hegel é idealista. Ora, o idealismo absoluto
hegeliano nada tem a ver com o que se costuma chamar de idealismo. Para em-
pregar os termos usualmente utilizados, deve-seiz dizer que o sistema de Hegel é
realista. . _ - '

Para confirmar isso, basta citarralguns textos que estão em sua obra de ju-
ventude denominada Diferença enrre os sistemas de Fichte e de Schellíng (1801).

Hegel aí afirma, por exemplo, o seguinte (v. I, p. 47-48 e p. 77):

Nem o subjetivo sozinho nem o objetivo [sozinho] preenchem a cons-
ciência. O subjetivo puro é tanto [uma] abstração quanto o objetivo puro
[...] É em vista da identidade do sujeito com o- objeto que eu afirmo as coi-
sas fora de mim com tanta certeza[-subjetiva] quanto afirmo a mim: as
coisas existem de modo [subjetivamente] tão certo quanto eu mesmo exis-
to (So gewiss lcli bin, sina' a'ie Dinge). [Logo', Hegel é ainda mais “realista”
que Descartes...] Encontram-se nos dois [ou seja, no sujeito e no objeto]
não apenas o mesmo direito [à existencial, mas também amesma necessi-
dade. Porque, se só um for relacionado ao absoluto e o outro não, a realida-

zi`E›`š -
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de essencial deles seria afirmada de ddo; d _ _ H _ .um mo o-desigual (iingleich); e a uniãoi
o . z _ ..

izizfz tio]ullpossílelr Í““P°“'”°1 *“mbém~1 P°f Ceflsfisflwrs iicameme H ci _ , que precisamente como objetivo] suprimir-dialeti-iz
5a°"°u“ÚPÚ51Çfi0 (EH-flweiung) [do sujeito e do objeto]. `

É .. .claro. Mas a demonstraçao do realismo que se enco t_ j . n ra no cap. VIII danomenologia revela aspectos do problema que, embora muito ¡
pouco conhecidos. mportames' são

Hegel afirma o princípio do realismo met f' 'no ual d W _ a isico no trecho seguinte àquele
q emonstrou a necessidade de passar da Ló '_ gica ara a Fenomenol ° i

ue á P “gm” 0q j comentei aqui. ç
Depois de demonstrar essa necessidad H el - P A WC, eg prossegue (p. 563, linhas 1-4):
N ' ~ ; _ - - - _. . . ~o entanto, essa alienaçao ou exteriorizaçao (Entaiisseriirig) ainda é
feita Ela rime a l " B ' - - Impcr ~- EXP re açao ( ezieliiing) da certeza[-subjetiva] de si mesmo '1
com o objeto-coisa; objeto esse que, por estar 1 "_ '_. _ _ em re açao [com o sujeito],
ainda nao atin 1 ' - - ~g u sua plena liberdade-ou-autonomia (Freiheit). = ~ '
Não bast ' ,- _ . P 'da mia 'H a passar da Lógicalpara a Fenomenologia. Na Feiioiiieiiologia trata-se

_ çao entre o Bewiisstsein e o Selbstbewiissiseiii, entre o pensamento e a
fcflhdadfl' O Úblflfffi Só aparece aí na medida em que está relacionado com o sui-H
Jfllffl- Orflz. para Reinhold ou para Fichte, essa relação do sujeito com o ob'em se
“f"ä}1Í_n° ÊÊÍPTÍÚI' df* 51-1l¢ÍÍ0› e_ o objeto é apenas um dos aspectos da atiilidade
su e iv . ' ' i - _ -intélriüriëü S Hflgflli éaãiialética do sujeito com o objeto, que se efetua _no

_ _ j ii o e que escrita na Fenomenologia, só tem sentido se for su-
PÚSW H flälãfêncla de um objeto propriamente dito, isto e, de um objeto exte-
rior ao sujeito e independente dele. Ou, como diz Hegel é Preciso dar a b.
to “sua plena liberdade" (seine vällige Freiheit) I - O O Jg-

.Em 8011121. apoiando-se aqui em Schellíng I-Ie el afirm (
necessidade absoluta de uma metafísica realistia g 3 contra Flchte) a

N h - - - .Za deístrec Úašedulntfi (_P- 553: llflhas 4f'11)› Hegel indica brevemente a nature-
a met isica realista cuja necessidade acaba de ressaltar

O sab " ° .ef Cüflhffifi Uffiflflt) nao apenas a si mesmo, mas também [a entidade-
“¢gat¡“a'°U'fl¢8fld0ffl (N¢.s'¢ífiv2S) de si mesmo; isto é. conhece] seu limite
(G*'¿'"Ze)- Saber-011.-conhecer (wissen) seu limite significa* saber (wilçszizj sa-
crificar- . E ' ' ' - ¬z . . __ se “sff 5a°nfi°1° (A"f°Pf5fHflg) É a alienaçao-ou-a-exteriorizaçao
na qual o Espírito representa (darstellr) seu devir [indo] para o Espírito sob .
3 forma de um P1'0C¢550 livre contingente, e contemplando intuit`- ivamente
(“"“h““*°""d) seu EU'P¢550&l (Selbst) puro como o tempo fora de si e tam-
bém seu Ser-dado (Sein) como espaço. '

Esse trecho contém primeiro uma espécie de dedução do realis
de ser mal entendid ' ' mol que PO-a se considerada isoladamente.
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texto é dirigido contra Fichte, Falando a Fichte, Hegel utiliza a lingua-
desse filósofo (Grenze etc.). Por isso o textoparece falar de -um ato do su-
'que afirma o objeto ao afirmar seu próprio limite. isso parece ser puro

isto é, idealismo. Mas, uma leitura atenta e o cotejo do que diz Hegel
I o que diz Fichte em geral mostram que se trata de uma polémica. Primei-
não é o Eu ou o sujeito (Ich) que afirma o objeto ou o limite, mas o Espirito

Gain). Ora, Hegel não se cansa de repetir (e ainda vai repetir mais adiante)
o Espírito não é origem ou início, mas sim fim ou resultado. O Espirito o
revelado, isto é, uma síntese do Ser (objetivo) e de sua revelaçao (subje-
) Não é o sujeito, mas o Espírito (e portanto o Ser) que se afirma como

'e tempo. ou, como veremos a seguir, como natureza (= Sem) 'e história
homem = sujeito = Szlbsr). Além disso, -Hegel não diz, como Fichte, que

ofsaber afirma (setzt) seu limite (isto é, o objeto). Diz aperàas que conhãce
(kennr) o limite. Logo, Hegel quer dizer que ogsaber só se po e compreen er.

é, explicar-se ou deduzir-se, se supuser a existência de um não-saber. ISÍO É.
de um objeto real, e até exterior ao e independente do saber que o revela.
É exatamente o contrário do que afirma Fichte,
`,. 'Não há portanto dedução do realismo, no sentido que Fichtc dá ao ter-
¡fm_"I-Iá apenas dedução no sentido hegeliano da palavra, isto é, uma dedução
.ii posteriori ou uma compreensão conceptual do que existe. Não se trata. CDITID
para Fichte, de deduzir o objeto ou o real a partir doisujeito ou da Idéia! Com
base no Espírito, isto e, numa síntese do real com o ideal, Hegel desiste de de-_
duzir uni do outro (como está dito em seu texto de 1801 ja aquiicitadül-
afirma, isto é, pressupõe, os dois. E só vai deduzi-los depois, a partir do Espiri-
to, que é o resultado deles. Ou seja, tenta apenas Cüfllpfefifldfif 51_1i=':5 1'¢laÇ°°5›
que são o devir do conhecimento, com base no' fato, para ele adquirido, do co-
nhecimento absolutamente verdadeiro, em que o real e o ideal coincidem. Mas
afirma que quem está de posse da verdade, isto é, da ciência ou do sistema, nao
pode esquecer-lhe a origem, que não é coincidência e sim oposiçãoe inçterçaçao
do real com o ideal independentes. Não se deve pensar que, se a ciencia e um
saber, o Ser também é saber (ou sujeito). O Ser é Espírito, isto é, sintese do sa.-
ber com o Real. E o próprio sistema não é um jogo do sujeito no interior dc S1.
mas o resultado de uma interação entre o sujeito e o objcw; fifislffl 616 É uma
revelação do objeto pelo sujeito e uma realização do sujeito no objeto.

Hegel parte do Espírito que ele afirma ser um resultado. E quer compreen-
de-lo como resultado, isto é, descreve-lo como resultante de seu próprio devir
(das Werden .des Geistes zum Geisi, o devir do' Espírito a Espírito). Como o Es-

- ii - ' _ r ue se fosse ossível1. É de fato absurdo querer “deduzir . isto é, demonstrar o realismo Po q 1 E nãüliílaveria. - - ' ' ' azaodeduzir o real a partir do conhecimento, seria o idealismo que teria r i
realidade independente do conhecimento. I
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pírito é a coincidência do sujeito com o objeto (ou, como diz Hegel aqui: do
Sellrst com o Sein), seu devir é o caminho que leva até essa coincidência, ao
longo do qual se mantém, por conseguinte, uma diferença entre os dois, que
só um realismo metafísico pode explicar.

Ao dizer isso, Hegel oferece duas precisões importantissimas. Em primei- .
ro lugar, diz que “o devir do Espirito” tem a forma “des ƒreíen ziijiilligen
Geschehens” (do acontecimento livre e contingente).,Logo, ele repete o que já
sabemos há muito: a dedução só é possível depois ou a posteriori. Dizer que o
devir do Espírito é contingente e livre é dizer que, a partir do Espírito que é o
fim ou o resultado do devir, é possível reconstruir a marcha deste último, mas
que não é possível prevê-la a partir de seu começo, nem dela deduzir o Espí-
rito. Como o Espírito é a identidade do Ser com o sujeito, pode-se dele deduzir
a oposição anterior dos dois e o processo que a suprime. Mas, partindo da
oposição inicial, não se pode deduzirsua supressão final, nem o processo que a
ela conduz. Por isso esse processo (sobretudo a história) é uma seqüência livre
(jfrei) de acontecimentos contingentes (zuƒiillíg).

Em segundo lugar, Hegel diz que, em seu devir, o Espírito (isto é, a totalida-
de revelada do Ser) é necessariamente duplo: é, de um lado, Eu-pessoal (Sellist)
ou tempo, e, de outro, Ser-estático (Sein) ou espaço. E isso é muito importante.

Primeiro, é uma nova afirmação do realismo. Porque é evidente que o rea-
lismo é necessariamente dualista, e que um dualismo ontológico sempre é rea-`,
listas* Resta saber como definir os dois termos ontologicamente opostos no.
realismo. Ora, Hegel diz que é preciso opô-los como tempo e espaço. E, ao di-
zer isso, resume de certo modo toda a sua filosofia e indica o que ela tem de
novo. Ora, isolada, essa afirmação parece parodoxal. Nunca ninguém pensou
em dividir a totalidade do Ser em espaço e tempo. Na medida em que a filo-
sofia (ocidental) foi realista e mesmo dualista, ela dividiu a totalidade do Ser
em sujeito e objeto, em pensamento e realidade etc. Mas sabemos que para
Hegel o tempo é o conceito. Assim, em vez de paradoxal, a divisão de Hegel pa-.
iece banal: é a oposição cartesiana (para só falar de Descartes) da extensão e do
pensamento. Mas, de fato, Hegel fez uma grande descoberta ao substituir o ter-
mo “pensamento” pelo de “tempo”. Não volto a essa demonstração que já fiz
anteriormente. .

O texto em questão é interessante também por outro motivo. Hegel identifi-_
ca o espaço com o Sein, o Ser-estático-dado, o que é banal e muito cartesiano.
Mas, a identificação do tempo com o Selbsi (Eu-pessoal), isto é, com o homem,
é nova. É a concepção hegeliana do homem = ação = negatividade que já co-

2. A afirmação de que tudo é objeto ou- matéria equivale ã que diz que tudo é sujeito ou espi-
rito; as afirmações “materialista” e “idealista” (ou “espiritualista”) coincidem porque ambas
são destituidas de sentido. `
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nhecemos e que não c b ' '__ Õ _ a e examinar agora. O que quero destacar é que I-logo]
p e aqui o Eu-pessoal (= tempo) ao 58;" (= Espaçoç Logq ___ home ___ N_ ___

$“*"= “ã°'5¢f~ nada-3 Over 0 tempo fl° SCI' equivale e dizer ie m é “aí
E não há dúvida u t ' E que D mpo na_ _ Cl ¢_0 _°mP0 dfivfl efetivamente ser compreendido como um
aniquilamento do Ser ou do espaço Mas se o' homem é t l- › _ ein
nada ou aniquilamento do Ser espacial E sabemos' ue ____P0_,_e o _mesrno é
aniquilamento do Ser que consiste a negatividade queí ___ i__P____a ege , é nesse
da luta e do trabalho pela qual o homem se mantém no Se¡›° oii-i;__iz¡ue É a ação
lo_ isto ___ ______ ______________________-____ _ _ _ _ _.espac1_ .ao estruí-

__ _ _ 0, pela criaçao de novidades inéditas, num vei-dadoiro
passa o, inexistente e portanto não-espacial. Essa negatividade isto é o d
que nadifica como tempo no espaço, é que constitui o fundo da existd Ono a
pecificamente humana, isto é, verdadeiramente ativa ou criad n ia es-
histórica, individual e livre Também esse nada É que faz ora. e Ânesmo

. , ' com ueseja passageiro no mundo espacial: neste, ele nasce e morre comlii holiiieiliml-112
portanto uma natureza sem homem: antes do homem e depois do h

- . omemcomo Hegel vai logo dizer. _ _ . _ '
Enfim, relacionando -________ __ __________ _ 0 n1_csmo_ texto com o conhecimento, é preoiso dizer

em propriamente dito, isto é o homem oposto ao Ser espacial n
hoffifigêflfiüz ou o índívíd 1' ' l ' no E_S_____ _ uo ivre histórico que Hegel denomina Eu-pessoal

st), é necessariamente erro e não verdade Pois um pensamento u _
co' -d _ " _ Q C 113.0*
¡mc! e “nm O ser é falso* A55"`“› quando o erro especificamente humano éa inal transformado em verdade da ciência absoluta, o ho d ` d '

como h_______________ ___ __ h_S____ _ _ _ mem eixa e existir
da __________ ______ ________________ ___:`Ê_l_;fi2_§1_i_ii. A_suPressao do homem (isto é, do tempo.
são _____ __________ em _________________ ______ _____________coÉ1sto é, do esPfiÇ0z da natureza) é a suPres-

erros humanos o Pró rio hom “it lsc a hlstól-li” é sem dúmd” ” hiitória d°5
u .i ,, . P Em, “ Ve” “el” um *fm da HHÍUFEZH, um errofl E por acaso (liberdadei) não foi eliminado imediatamente

A meu ver, a div' ' (1 ° _ `___ _ __ isao a totalidade do-Ser-revelado (ou, como diz Hegel, do
SP " °) em f5PfiÇ0 É tempo não é paradoxo nem banalidad ' 1

verdade descoberta por Hegel Se essa verdade for adort-___ ée, e sim gima
0 . 1 1 ai '

que realismo em filosofia significa apenas historicismo Qoom gizpššã-ÊO lälr
dualismo ontoló ico E, a ri ' ' . “mo 1”
«es » « gi. . O omear os dois termos da oposiçao fundamento]Paço e tempo , introduz-se na filosofia a noção de história afii-mood 3
sim não apenas o roble d - I . O “_
mem histórico, masptambglnli o li uma antropologia ou fenomemlogla d° ho'
ria. Dizer que a filosofia deve E me:l`metañS1ca e de uma ontologia da históps ' ' - . .“___ 1 d elf *sta °ClU1fW=11B,_cm última análise, a dizerC1 c 21 eve levar em conta e explicar a história

.

3. De fato na Logica a totalidade do Ser ist .
. l 1 és ES Í ` ' *(Sem) e nada (Nielfits), isto é, como sendo aüsíntzse dliislldâisé fill; linilcm' defimda como ser1 EVIT.
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Acho que isso está certo. Se, por absurdo, não houvesse o que se chama on-
tologicamente de negatividade, metafisicamente de tempo ou história, e antro-,
p°I°g"3amcmE de 3-Çã°= Ú ldfiahsmfi (= IUÚHÍSHIO) teria razão: seria supérfluo-
opor ontologicamente o Ser ao pensamento, e não haveria necessidade de ul-
trapassar Parmênides. l)e fato, não creio que se possa defmir o real propria-
mente dito, de modo diverso do que o definiu (entre outros) Maine de Biraii:
o real é o que resiste. Ora, é um erro julgar que o real resiste ao pensamento
Com efeito, ele não resiste: não resiste nem ao pensamento falso- e o pensa, _
mento verdadeiro é precisamente uma coincidência com o real 4 O real resiste à
ação e não ao pensamento. Por conseguinte, só há verdadeiramente realismo
filo _ l . "" "' I n 1sófico on de a filosofia leva em conta e explica a açao, isto é, a história, isto
e, o tempo. E o realismo, e até o dualismo filosófico, significa então: “tempora-
lismo” ou “historicismo”15

4' pe fatifi 5° ÚÍEÚ Êlufi PDSSD Paflear através desta parede, a parede não opoe nenhuma re-
Slatiênciaçao que eu digo ou penäoi para ela. posso dizer isso ã vontade. Ela só vai opor
resistência se eu quiser realizar essa idéia pela ação, isto é, se eu der um encontrão na pa-
rede. É sempre assim.

5. Não faz sentido a oposição, que o realismo costuma estabelecer, entre o sujeito cognoscen
- te e o objeto conhecido. Porque,.feita essa oposição, não se consegue compreender sua

união ou coincidencia no conhecimento verdadeiro. Quem quiser -levar em conta o “real”
não deve opor o miuido (natural) a um sujeito, situado não se sabe onde e tendo como
unica função conhecer esse mundo, isto é, revela-lo pelo discurso ou pelo conceito. Não se
šleve opor o Ser ao pensamentoou ao sujeito cognoscente. É preciso opor o Ser natural ao
ershiiëinaiio. Ou, para usar os termos de Hegel: no plano fenomenologico, opõe-se o Saia

3° _ É -'iii 11° Plflílfl Hlfiíflfiflflo, o espaço ao tempo; no plano ontológico, a identidade à ne-
gatividade. Ou seja, é preciso ver no homem algo diferente de um sujeito cognoscente; e é
preciso opor o homem ao mundo (natural) precisamente na medida em que ele é esse
algo-diferente (Arideres). '.

O conhecimento verdadeiro -- e é deleque geralmente se fala - é impessoal (selbst-
ÍUS), Iãto É, inumano. Nele, o SUÍEÍÍO (0 Pensamento, o conceito etc ) coincide com o objeto.
P°d°“5° fififlnfll' QUE É o objeto que -se revela a si próprio em e por esse conhecimento. Su-
ponhamos que um homem entendido como “sujeito cognoscente” se reduza ao conheci-
mento (adequado) de uma única realidade particular' da realidade “cão” por exemplo Ele

_ ' r z
seria então a revelação dessa realidade “cão”. Isso significa que estaríamos em presença da
realidade “cão” revelada. Estariamos em presença do cão “consciente” de si e não de um

D
homem tomando conhecimento do _¡cão. Nesse caso, estaríamos em presença de um verda-
dflm “Ú (de um 561' flflíuffill E não de um homem com forma canina Ou então no dizer. « ' 1_- de Hegel.. haveria apenas Sentimento-(mudo)-de si (Selbsr-geƒühl) e não consciência-(que
fala)-de si (Selbsr-bewiisstsein). Ou auida: o conceito estaria encarnado na coisa que ele re-
vela einao eiustuia fora dela comopalavra. O realismo não teria nenhum sentido, pois não
haveria separação entre sujeito e objeto.

Para que haja realismo, e preciso que o conceito (o conhecimento) se imponha à coisa
(ao objeto). Ora, e apenas o conhecimento humano ou subjetivo que se opõe ao objeto ao
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Voltemos ao texto.
.Depois de ter oposto o Ser-dado ou o espaço ao Eu-pessoal ou ao tempo,

iillegel especifica a natureza das duas entidades opostas, começando a falar do
Êespaço (p. 563, linhas 11-15):

f Esse devir do Espírito mencionado por último, [ou seja,l ii naturem, é seu
;' devir que-vive imediato. A natureza, [isto é,] o Espirito alienado-ou-exte

na de sua posição-estável (Besielieri) e o movimento[-dialético] que produz
o sujeito. -

f=¿.O Saiu ou o espaço e a natureza, o mundo ,natural não-consciente. esse
mundo é eterno, pois está fora do tempo. A natureza é a eterna exteriorizaçao
(ewíge Entäusserung) do Espírito. Aqui também há devir (Werderi) ou movi-
mentoimas, como em Descartes, trata-se de um movimento nao-temporal ou
geométrico; e as mudanças naturais (o devir biológico) nao transformam a es-
'sência da natureza, que permanece eternamente idêntica a si mesma. Esse mo-
švimento natural (a evolução) produz sem dúvida o Subjekt, isto é, o homem
ou, mais exatamente, o animal que se tornará homem. Mas o homem, uma vez
Íconstituído em sua especificidade humana, opõe-se à natureza e engendra as-

um novo devir, que transforma essencialmente o Ser dado natural. Esse
devir é o tempo que o aniquila, isto é, a história da ação negadora.

í , qual ele se refere, materializando-se fora do objeto no discurso. Mas esse conhecimento
' - subjetivo e por definição um conhecimento que não coincide com o objeto. Logo, é um
' -conhecimento falso. O problema que pede uma solução realista e portanto o do erro e
â nã,-_, 0 da W,-¡;1;,¡1,;_ Ora, ao afirmar o fato do erro, é preciso indagar qual é sua origem.
_ É evidente que não é a contemplação cognitiva passiva, abrindo-se ao objeto e tornando-
' -~ acessivel, que pode explicar a origem do erro que escapa ao objeto e o dissimula. Logo,
5 .se a sede do erro ou do conhecimento falso. e até oposto ao objeto, é o homem ou o su-
' jeito, este deve ter como suporte algo além da contemplação passiva do dado. Esse algo,

Hegel chama de negatividade, tempo e ação (Tat-Tim, Harideiln). (Não é portanto por
. acaso que o homem comete erros quando perdeo sangue-frio, Se HPICSSH dfimflíã 01-1 flãfi
. tem tempo, ou... teima em dizer não.)

' ~ Por isso. o realismo só tem sentido na medida em que se opõem, de um lado, o fnllfldfl
` natural ou o Ser-dado (Seia) revelados pelo conceito, isto é, o Ser com seu conhecimento.
' e,`de outro lado, o homem compreendido como ação negadora do Ser-dado. Ou também

e possivel dizer que o conhecimento (a revelação) se relaciona indiferentemente tanto
" com o Ser natural quanto com o Ser humano, tanto com o espaço quanto com o tempo,

` tanto com a identidade quanto com a negatividade; logo, não há oposiçao entreço Ser e o
I conhecimento; só existe uma oposição entre o Ser natural (conhecido) ou o Sem e o Ser

- humano (conhecido) ou o Tim; quanto ao erro e ao conhecimento subjetivo em geral.
` eles pressupõem essa oposição ontologica.

. 1-
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Oi realismo hegeliano. é não apenas ontológico, mas também metaflsico.-
A natureza é independente do homem. Por ser eterna, ela subsiste antes e de-
pois dele. É nela que ele nasce, como acabamos de ver. Como veremos adiante,
o homem que é tempo desaparece também na natureza espacial. Porque essa
natureza sobrevive ao tempof' -

O Sein (Ser) ou o Raimi (lugar) é a natureza eterna, não-temporal. Quan-
to à entidade oposta, que é Selbsr (isto é, homem) ou Zeir (tempo), ela é a
história. É o que afirma Hegel (p. 563, linhas 16-20): _

O desaparecimento do homem no fim da historia não é portanto uma catástrofe cósmica:
o mundo natural permanece o que foi desde sempre. E também não é uma catástrofe bioló-
gica: o homem continua vivo como animal que está de acordo com a natureza ou o Ser
dado. O que desaparece é o homem propriamente dito, isto é, a ação negadora do dado'_e`o_
erro, ou, em geral, o sujeito oposto ao objeto. De fato, o fim do tempo humano ou da histó-_
ria, isto é, o aniquilamento definitivo do homem propriamente dito ou do indivíduo livre e
histórico, significa simplesmente a cessação da ação .no sentido forte do termo. O que na"
prática quer dizer: o desaparecimento das guerras e das revoluções sanguinolentas. E tam-
bém o desaparecimento da filosoliagpois se o próprio homem já não muda essencialmente;
não há motivo para mudar os principios (verdadeiros) que formam a base de seu conhecii
mento do mundo e de si. Mas todo o resto pode manter-se indefinidamente: a arte, o amor,
o jogo etc., em suma, tudo o que faz o homem feliz. Convém lembrar que esse tema he-
geliano, entre muitos outros, foi retomado por Marx. A história propriamente dita, na qual
os homens (as “classes”) lutam entre si pelo reconhecimento e lutam contra a natureza pelo
trabalho, é denominada por Marx “reino da necessidade” (Reich der Nctwendigkeir); para
alem Ucnseirs) está situado o “reino da liberdade” (Reich der Freiiieir) no qual os homens
(reconhecendo-se mutuamente sem restrições) já não lutam e trabalham o minimo possi-
vel (a nattireza estando definitivamente dominada, isto é, harmonizada com o homem). Cf.'Í_
Das Kapieil. Livro III, cap. 48, fim-da segunda alínea do terceiro parágrafo -_ ,. -..'

Nora da segunda edição. O teitto"da nota acima é ambiguo, para não dizer contraditó-_l fil":-Â:
rio. Se admitirmos “o desaparecimento do homem no fim da história”, se afirmarmos que
“o homem continua vivo como animal”, especificando que “o que desaparece é o homem
propriamente dito”, não podemos dizer que “todo o resto pode manter-se indefinidamcn-*
te: a arte, o amor, o jogo etcfl Se oz homem volta a ser um animal, toda a sua arte, ainbr e
jogos também voltam a ser puramente naturais. Logo, é necessário admitir que, após o fim
da história, os homens construirão seus edifícios e suas obras de arte como os pássaros
constroem seus ninhos e as aranhas tecem suas teias, executarão concertos musicais a
exemplo das ras e das cigarras. brincarão como brincam os filhotes de animais e se entre-
garão ao amor como fazem os animais adultos. Mas não se pode afirmar que tudo isso
“torne o homem feliz” Seria preciso dizer que os animais pós-históricos da espécie Homo
sapiens (que vão viver na abundância e em plena segurança) estarão contentes em função
de seu comportamento artístico, erótico e lúdico, uma vez que, por definição, se contenta-
rão com isso. Mas ainda há mais. “O aniquilamento definitivo do homem propriamente
dito” significa também o desaparecimento definitivo do discurso (Logos) humano em sen-
tido próprio. Os animais da espécie Horno sapiens reagiriam por reflexos condicionadosa'
sinais sonoros ou mimicos, e seus falsos “discursos” seriam semelhantes à pretensa “lin-f
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Quanto ao outroaspecto do devir do Espirito, [que é] a história, é o devir
Que 5fib¢'Ú11'C0Hh¢C¢ li? qllfil SB mfidíflfizfli [é] o Espírito alienado-ou-»exte-H I
riorizado no tempo. Mas essa alienação-ou-exteriorizaçãoé igualmente a

. alienação-ou-exteriorização de si mesma: a entidade-negativa-ou-negadora
(Negative) é_ a entidade-negativa-ou-negadora de si me,-,ma_

O 5€lÊ'$f› ÍSÍO é, o homem propriamente dito ou o indivíduo livre é o tempo'
eo tempo é a história, e somente a história. (Que, aliás, é “o devir cogrioscente”

íí|2i_u-um

guagem” das abelhas. O que desaparece então não é apenas a filosofia ou a busca da sabe-
d ' d' ' - - - -' -. . _hpr: _ iscuísiva, m_as também a própria sabedoria. Pois já não haveria, nesses animais pós-
ii; rëcos, conhecimento [discursiva] do mundo ¢ de 5í”_

_ “_ P_°Ca Em que ffldlgl E553 HOW (1946), 0 retorno do homem á animalidade não me
parecia impensável como perspectiva de futuro (aliás, mais ou menos próximo) Mas
::_p_tti_p_i__;ei:_d; pouco depois (1948) que o fim hegeliano-marxista da história não estava para

1 ' J P”“““m“' Obfienlandü Ú que aC0flf¢C1fl_flm'tonio de mim e refletindo sobre o
que ocorreu no mundo depois da batalha de Iena, entendi que Hegel estava certo quando
a considerava como o fim da história propriamente dita. Em e por essa batalha a vanguar
d - - . . - ._ _ _ ' '_:__:; l_q_un_:anidadeâtingiu virtualmente o termo e o objetivo, isto o fim da evolução his-

0 _üfl'Iet_n, que ocorrei_.i dai em diante foi apenas uma extensão no espaço da for.
ça revolucionária universal realizada na França por Robespierre-Napoleão. Do ponto de
vista autenticamente-histórico, as duas guerras mundiais, com seu cortejo de pequenas ,E
Sfflfldfã 1'¢WlUÇÕE5› 56 Cflflfifigflirflm Eliflher, em relação ãs posições históricas européias
(reais ou virtuais) mais avançadas, as civilizações retardatárias das províncias periférica;

_- S i ” ” ” ' ' I - ,e a sovietização da Russia e a comunizaçüo da China são algo mais que a dgmücmmaçãg
da Alemanha imperial (por intermédio do hitlerismo) ou que a acessão do Togo ã inde-
pendência, c mesmo aautodeterminação dos papuas, é apenas porque a realização sino-
soviétíca do bonapartismo de Robespierre obriga a 'Europa pó5-naPfl1¢¿,n¡¿,,_ a “gem a

_'Ê?_:'_::_l_?_'_iã§'__d”5 inúmefãã Sfflüfllflfi ffleiä Ou menos anacrõnicas de seu passado pré-revolo-
" ' Í” mumemfli E5” -PWW550 (if-' ¢l1m1t'lação_está mais adiantado nas sociedades
.-norte-americanas de origem européia do que na própria Europa. Sob certo aspecto é os-
sível afirmar que os Estados Unidos já atingiram oestágio final do “comunismo” mlalrxpísta,

'uma “fz que» Pfallfiflmflfllfii todos os membros de uma “sociedade sem classes” podem
apropriar-se agora de tudo o que lhes aprouver, sem com isso terem de trabalhar mais do
que desejam. _ :-

O _ I ‹ ._ fã Väflflã :~'1flgenS_ efetuadas a título de comparação (entre 1948 e 1958) aos Estados
Unidos e à União Soviética deram-me a impressão de que, se os americanos ecem s'
soviéticos que enriqueceram, é porque os russos e oslchineses não assam clbnam ' Im
ainda pobres. em via de rápido enriquecimento. Fui levado a conclulir que o Anieriírzfiaillzs
“Í-life É ° gêfll'-'T0 dfl Vida ligado ao período pós-histórico e que a presença atual dos Estar
d . 5 __ ___os Unidos no mundo prefigura o futuro eterno presente de toda a humanidade. Assim,
o retorno do homem àanimalidade aparecia não como uma possibilidade ainda por vir,
mas como uma certeza já presente. .

. FO* , _ _ _ _
_ ___; “__:_”“š::“5Êí_Ê“ frente Vlagfm i1°_lHP5-0 (1959) que mudei radicalmente de opinião

P - e o servar uma sociedade única em seu género, poi-que pagsmtpcla

E
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[ das wisseride Werderi] do Espírito, isto é, a evolução filosófica.) E o homem éíi
essencialmente negatividade, porque o tempo é o devir, ou seja, o aniquila-.Í
mento do Ser ou do espaço. Logo, o homem é um nada que nadifica e que só
se mantém no Ser (espacial) ao negar o Ser, sendo essa negação a ação. Ora, se' 5 1*
o homem é negatividade, isto é, tempo, ele não é eterno. Nasce e morre como:
homem. Ele é, no dizer de Hegel, das Negative seiaer selbst (a negação de si _
mesmo). Sabemos o que isso significa: o homem se suprime como ação (ou_ _

. . , . . ‹- _f.".=Selbst) ao deixar de se opor ao mundo, depois de ai ter criado o Estado univer-13 =.i¿;¿Í
, li .Hsal e homogêneo; ou então, no plano cognitivo: o homem se suprime como

“erro” (ou sujeito oposto ao objeto) depois de ter criado a verdade da ciência. I F, ,gl .
1-z-'_...:_-..¬,-_:

iu'ivTp._.-‹
fuLJ--_-›.'--E.-:==-.-3.mii.-.r '41-uz.-._._z_._ --¡.....?'._._

experienica de viver quase três séculos em período de “fim de históriafl isto e, sem travar ”
nenhuma guerra civil ou externa (em seguida à liquidação do feudalismo pelo plebeu
I-lideyoshi e ao isolamento artificial do país, pensado e realizado por seu nobre sucessor
Yiyeasu). Ora, a existência dos japoneses nobres, que deixaram de arriscar a vida (mesmo
em duelo) sem com isso começar a trabalhar, foi animal.

.-"'i`i.|-'~_-'Ç-«... --,.,..¬... ~'.'-;..;...¿. |:,',-¬,_"|'.H,_____'.._.i

rlegel especifica sua idéia de história. E mostra que, Para 61€: E1 ÍHÊFÚÔUÇÊÚ da

_ šifrzil' - "l

I ._

IHTRÚDUÇÊID Ã LEITURJE DE HEGEL
_ _. ._._____._. ____ _ ____1"1'. ' ' "' ' '

Nos textos seguintes, que terminam o cap. VIII e a Fenomenologia em geral,

tória na filosofia e sua principal e decisiva descoberta
Hegel começa dizendo o seguinte (p. 563, linhas 20-29):

Esse devir [isto é, a história] representa (stellt dar) um movimento[-dialéti-
co] e uma sucessão lenta-e-inerte (trago) de Espíritos. [É] uma galeria de
imagens, e cada uma delas, dotada com a riqueza completa do Espirito,
move-se com tanta lentidão-e-inércia precisamente porque o Eu-pessoal
deve penetrar e digerir [aqui] essa riqueza total de sua substância. Como o
acabamento-ou-a'-perfeição do Espirito consiste no saber-ou-conhecimem
to daquilo que ele é, [isto é, de] sua substância, esse saber é seu ato-de-ir-
até-o-interior-de-si no qual ele deixa sua existência-empírica e transmite
sua fornia-concreta à lembrança-iiiteriorizante (Eriiinermig).

Há pouco a acrescentar. Cada etapa do devir, isto é, cada mundo histórico e
dem vollständigen Reichtum des Geistes aasgestattet” (contém em si a com»

- pleta riqueza do Espírito). Isto é: nunca, em nenhum momento do tempo. háA civilização japonesa “pós-liistórica” enveredou por caminhos diametralmeute opostos
à "via americana” No Japão não houve mais religião, moral neni política no sentido euro~. -`
peu ou “histórico” dos termos. Mas o esnobismo em estado puro lá criou disciplinas nega»
doras do dado natural ou animal que superaram de longe, em eficácia, as que nasciam, no'
Japão ou em outros países, da ação histórica, isto e, das lutas guerreiras e revolucionárias
ou do trabalho forçado. Sem dúvida, os ápices (inigualáveis) do esnobismo especificamen-

fia (que se torna enfim sabedoria). O homem só cria um mundo histórico para
-saber o que e esse mundo e para nele conhecer a si mesmo. Ora, já expliquei

Espírito fora do mundo histórico humano. Lügü, flãü 115 ÍFHHSCEHCÍÔHCÍH; H hlfi-
tória é o devir do Espirito, e o Espirito é esse devir histórico do homem.
| z _Quanto ao fim da história, e o Wissen, o conhecimento de si, isto é, a filoso

te japones que são o teatro nó, a cerimônia do chá e os arranjos de flores foram e perma- __ r|__i_que O conccitü ricãosz; pm. exemplo, não pode destacar-se do cão real e materia-
necem apanágio exclusivo dos nobres e ricos. Mas, a despeito das desigualdades economi- sena Palavra “cãotz ou, dito de Dutra maneira, 56 pode haver conhecimen-
cas e sociais persistentes, todos os japoneses sem exceção encontram-se atualmente em'
estado de viver em função de valores totalmente formalizados, isto ii, completamente es-
vaziados de todo conteúdo humano no sentido histórico. Assim, a rigor, todo japonésé
em principio capaz de cometer, por puro esnobismo, um suicidio perfeitamente gratuito.

4:.:--._.l.,s.‹_.~.-I¡..
1~'_'r'?"'-r"'z'f=-'l'\"=f:'1=

"" .uni

iiftoconceptual ou discursivo (Wissen) do cão porque o cão morre ou se torna
`lF-passado. E o mesmo ocorre, como Hegel acaba de afirmar, com o homem e seu

__mundo histórico. Só se pode conhecer um mundo histórico porque ele é histó-_w, _. - , ,. . . __ : -' - › ' . emos de(a clássica espada do samurai sendo substituída por um aviao ou um torpedo), o que nada: z.I'1C0› 15130 Ei Í'EmP°¡`3l ei Püftanmi fimtü ou mortal P015 5° O conhec

-=:ff.--;-_¬f-z
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tem a ver com o arriscar a vida-.numa luta travada em função de valores históricos de ooii~`
teúdo social ou político. Isso faz crer que a interação que está sendo iniciada entre o Japão
e o mundo ocidental levará afinal não a uma rebarbarização dos japoneses, mas a uma
“japonização” dos ocidentais (dos russos inclusive). '

Ora, como nenhum animal pode ser esnobe, qualquer período pos-histórico “japoniza‹
do” seria especificamente humano. Não haveria portanto “aniquilamento definitivo do ho-
mem propriamente dito” enquanto houvesse animais da espécie Homo sapiens servindo de
suporte natural ao que há de humano nos homens. Mas, como eu dizia na nota anterior,
um “animal que está de acordocom a natureza ou o Ser dado” e um Ser vivo que nada tem."
de humano. Para permanecer humano, o homem deve permanecer um “sujeito oposto ao
objetofl mesmo que desapareçám “a ação negadora do dado e o erro”. O que significa que,
mesmo falando a partir de então de modo adequado de tudo o que lhe é dado, o homem
pós-histórico deve continuar a' destacar as “formas” dos respectivos “conteúdos”, e fazer
isso não para trans-formar ativamente estes últimos, mas a tim de opor-se como uma “for-
ma” pura a si mesmo e aos outros, considerados como quaisquer “conteúdos” _. __ ¿_,|_ _

. ' '¬I= `i
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1-(fato, isto é, conceptual ou filosoficamente, na “lembrança” (Erinuerurig): é a
l lembrança de um real passado que é a interiorização (Er-iaiierurig) desse real.

.¿ ou seja, a passagem de seu sentido (ou essência) da realidade exterior para o
_. Q.. E conceito que está em mim, que está no interior do sujeito. E, se a totalidade da

3 história só pode ser compreendida (na e pela Fenomenologia) no fim DA histó-
ria, um mundo histórico particular só pode ser compreendido após seu fim ou
sua morte NA historia.

O próprio Hegel afirma, aliás, na Reclitsphilosophie (Filosofia do direito, v. Vl,
'p. 17): 1

Por ser o pensamento-ou-a-idéia (Gedanlce) do mundo, a filosofia surge no
tempo somente depois de a realidade-objetiva ter acabado-ou-completado
seu processo-de-formação-educadora (Bildungsprozess) e de terflse realiza-
do (ƒertig gemacht). Se a filosofia pinta sua grisalha é porque uma forma-

E
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concreta da vida [já] envelheceu; e, com a ajuda de um retrato, ela nao se
deixa rejuvenescer mas apenas conhecer-ou-compreender (erlcennen). a co- _
ruja de Minerva só alça vóo ao entardecer. ' -

Esse famoso trecho, escrito quinze anos após a Fenomenologia, é o melhor
comentário do texto que estou interpretando._ _ _

Hegel segue explicando mais a sua idéia (p. 563, linha 29, até a p. 564, li-
nha 2): _-

Em seu ato-de-ir-até-o-interior-de-si, o Espírito mergulha na noite de sua
consciência-de-si. Mas sua existência-empírica que desapareceu é coriser- _
vada nessa noite. E essa existência-empírica suprimida-dialeticamente, [isto
é, a existência que já] passou, mas lfilflfl él Effad“'d°'fl°V° 3 Pflfflf dc' 5fib*'-'_1f›"
é a nova existência-empírica: [é] um novo mundo lhiãföfífifil C 1-Ima “OW-
forma-concreta do Espírito. Nesta última, o Espírito deve começar de novo .
na imediatidade dessa forma, e deve crescer-e-amadurecer de novo a partir
dela; [deve portanto fazer isso] de um modo ingênuo como se tudo
o que precede estivesse perdido para ele e ele nada tivesse aprendido dag z
experiência dos Espíritos [históricos] anteriores. Mass lembrança-inte-_ :~'
riorizante (Er-i'nnerufl8l conservou E553 existência; e [essa lembrança] é a_, .- ,,
entidade-interna-ou-íntima, e 'dela faz uma forma sublímada (liöher) da,
substância. Logo, se esse-Espírito, que parece partir apenas de si, recomeça
sua formação-educadora (Bildang) desde o início, ele a recomeça num grau _ _
mais elevado (liölter). _

Trata-se do aspecto fenomenológico da dialética do Ser, e esse aspecto é a
história. Quanto ao ritmo da história, ele é mesmo como já indiquei: ação -4
tomada de consciência -› ação. O progresso histórico, que representa o que é
verdadeiramente histórico ou humano na história, é uma mediação pelo saber
ou pela lembrança compreensiva. Logo, a história é duplamente história da
losofia: de um lado, existe pela filosofia e para a filosofia. De outro, existe histó-
ria porque há filosofia e para que haja filosofia, ou, afinal, sabedoria. Porque
é a compreensão ou o saber do-passado que, estando integrado no presente,
transforma esse presente em presente histórico, isto é, em presente que realiza
um progresso em relação a seu passado. _

Essa dialética da ação e do saber é essencialmente temporal. Ou, melhor, ela
é o tempo: um devir não-idêntico, em que há verdadeira e realmente um pro-
gresso, portanto, um antes e um depois.

É o que diz Hegel (P. 564, linhas 2-5):

O reino-dos Espíritos que se formou-e-educou dessa maneira na existên-
cia-empírica constitui uma sucessão (Aufeinanderƒolge) em que um [dos
Espíritos históricos] substituiu o outro e em que cada um recebeu do 8110?
rior o domínio do mundo.
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Ora, se esse devir dialético é o tempo, é porque ele tem um começo e um
ñm. Logo, ele tem um objetivo (Zíel) que já não pode ser superado.

É desse objetivo que Hegel fala (p. 564, linhas 5-12):

O objetivo (Ziel) dessa sucessão [isto é, da história universal] é a revelação
da profundidade; e essa revelação é o conceito absoluto. Por conseguinte,
essa revelação é a supressão-dialética da profundidade do Espírito, isto é,
sua expansão-ou-sua-extensão (Aasdehnung); [em outros termos, essa re-
velação é] a negatividade-negadora desse Eu-Iabstrato (Ich) existente-no-im
terior-dele-mesrno; [negatividade] que é a alienação-ou-a-exteriorização
desse Eu, isto é, sua substância. E [essa revelação é também] o tempo desse
Eu-abstrato, [o tempo que consiste em] que essa alienação-ou-exteriorizw
ção se aliene-ou-se-exteriorize em si mesma fe, [ao existir] em sua expan-
são-ou-extensão, exista igualmente em sua profundidade, [isto é,] no Eu-
pessoal (Selbst).

O objetivo da história, seu termo final, é o-conceito absoluto, isto é, a ciên-
cia. Nessa ciencia, diz Hegel, o homem suprime-dialeticamente sua existên-
cia temporal ou pontual, isto é, verdadeiramente humana, em oposição à ns-
tureza, e torna-se ele próprio extensão ou espaço. Porque na Lógica o homem
limita-se a conhecer o mundo ou o Sein e, como seu conhecimento é verdadei-
ro, ele coincide com o mundo, isto é, com o Sein, ou seja, com o espaço eterno
ou não-temporal. Mas, acrescenta Hegel, na e pela ciência o homem suprime
igualmente essa sua extensão ou sua exteriorização (Ennräussernng), e permane-
ce pontual ou temporal, isto é, especificamente humano: permanece um Selbst,
um Eu-pessoal. Mas, como Hegel logo acrescenta, só permanece assim na e
pela Er-innernng, na e pela lembrança compreensiva de seu passado histórico,
lembrança que forma a primeira parte do sistema, isto é, a Fenomenologia. _

Eis o que diz Hegel no trecho final (p. 564, linhas 12-24):

O objetivo - [que é] o saber absoluto [ou o sábio autor da ciência], isto é,
o Espírito que-se-sabe-ou-se-conhece como Espírito - tem como cami-
nho [que leva] a ele a lembrança-interiorizante dos Espíritos [históricos],
tal como existem em si mesmos e realizam a organização do reino deles.
Sua conservação no aspecto de sua existência-empírica livre-ou-autónoma,
que aparece-ou-se-revela sob a forma da contingência, é a história [isto é, a
ciência histórica vulgar que se contenta em narrar os fatos]. E, quanto à sua
conservação no aspecto de organização compreendida-conceptualmente, é
a ciência do saber que aparece (ersclieinend) [isto é, a Fenomenologia do Es-
pirito]. As duas [consideradas] juntas[, a história-crónica e a Fenomenolo-
gia, isto é,] a história compreendida-conceptualmente, formam a lembran-
ça-interiorizante e o calvário do Espírito absoluto, a realidade-objetiva, a
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verdade [ou realidade-revelada] e a certeza[-subjetiva] de seu trono, sem o
qual ele seria a entidade-solitária privada-de-vida. [E e] somente

“do cálice desse reino-dos-Espíritos
que sobe até ele a espuma de sua infinidade”.

A ciência propriamente dita, isto é, a Lógica ou a segunda parte do sistema,
ciência que revela o Ser eterno ou a eternidade real, e forçosamente precedida
por uma primeira parte, onde é tratada a questão do devir do Ser no tempo ou
como tempo, isto é, da história. É, de um lado, a ciência histórica no sentido
corrente do termo, que é a lembrança ingênua da humanidade; de outro lado, é
a compreensão conceptual ou filosófica do passado conservado nessa e por
essa lembrança ingênua, compreensão essa que é a Fenomenologia. Para Hegel,
a Fenomenologia não pode ser compreendida sem um conhecimento prévio da
história real, assim como a história não pode ser verdadeiramente compreen-
dida sem a Fenomenologia. Por isso, eu estava certo quando falei. de Atenas,
Roma, Luís XIV... e Napoleão, ao interpretar a Fenomenologia. Se não forem le-
vados em conta os fatos históricos aos quais esse livro se refere, não se entende
nada do que nele está escrito. Mas a Fenomenologia não é uma história univer-
sal no sentido corrente do termo. A história conta os fatos. A Fenomenologia os
explica ou torna compreensíveis, ao revelar o sentido humano e a necessidade
deles. Quer dizer que ela reconstrói (deduz) em seus traços humanamente es-
senciais a evolução histórica real da humanidade. Ela os reconstróí a priori, ao
deduzí-los a partir do desejo antropogênico (Begierde) que se dirige a um ou-
tro desejo (sendo assim desejo de reconhecimento) e que se realiza pela ação
(Tai) negadora do Ser-dado' (Sein). Mas, mais uma vez, essa construção a priori
só pode ser efetuada posteriormente. Primeiro, é preciso que a história real
acabe; depois, é preciso que ela seja contada ao homemf só então o filósofo,
tornando-se sábio, pode compreende-la, reconstruindo-a a priori na Fenome-
nologia. Essa mesma compreensão fenomenológica da história e que transfor-
ma o filósofo em sábio; pois ela suprime o tempo definitivamente e torna as-
sim possível a revelação adequada do Ser acabado e perfeito, isto é, eterno e
imutável, que se efetua na e pela Lógica.

Ainda uma observação, relativa à citação de Schiller (tirada de seu poema
Freundschaƒt) que serve de fecho à Fenomenologia. A citação não é textual. E as
modificações feitas (conscientemente ou não) por Hegel são reveladoras.

Não vou me deter no fato de Hegel dizer Geistesreicli (reino do Espírito) em
vez de Seelenreich (reino da alma), embora essa troca (muito “moderna”) seja
bastante significativa. O mais importante é que Hegel diz dieses Geistesreich
 

7. Aliás, não existe história real sem lembrança histórica, isto é, sem memórias orais ou es-
critas.
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(este reino do Espírito) em vez de das ganze'Seelenreich (todo o reino da alma).
Ao fazer isso, ele quer excluir os “anjos” de que fala Schiller; quer enfatizar que
-o Ser eterno e infinito, isto é, o Espirito absoluto (que, para Schiller, ê Deus),
surge unicamente da totalidade da existencia humana ou histórica. O passado

.'-.
hi.:. ,1,

~'
I _ temporal do Ser-eterno é portanto humano, e apenas humano. Se quisermos
Éj_-Í¡ falar de “Deus” em Hegel, convém não esquecer que o passado desse “Deus” é o

homem: é um homem que se tornou “Deus” e não um Deus que se tornou ho-
mem (e que, aliás, volta a ser Deus). E a terceira modificação feita por Hegel no
texto de Schiller tem o mesmo sentido. Schiller diz: die Unendlichkeit (o infini-

, to). Hegel escreve: seinc Unendlichlteit (infinito dele). A Fenomenologia termina
portanto com uma negação radical de toda transcendência. O Ser-eterno-infi-
_nito-revelado, isto é, o Espírito absoluto, .e o Ser infinito ou eterno desse mes-
mo Ser que existiu como história universal. Ou seja, o infinito em questão é o
infinito do homem. E a ciência que revela esse Ser-infinito é portanto dupla-

-. mente uma ciência do homem: de um lado, é o resultado da história, isto é, um
, . produto do homem; e, de outro, ela fala do homem: de SEU devir temporal ou

- historico (na Fenomenologia) e de SEU Ser eterno (na Lógica). A ciência é por-
H tanto Selbstbewasstsein e não Bewasstsein. E o sábio, ao chegar ao final da Fe-

nomenologia, pode dizer que a ciencia propriamente dita que ele vai agora ex-
por (na Lógica) é verdadeiramente sua ciência ou seu saber.

Mas, como já repeti várias vezes, o sábio só pode falar da ciência como de
sua ciência na mesma medida em que pode falar da morte como de sua morte.

_ Pois, ao passar para a Lógica, o sábio abole completamente o tempo, isto é, a
' história, isto ê, sua própria realidade verdadeiramente e especificamente hu-

; É mana, que na Fenomenologia é apenas uma realidade passada: ele abandona em
5” - definitivo sua realidade de individuo livre_ e histórico, de sujeito oposto ao ob-

jeto, ou de homem que é essencialmente diferente (anders) da natureza.
Hegel sabe disso perfeitamente. E já sabia pelo menos desde 1802. Porque

..`_Í.;Íi em seu texto dessa data intitulado Glanben und Wissen (Fé e conhecimento) há

P;-'="-¬':r:¬.=-.'¬¬'_'.1,=`-»`=*..¬-".'.“;-`L-1-

.'-1':___--¡mf-¬z¬-_¬-'-""-'¬-.ÉI'_1:....,."'-h.'.'I.-z1'_::¡,;':.:7;-:¡,'_',¬*;':É"'J".¬".'t:'~¡*'.'-

~--''Í'Í_.."':.:.-".,.:_.-__-..~..:.'-,____.'_.,,¡..¬..¡,.(.hiI _¡__,_-r--------¢----.H-=..._.....=.'._ze":__..-..-.._..___-...¬__-.¬,.___¬.,¡,_-_..._......._.__.____

. ' um trecho em que ele o diz claramente, e que vou citar como remate ao meu
comentário sobre a Fenomenologia. (Encontra-se no v. I, p. 303 ss.) `

4-

Toda a esfera da finitude, pelo fato de ser ela mesma algo sensível, atira-se
na fé verdadeira-ou-veridica diante do pensamento e da intuição (Anschau-

~ ung) do eterno, [o pensamento e a intuição] tornando-se aqui uma única e
1" mesma coisa. Todas as mechas da subjetividade são consumidas por esse

ii'-1 fogo devorador; e a própria consciencia desse dom-de-si (Hingcben) e desse
,FÉ aniquilamento (Vernichren) é aniquilada (vernichter).
|r-‹._¡
'\

|
*II .

ÊÊÍÂ Hegel sabe disso e o afirma. Mas diz também, em uma de suas cartas, queI.
H.

esse saber lhe custou caro. Fala de um período de depressão total que viveu en-
tre os 25 e os 30 anos: de uma hipocondria que chegava “a paralisar-lhe todas

"i
,. -Í. - .-4

41?

|:="-,pi 'I'

|

F



_-itL-__

l (z

xtexanons xoiave

as forças” e que provinha precisamente do fato de ele não conseguir aceitar o
abandono necessário da individualidade, isto é, da humanidade, que a idéia do
saber absoluto exige. Mas, afinal, ele conseguiu superar essa hipocondria. E, ao
tornar-se um sábio por essa aceitação-derradeira da morte, publicou, anos de-
pois, a primeira parte do sistema da ciência, sob o título de Ciência da fenome-
nologia do Espírito, no qual se reconcilia definitivamente com tudo_o que é e
foi, declarando que não haverá mais nada de novo na face da Terra.
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. APÊNDICE!

A DIALÉTICA Do REAL E o
MÉTODO FENOMENOLÓGICO DE HEGEL*

Oque é a dialética, para Hegel?
A primeira resposta é dada por um texto que se encontra na Enciclopédia,

ou melhor, na introdução à primeira parte da Enciclopédia, intitulada Lógica.
No § 79 (3* ed.) Hegel diz o seguinte (v. V, p. 104, linhas 27-30): _

" O lógico tem, quanto à forma, três aspectos (Seiten):
' ' a) o aspecto abstrato ou acessivel-ao-entendimento (verst¿indig);
'_ li) o aspecto dialético ou negativamente racional (vernünƒtig);

c) o aspecto especulativa ou positivamente racional.

' . Esse texto bastante conhecido presta-se a um duplo mal-entendido. Por um
lado, pode parecer que a dialética se reduzao segundo aspecto do.“logico”,
.o. pode ser isolado dos dois outros. Mas na nota explicativa Hegel desta-
ca que os tres aspectos são inseparáveis. Sabe-se, aliás, que a presença simulta-
nea dos três aspectos em questão e que confere ao “lógico” seu caráter dialético
em sentido amplo. Mas convém notar desde já que o “lógico” só é dialético (em
sentido amplo) porque implica um aspecto negativo ou negador, chamado
dialético em sentido estrito. Entretanto, a “lógica” dialética implica necessa-
riamente três aspectos complementares e inseparáveis: o aspecto abstrato re-
velado pelo entendimento (Verstand), o aspecto negativo propriamente dialé-
tico e o aspecto positivo, os dois últimos aspectos sendo revelados pela razão
( Vernnnft).
. -Por outro lado, pode-se julgar que a dialética é específica do pensamento
lógico; ou, em outros termos, que se trata de um método filosófico, de um pro-
cedimento de investigação ou de exposiçäo. Ora, não é nada disso. Porque a
Lógica de Hegel não é uma lógica no sentido comum do termo, nem uma gno-
siologia, mas uma ontologia ou ciencia do Ser considerado como Ser. E o
“lógico” (das Logische) do texto citado significa não o pensamento lógico con-
siderado em si mesmo, mas o Ser (Sein) revelado (corretamente) no e pelo
pensamento ou discurso (Logos). Os três aspectos em questão são antes de
mais nada aspectos do próprio Ser: são categorias ontológicas e não lógicas ou
gnosiológicas; e não são meros artifícios de método de investigação ou de ex-

l. Texto integral da sexta a nona conferência do curso do ano letivo 1934-1935.
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posição. Hegel, aliás, teve o cuidado de ressaltar isso na nota que vem logo após
o texto citado (v. V, p. 104, linhas 31-33):

Esses três aspectos não constituem tres partes da Lógiflih mflfi Sã-ff elemento*
constitutivos (Mómente) de qualquer entidadfi-lÕg¡¢°'f°al (L°8l5Ch'R“EH“5l*
isto é, de todo conceito ou de tudo-o-que-é-verdadeiro (jedes Wahren) em
geral.

Tudo-o-que-é-verdadeiro, a entidade-verdadeira, 0 Vefdfldëifü (daí Wflllffilz
é uma entidade real, ou o próprio Ser, como revelado correta e copipletamente
pelo discurso coerente que tem um sentido (Log0S): É 0 que HCBC Chama “if11'
bém de conceito (Begriƒf), termo que para ele significa (a menos que ele d1ga›
como aparece em seus textos da juventude e as vezes ainda na Fenomenologia:
nur Begrijj' [apenas conceito]) não “noção abstrata”, destacada da cntldfldfi ffifll
a qual ela se refere, mas “realidade compreendida conceptualmente”. O verda-
deiro e o conceito são, como diz o próprio Hegel, um Logisch-Reellâfii 3180 Ú?
lógico o real ao mesmo tempo, umconceito realizado ou uma realii a e con-
cebida. Ora, o pensamento lógico que se supõe verdadeiro, o conceito lque se
supõe adequado apenas revelam ou descrevem o Ser tal comolele é ou ta cor;
ele existe, sem nada acrescentar, sem nada retirar, sem mochficá-lo em na .
A estrutura do pensamento é portanto determinada pela estrutura do Ser que,
ela revela. Logo, se o pensamento lógico tem três aspectos, se é dialético (em
gemido amplo), ele o é apenas porque o próprio Ser é dialético (em sentido
amplo), porque implica um elemento-constitutivo ou um aspecto negativo ol:
negador (dialético no sentido estrito e forte do termo).¡O pensamento só sc _-
dialético se revelar corretamente a dialética do.Ser que e e do real que existe. _

Sem dúvida, não é o Ser puro e simples (Sein) que possui uma estrutura tn-_
nitária ou dialética, mas sim o lógico-real, o conceito ou o verdadeiro, 1sto é, o.
Ser revelado pelo discurso ou pelo pensamento. Surgiria então a tentaçao de
afirmar que o Ser só é dialético na medida em que é revelado pelo pensamento,
que o pensamento é que confere o caráter dialético ao Ser. Mas. essa formula-_'
ção estaria incorreta ou, no mínimo, levaria a um mal-entendido. Pois, para
Hegel de certo modo o inverso é que é verdade: o Ser só pode ser revelado peloI, - ' Q 'n

pensamento, só existe um pensamento no Ser e do Ser, porque o Ser é dialétl-
oo; isto é, porque 'b Ser implica um elemento constitutivo negativo ou n_egador`.-.
É a dialética real do Ser existente que é, entre outros, a revelação do real e do
Ser pelo discurso ou pelo pensamento. E estes só são dialéticos porque revelam
ou descrevem a dialética do Ser edo real. ' i _ ' 1

Seja como for, o pensamento filosófico ou científico, no sentido hegeliano
do termo, isto é, o pensamento rigorosamente verdadeiro, tem por objetivo .re-
velar pelo sentido de um discurso coerente (Logoãl U 561' (56111) tal CUIUÚ ele É ff
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existe na totalidade de sua realidade-objetiva (VWrklichlceit).* O método filosófi-
co ou cienttfico deve assegurar a adequaüo do pensamento ao Ser, devendo o
pensamento adaptar-'-se ao Ser e ao real sem modificá-los em nada. Ou seja, a
atitude do filósofo ou do erudito (= sábio) em relação ao=Ser e ao real é a dz
contemplação puramente passiva, e a atividadeffilosófica ou científica reduz-se
à pura e simples descrição do real e do Ser. O método hegeliano não é nada
dialético: é puramentecontemplativo e descritivo, e até fenomenológica no
sentido que I-Iusserl atribui ao termo. No prefácio e na introdução da Fenome-
nologia, Hegel destaca o aspecto passivo. conternplativo e descritivo do método
cientíñco. Ressalta que só existe uma dialética do pensamento científico por-
que existe uma dialética do Ser que esse pensamento revela. Se a descrição re-
veladora estiver correta, é possível afirmar que a ordem o 5 conexão das ¡¿¿¡as
também estão em conformidade com a ordem e a conexão das coisas (ordo et
connexio tdearam idem est ac ordo et connexio reram); porque a ordem .‹_› 3 ¢0..
nexão do real são, para Hegel, dialéticas. '

Eis o que diz Hegel, por exemplo, no prefácio da Fenomenologia (p. 45, li-
nhas 7-20): `

Mas o conhecimento (Erlcennen) científico exige, ao contrário, que se en-
tregue (iibergeben) à vida do objeto-coisa (Gegensrande) ou, o que é o
mesmo, que se tenha diante de si e que se exprima-pela-palavra (anssp,-¿-
Clffifll H 11€-'cpssidade interna-ou-íntima desse objeto. Ao mergulhar (sich ver-

. neƒend) assim em seu objeto-coisa, esse conhecimento esquece essa percep-
Çãfl ( Uflfcrsiclir) [que supostamente pode serfeita do exterior] que é [na
realidade] a mera reflexão do saber (Wissen) em si a partir do conteúdo.
Mas, estando mergulhado (versenkt) na matéria e avançando (ƒortgehend)
no.mov1mento[-dialético] desta ultima, o conhecimento cientifico retorna
3 51 mf-fsmflš mflfi lflflfl faz 1550] antes que o 'preenchimento-ou-realização
(Erƒüllung) ou o conteúdo [do pensamento] 'retome a si mesmo, sesim-
plifique até a determinação-específica (Bestimmtheit), ele próprio se redu-
Zfl UIEFHÍJSEFZÍ) fllíë [SBT] um aspecto (Seite) [apenas] de uma existência-
empírica (Dasein) [o outro aspecto sendo o pensamento] e se transforme
(übergeht) em sua verdade [ou realidade revelada] superior (höher). Por
isso mesmo o todo (Ganze) simples-ou-índivíso que tem uma percepção-
de-sí-mesmo (sich iiliersehend) emerge da riqueza [do diverso] em que sua
reflexão [em si] parecia perdida. ' " .

¬í~ 

2. A totalidade real revelada do Ser é não apenas Ser (Sein), mas ainda revelação do ser ou
pensamento (Denken): e essa totalidade revelada é Espírito (Geist). O que é dialérioo. ou
trlmtárro é o Geist e não o Sein; o Ser é apenas o primeiro elemento-constitutivo (Mo-
rnent) do Espírito.
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O conhecimento científico se faz ou se entrega sem reservas, sem idéias pre-
concebidas nem segundas intenções, à vida e ao movimento-dialético do real.
Assim, esse conhecimento verdadeiramente verídico nada tem a ver com a re-
flexão da pseudoflosofia (isto é, da filosofia pré-hegeliana) e da pseudociência
(newtoniana), que reflete sobre o real mas se situa fora dele, sem que se saiba
exatamente onde. Reflexão que pretende oferecer uma percepção do real a par-
tir de um sujeito cognoscente pretensamente autónomo ou independente do
objeto do conhecimento; sujeito que é, segundo Hegel, apenas um aspecto arti-
ficialmente isolado do real conhecido ou revelado. _' H

Sem dúvida, no fim, o conhecimento científico retoma a si mesmo ese re-
vela a si: seu objetivo final é descrever a si mesmo em sua natureza, em
gênese e em seu desenvolvimento. Assim como o conhecimento filosófico
mum, ele é conhecimento de si. Mas é um conhecimento de si completo e ade-
quado, isto é, verdadeiro no sentido forte do termo. E é verdadeiro porque,
mesmo no retorno a si, apenas segue passivamente o -movimento dialético de
seu conteúdo que é o objeto-coisa, isto é, o real e o Ser. É o próprio real que se
organiza e se concretiza de modo a tornar-se uma espécie determinada, sus-
cetível de ser revelada por uma noção geral; É o próprio real que se revela pelo
conhecimento que fala e que, assim, se torna objeto conhecido que tem como
complemento necessário o sujeito cognoscente, de modo que a existência-
empírica se desdobra em seres que falam e em seres de que se fala. Pois é o Ser
real existente como natiu'eza'qiiem produz o homem que revela essa natureza
(e a si mesmo) ao falar dela. É jo Ser real que se transforma assim .em verdade
ou em realidade-revelada-pela-palavra, e que se torna uma verdade cada vez
mais “elevada” à medida que sua revelação discursiva se-torna mais adequada e
completa. `_ 1

Ao seguir esse movimento-dialético do real, o conhecimento assiste a seu
próprio nascimento e contempla sua própria evolução, chegando afinal a
seu termo, que é a compreensão adequada e completa de si mesmo, isto é, da
revelação progressiva do real e do Ser pelo discurso: do Ser e do real que geram
em e por seu movimento-dialético o discurso que os revela. Assim se constitui
finalmente uma revelação total do Ser real ou uma totalidade (um “todo indi-
viso”) inteiramente revelada: o conjunto coerente do Ser realizado no universo
real, completa e perfeitamente descrito na percepção que dele oferece a ciência
una e única ou o sistema do sábio, emerge afinal do Ser que anteriormente era .
apenas um mundo natural formado de entidades separadas e díspares, apenas
uma riqueza incoerente na qual não havia reflexão, nem conhecimento discur-
sivo, nem consciência que fala de si.

Considerados isoladamente, ozsujeito e o objeto são abstrações que não têm
realidade-objetiva (Wirklichlceit), nem existência-empírica (Daseín). O que
existe em realidade - uma vez que se trata da realidade-de-que-se-fala e, já
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Íque-falamos de fato da realidade, só pode ser para nós de uma realidade-de-
.que_$¿_fa1a _. .-5 O Sujeito-que-conhece-o-objeto ou, o que dá no mesmo, o ob-

F' jeto-conhecido-pelo-sujeito. Essa realidade desdobrada e mesmo assim una. em
H' si porque indiferentemente real, considerada como um todo ou como totalida-

de, em I-Iegel chama-se Espírito (Geist) ou (na Lógica) absolute Idee. Hegel

pode aplicar-se também a um fragmento do Ser-revelado total,.a um elešiieã-
to-constitutivo (Moment) do Espirito ou da Idéia (esta pode entao ser. de ni a
como a integração de todos os conceitos, isto é. de Ífidas 35 ldëlflfi Pflftlfllllflffiãl-
Nesse sentido, Begrifisignifica uma entidade real particular ou um aspecto real
do ser, revelados pelo sentido de uma palavra, isto é, P01' uma 110Çfi0 geral; 011

forma de uma palavra efetivamente pensada, pronunciada ou escrita, mas ain-

a designa ou revela. i
Logo, assim como o Espírito ou a idéia, cada conceito é concomitantemcpnâe

duplo e uno, tão subjetivo quanto objetivo, pensamento real de uma enti a e
real e entidade real realmente pensada. O.aspecto real do conceito chama-se
objeto-coisa (Gegenstund), Ser-dado (Sein), entidade-que-existe1;como-um-

` Ser-dado (Seíendes), em-si (Ansich) etc. O aspecto pensamento c ama-se sa-
' ber-ou-conhecimento (Wissen), ato-de-conhecer (Erkemien), conhecimento
(Erkennmís), ato-de-pensar (Denken) etc.; e, às vezes, conceito (Begriƒƒ) no
sentido corrente (quando Hegel diz nur Begrifi). Mas esses dois aspectos sao
inseparáveis e complementares, e pouco importa saber qual deve ser chama
do de Wissen ou Begrifjf (no sentido comum) e qual de Gegenstand. O que im-
porta é que há -- na verdade - coincidência perfeita do Begrtjƒcom o Gegen-
stand e que o saber é aí uma adequação puramente passiva à realidade-essen-
cial l¡'or isso o erudito verdadeiro ou o sábio deve reduzir sua existência à
simples contemplação (reines Zuseheri) do real e do Ser, bem como de seu mo-
vimento-dialético. Ele olha tudo o que é e descreve verbalmente tudo o que vê:
portanto, não tem nada a fazer, porque ele nao modifica nada, nao acrescenta
nem retira nada.
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também o chama de conceito absoluto (absoluter Begrifi). Mas' o termo Begrifi

seja, o Begrijffé um sentido (idéia) que existe-empiricamente, não apenas sob a

da como uma coisa. Se a Idéia (universal ou absoluta) é a verdade ou realida-
de-revelada-pelo-discurso da totalidade una e única do que existe, um conceito
(particular) é a verdade de uma entidade real particular considerada isolada-
=m¢m¢, mas compreendida como elemento-integrante da totalidade. Ou, ainda,
no conceito é uma entidade-verdadeira-ou-verídica (das Wnhre), isto é, uma en-

'Ztidade real nomeada ou revelada pelo sentido, de uma palavra, sentido esse que
a relaciona com todas as outras entidades reais e a insere no sistema do real in-

:tegral revelado pelo conjunto do discurso científico..Ou, enfim, o conceito é a
realidade-essencial ou a essência (Wesen) de uma entidade concreta, isto é, pre-

. z. cisamente a realidade que corresponde nesta última ao sentido da palavra quer
IJ ,¬.
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Pelo menos, é o que Hegel afirma na introdução à Fenomenologia (P- 71=1Í"' H
nha 28, até a p. 72, linha 11): . ` `

Se denominamos conceito o saber-ou-o-conhecimento (Wissen) e a rea-
1¡dzd¢-¢s5encial (Wesen) oua entidade-verdadeira-ou-veridica (Woiires),
entidade-existente-como-um-ser-dado (5fiÍ€fld€5) 011 °bl°i°'C°¡5u mega"-'

- - ' o con-stond), então a verificação (Prüfung) consiste em olhar (zuselien) ste a
i . Q ' E _

ceito corresponde ao objeto-coisa. Mas, se denominamos C0flC¢1 0 3 1'
lidade-essencial ou o em-si (Ansich) do objeto-coisa. e compreendemofi,

_ . . . - ' ' to- j
ao contrário, por objeto-coisa o objeto-coisa [considerado] como obje
coisa, ou seja, tal como ele é para um outro [isto é, para o sujeito cognos--_ ._
cenre], então a_ verificação consiste no fato de olharmos se o objeto-coisa i
corresponde ao seu conceito. E' fácil perceber que as duas llflflflfllfafi de 5° -
exprimir significam] o mesmo. Mas o essencial é reter [na mente] para _]
todo o estudo (Untersuchung) que esses dois elementos-constitutivos (Mo- _
mente), [isto é,] conceito e objeto-coisa, Ser-para-um-outro e Ser-em-
si-mesmo, situam-se no próprio saber-ou-conhecimento que estudamos ¢
que, por isso, não será preciso trazermos padrões (Massstäbe) e aplicarmos _. _
durante o estudo nossas intuiçóes (Einfiille) e idéias ffiiffiiflfilfflffl- P610 fi'-u_u
de orriitirmos estas últimas, atingimos [a possibilidade] de considerar a coi-; :_
sa tal como é em e para si mesma. _ ¡

Ora, um aporte (Ziirot) [vindo] de nós torna-se supérfluo, não apenas ' J
no sentido que (nach dieser Seite) [o] conceito e [ol Obififü-C01Sa› 0_Pfl<l1'ãf1_ :_
e o que deve ser verificado, estão presentes (vorhflfldefl) na Própria cons- H:
ciência (Bewusstsein) [que estudamos como filósofos na Fenomenologindo H '
Espíritol, mas também porque nos dispensa do trabalho de comparariosnš _*

' dois, bem como da verificação propriamente dita, de modo que -- como a ¡
consciência [estudada] verifica a si mesma -- só nos resta, ainda d¢SS¢1fld0, ' '
a contemplação (Zufiflltflfll Pura- H _ _

Em suma o método do sábio hegeliano consiste em não ter métodoou
modo de pensar próprios da sua ciência. O homem ingêm10, 0 Sábíü Vulgar F
mesmo o filósofo pré-hegeliano opõem-se, cada um a seu modo, ao pšaloo
deformam opondo-lhe meios de ação ou métodos de pensamento que os sf.-10
próprios. lá o sábio, está plena e definitivamente reconciliado com tudo o que
é: ele se entrega sem reservas ao Ser e se abre inteiramente ao real sem lhe opor
resistência. Seu papel é o de um espelho perfeitamente plaqo e iädpfinidqíiníliäâ
te extenso: ele não reflete o real; É o real que se reflete ne e, re e e-se ed sá
consciência e revela-se em sua própria estrutura dialética pelo discurso- no H
bio que o descreve sem deformá-lo. ” '

Ou seja, o método hegeliano é puramente empírico ou positivista: Hegel
. trasolha o real e descreve o quo Vê, flldfl 0 que Vê E ufiuê- além uu que Vê Em °“ _ _
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palavras, ele faz a experiência (Erƒalirung) do Ser e do real dialéticos e, assim

discurso. '
h É o que afirma Hegel na introdução da Fenomenologia do Espírito (p. 73, li-

n as 3-27):

Esse movimento dialético que a consciência efetua (ausübt) em (zm) gi mgs-
ma, tanto em seu saber quanto em seu objeto-coisa, na medida em quiz su,-_
SE (EHÍSPTÍHEÍ) desse movimento o objeto-coisa novo [e] verdadeiro [que se
apresenta] à consciência, é o que se chama de experiência propriamente dita
(Erƒahrung). ,

Sem dúvida, essa experiência propriamente dita é bem diversa da experiên-
ãia daâiência vulgar. Esta é efetuada por um sujeito que. se pretende indepen-

ente o objeto e deve supostamente revelar o objeto que existe independente-
menu? du SUÍEÍÍO- Úffls de fato, a experiência é feita por um homem que vive na
natureza e lhe está indissoluvelmente ligado, mas que também se opõe a ela e a
deseja transformar: a ciência nasce do desejo de transformar o mundo em fun-
Çau (10 hümflmz tem Como fim último a aplicação técnica. Por isso o conhe-
cimento científico nunca é absolutamente passivo, nem puramente contem-
plativo e descritivo. A experiência científica perturba o objeto por causa da
intervenção ativa do sujeito, que aplica ao objeto um método de investigação
que lhe é próprio e ao qual nada corresponde no próprio objeto. O que ela re-
vela nao é o objeto considerado independentemente do sujeito, nem o sujeito
considerado independentemente do objeto, mas apenas o resultado da intera-
Çãu (105 dülfls 011 fllfldfl, a própria interação. No entanto, a experiência e o co-
nhecimento científicos têm em vista o objeto independente do sujeito e isolado
dele- I-0g0, tl" experiência e o conhecimento científicos não encontram o que
PTOCI-1f8I'fl› nao dao o que prometem, porque não revelam nem descrevem cor-
retamente oque para eles é o real. De modo geral, a verdade (= realidade reve-
lada) é a coincidência do pensamento ou do conhecimento descritivo com o
Wal CUHCTEIO- Ora, para a ciencia vulgar, esse real deve ser independente do
pensamento que o descreve. Mas, de fato, ela nunca atinge esse real autónomo,
essa “coisa em si” de Kant e Newton, já que ela os perturba sem cessar O pen-
samento científico não atinge portanto sua verdade, não há verdade científica
no sentido próprio e forte do termo. Assim, aç experiência cientifica não passa
de uma pretensa experiência. Nem pode ser de outro modo, porque a ciência
vulgar trata nao do real concreto, mas sim de uma abstração. Na medida gm
que o sábio pensa ou conhece seu objeto, o queexiste 1-ezil E concretamente ¿
o conjunto do objeto conhecido pelo sujeito ou do sujeito que conhgce O ob-
jeto. O objeto isolado não passa de uma abstração; por isso, não tem posição
um ff ffifávfl (Bff$fHl1Hfl)z se deforma e se perturba perpetuamente. Não pode

~ 42?
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faz com que o movimento deles transpareça na descrição que deles faz em seu
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servir de base a uma verdade que, por definição, é universal e eternamente váli-
da. O mesmo acontece com o objeto da psicologia, da gnosiologia e da filosofia
vulgares, que é o sujeito artificialmente isolado do objeto, isto é, ainda uma
abstração? '

_ É bem diferente o que ocorre com a experiência hegeliana: ela revela a rea-
lldfidf <?01'1C1'EÍHz E H ffivfilfl Sfim modifica-la ou perturba-la. Por isso, quando
se descreve verbalmente essa experiência, ela representa uma verdade no sen-
tido* forte do termo. Por isso elaçnão tem método específico que lhe seja pró-
prio como experiência, pensamento ou descrição verbal, e que não seja ao
mesmo tempo uma estrutura objetiva do próprio real concreto que ela revela
ao descrever. _

O real concreto (do qual falamos) é ao mesmo tempo real-revelado-por
um-discurso e discurso-que-revela-um-real. A experiência hegeliana não se re-
laciona nem com o real, nem com o discurso considerado isoladamente, mas

I .I

mI 

3. Essa interpretação da ciência, em que Hegel tanto insistiu, é atualmente aceita pela própria
ciência. Na fisica quântica, ela é expressa sob forma matemática nas relações de incerteza
de Heisenberg. Essas relações mostram, por um lado, que a experiência física nunca é per-
fflffli Já QUE 1150 Cünscgue chegara uma descrição concomitantemente completa e adequa-
da (precisa) do real fisico. Por_outro lado, daí decorre o famoso princípio das noções oom-
plementares, formulado por Bohr: as de onda e de corpúsculo, por exemplo. Isso significa
que a descrição fisica (verbal) do real implica necessariamente contradições: o real fisico é
simultaneamente onda que enche todo o espaço e corpiisculo localizado em um ponto etc.
A própria fisica confessa que nunca pode chegar à verdade no sentido pleno do termo. De
fato, a física não estuda nem descreve o real concreto, mas apenas um aspecto ariifizial-
iriente isolado do real, isto é, iuna abstração. Ou seja: o aspecto do real que é dado ao su-
jeito fisico. sujeito esse que é o homem reduzido a seu olho (aliás, idealizado), isto é, ainda
äma abstraçao. fisica descreve o real na medida em que ele é dado a esse sujeito, sem

escrever esse sujeito. Ela é, porém, obrigada a levar em conta o ato que oferece o real a
esse sujeito, e que é o ato de ver (o que pressupõe a presença da luz, em sentido lato). Ora,
essa descrição abstrata se faz não por meio de palavras que têm um sentido (Logos) mas
com a ajuda de algoritmos: se o homem concreto fala do real, o sujeito físiw abs;1-zw Se,-_
ve-se de uma linguagem matemática. No plano do algoritmo, não há incerteza nem con-
tradição.. Mas também não há verdade em sentido próprio, já que não há discurso (Logos)
Wfdadelfü que ffivflle o real. E. quando se quer passar do algoritmo ao discurso físico, in-
troduzem-se contradições e um elemento de incerteza. Logo, não há verdade no campo da
fisica (e da ciência em geral). Só o discurso filosófico pode chegar a isso, por ser o úriiço
que se refere ao real concreto, isto é, à totalidade da realidade do Ser. As diversas ciências
sempre lidam com abstrações: de um lado, porque elas relacionam o real não com o ho-
mem que vive, mas com um sujeito cognoscente mais ou menos simplificado. e até aim,-3-
to; de outro, porque em suas descrições elas omitem seja o sujeito (abstrato) que corres-
ponde ao objeto (abstrato) que descrevem, seja o objeto (abstrato) que é oferecido ao
sujeito (abstrato) que estudam. Por isso é que elas tem métodos de pensamento e de ação
que lhes são próprios. ` `
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com sua unidade indissolúvel. E, por ser um discurso revelador, ela mesma é
tmi aspecto do real concreto que está descreveiido. Logo, ela não traz nada de
fora, e o pensamento ou o discurso que dela nascem não são uma reflexão so-
bre o real: é o próprio real que se refletiu ou se reflete no discurso ou como
pensamento. Em especial, se o pensamento e o discurso do erudito hegeliano
ou do sábio são dialéticos, é apenas porque refletem fielmente o movimento
dialético do real do qual fazem parte, e doqual fazem a experiência adequada
ao entregar-se a ele sem nenhum método preconcebido.

_0 método de Hegel nada tem portanto de dialético. Para ele, a dialética é
coisa bem diversa de um método de pensamento ou de demonstração. Pode-se
até afirmar que, em certo sentido, Hegel foi o primeiro a abandonar a dialética
como método filosófico. Foi, no mínimo, o primeiro a ter feito isso voluntaria-
mente e em pleno conhecimento de causa.

O método dialético foi utilizado consciente e sistematicamente pela primei-
ra vez por Sócrates-Platão. Mas é tão antigo quanto a própria filosofia. Porque
o método dialético é o método do diálogo, isto é, da discussão.
E 'I Tudo parece indicar que a ciência nasceu sob a forma de mito. O mito é
uma teoria, isto é, uma revelação discursiva do real. Estaria supostamente de
acordo com o real dado. Mas, de fato, sempre ultrapassa os dados desse real e
vai bem além deles: basta-lhe ser coerente, isto é, isento de contradições inter-
nas, para fazer figura de verdade. O estágio do mito é um estágio do monólogo,
enesse estágio não se demonstra nada porque não se discute nada, pois ainda
não se está em presença de uma opinião contrária ou simplesmente diferente.
E é precisamente por isso que há mito ou opinião (doxa) verdadeira ou falsa,
mas não ciência ou verdade propriamente ditas.

Depois, por acaso, o homem que tem uma opinião, ou que criou ou ado-
tou um mito, depara com um mito diferente ou com uma opinião contrária.
Esse homem tentará primeiro livrar-se deles: seja fazendo-se de surdo, por
meio de uma censura interna ou externa, seja suprimindo (no sentido não dia-
lético do termo) o mito ou a opinião contrários, pela condenação à morte ou
pelo banimento de seus propagadores, por exemplo, ou por atos de violência
que forcem os outros a dizerem a mesma coisa que ele (mesmo que não pen-
sem assim).

- Mas pode acontecer (e sabemos que a situação ocorreu efetivamente um dia
em algum lugar) que o homem se ponha a discutir com seu adversário. Por um
ato de liberdade, pode decidir-se a convence-lo, refutando-o e demonstrando-
lhe seu ponto de vista. Para isso, ele fala com o adversário, entra em diálogo
com ele: utiliza uni método dialético. Ao tornar-se dialético,-o liomem do mito
ou da opinião torna-se sábio ou filósofo.

Eni Platão (e provavelmente já em Sócrates) tudo isso se tornou consciente.
Se Platão atribui a Sócrates a afirmação de que não são as árvores, mas sim os
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homens da cidade que lhe podem ensinar algo, é porquecompreendeu quedió
se chega à ciência e à verdade. partindo do mito e da opmiãp (ffllflfl 0'-1 Ver '
deira) passando pela discussão, isto é, pelo diálogo ou pela dialética. Afinal. SC-
gundo Sócrates-Platão, é do embate de opinioes diversas e adversas que brota a '
centelha da verdade una e única. Uma tese opõe-se a uma antítese. qllfl Em EB-
ral é por ela provocada. Elas se confrontam. se corrigem mutuamcntfiz ÍSÍU É-.i
uma destrói a outra, mas também se combinam e geram afinal uma verç___l__i_1;lÊ
sintética. Mas ainda esta não passa de uma opiniao entre muitas outras. _
uma nova tese que vai encontrar ou suscitar uma nova antítese, para associar-
se a ela negando-a, isto é, modificando-a numa nova síntese, em que ela mes-
ma já será outra, diferente da inicial. E assim sucessivamente até que se chegue
a uma síntese que já não será a tese de uma discussão ou uma tese discutível; 3
uma verdade indiscutível que já não será uma simples opinião ou uma das opi-
niões possíveis; ou, em termos objetivos, ao uno único que não está em oposi-
ção a um outro porque ele é o todo, a idéia das idéias ou o bem. _

Na filosofia ou na ciência que nascem da discussão, isto é, na verdade dialé-
tica (ou sintética) que realiza o bem no homem revelando verbalmente o uno-_
todo, as teses, antíteses e sínteses intermediárias são aiiƒgehoberi, como Hegel
dirá mais tarde. Nela, ficam suprimidas no triplo sentido do termo alemão
Auflieben, ou seja, suprimidas dialeticamente. Porum lado, elas fi_cam suprimi_-_
das ou anuladas no que têm de fi-agrnentáriei relativo ou parcial. isto és Ilflfllllllv
que as tomafalsas quando uma delas é considerada não como uma opinião.
mas como ii verdade. Por outro lado. elas também são conservadas ou preser-
vados naquilo que têm de essencial ou universal, isto é, no que revela em cada
uma delas um dos múltiplos aspectos da realidade total e una. Enfim, elas são
sublimadas, isto é, elevadas a um nível superior de conhecimento e de rea_li-_
dade e, portanto, de verdade; pois, ao se completarem mutuamente, a tese e a- E
antítese libertam-se de sua natureza unilateral e limitada, e até subjetiva, e re-__
velam como síntese um aspecto mais compreensivo e, portanto, mais com-_
preensível do real objetivo. _ 1 '_ ¿

' Mas, se a dialética chega finalmente à adequação entre o pensamento
cursivo e a realidade e o Ser, nada nestes últimos corresponde a ela. O movi-
mento dialético é um movimento do pensamento e do discurso humanos; _mas
9, realidade que pensamos e da qual falamosnada tem de dialético. A dialética é
apenas um método de pesquisa e de demonstração filosóficas. E percebe-se
que o método só é dialético porque implica iun elemento negativo ou negador,
ou seja, a antítese, que se opõe à tese numa luta verbal, e que exige um esforço
de demonstração, confundindo-se, aliás, com a refutação_ Só existe verdade
P1-.;,P¡-131-monte dim, isto é, científica ou filosófica, e até dialética ou sintética,
onde houve discussão ou diálogo, isto é, antítese que nega uma tese.
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_ Em Platão, o método dialético ainda está muito próximo de suas origens
históricas (as discussões sofísticas). Trata-se nesse autor de verdadeiros diálo-
gos, em que a tese e a antítese são apresentadas por personagens diferentes
(Sócrates encarna em geral a antítese de todas as teses afirmadas por seus inter-
locutores ou apresentadas sucessivamente por um deles). E, quanto à síntese,
em geral é o ouvinte quem a deve efetuar: o ouvinte que é o filósofo propria-
mente dito. o próprio Platão e seu discípulo apto acompreendê-lo. Esse ouvin-
te chega afinal à verdade absoluta que resulta do conjunto da dialética ou do
movimento coordenado de todos os diálogos, verdade que revela o bem total
ou sintético capaz de satisfazer plena e definitívamente aquele que conhece e
que está, por conseguinte, além da discussão ou da dialética! _

Em Aristóteles, o método dialético é menos visível que em Platão. Mas con-
tinua a ser aplicado. Toma-se o método aporético: a solução do problema re-
sul_ta_ de uma discussão (e às vezes de uma simples justaposição) de todas as
opiniões possíveis, isto é, coerentes ou não contraditórias consigo mesmas. Sob
essa forma escolástica, o método dialético conservou-se até nossos dias tanto
nas ciências quanto na filosofia. . -

Mas, em paralelo, houve outra coisa.
Como toda opinião, o niíto surge espontaneamente e .também esponta-

irçame_nte_ é aceito (ou rejeitado). O homem o cria em e por sua imaginação
( poética ), procurando evitar as contradições quando desenvolve sua idéia ou
intuição inicial. Mas, quando o confronto com outra opinião ou mito engen-
dra o desejo de uma prova que não consegue satisfazer-se com uma demons-
tração no interior de uma discussão, surge a necessidade de basear sua opinião
ou mito (a supor que ambos não sejam verificáveis empiricamente. isto é, por
um recurso à experiência sensível comum) em algo que não seja a simples con-
vicção pessoal ou certeza subjetiva (Gewisslieit),_que visivelmente é do mesmo
tipo ez da mesma força que a do adversário. Procura-se e acha-se um funda-
mento de valor superior ou divino: o mito é apresentado como tendo sido re-
velado por um deus, que se supõe ser o fiador de sua verdade, ou seja, de sua
validade universal e eterna. _ _

Tanto quanto a verdade dialética, essa verdade mítica “revelada” não pode-
ria ser descoberta por um homem isolado, sozinho diante da natureza. Ainda

4. Platão há, aliás, um salto, uma solução de continuidade. A dialética prepara apenas a
visão do bem, mas não leva necessariamente a ele: essa visão é uma espécie de iluminação
mística ou de êxtase (cf. a Carta VII). Talvez a visão seja silenciosa, e o bem inefável (caso
ein que Platão seria um místico). Seja como for, ela é mais que - e diferente de - uma
integração do conjunto do movimento dialético do pensamento: é uma intuição sui ge-
neris. Sob o aspecto objetivo, o Deus ou o Uno é algo diferente da :oralidade do ¡-eai; ele
está além do Ser; é um Deus transcendente. Platão é' decerto um teólogo. (Cf imzcfim-_
msm O “Cum de ane letivo Issa-Issa. nas sobre s ziemiazaz, izi tampe z ei censurar.)
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aqui “as árvores nada ensinam ao homem”. Mas também “os homens da cida-
de” não lhe ensinam nada. É um Deus quem lhe revela a verdade num mito.
Mas, ao inverso da verdade dialética, essa verdade mítica não é o resultado de
uma discussão ou de um diálogo: só Deus falou, e o homem contentou-se em
escutar, compreender e transcrever (e isso longe da cidade, no topo de uma
montanha etc.).

Depois de ter sido um filósofo platônico, o homem pode às vezes voltar ao
estágio mitológico. Foio que ocorreu com Santo Agostinho. Mas essa volta é
na realidade uma síntese: o Deus revelador do mito torna-se um interlocutor
quase socrático; o_ homem» estabelece um diálogo com seu Deus, mesmo que
não chegue a discutir com ele (mas Abraão discute com Ieovál). Porém esse
diálogo divino-humano é apenas uma forma híbrida e transitória do método
dialético. Assim ela variou muitíssimo entre os diversos místicos, entre os ex-
tremos do verdadeiro diálogo em que “Deus” não passa de um título para o in-
terlocutor humano com quem se discute, e das diversas “revelações” no topo
das montanhas nas quais o parceiro humano não passa de um ouvinte mudo e
convencido de antemão.

Seja como for, o interlocutordivino é fictício. Tudo se passa na alma doeru-
dito. Por isso, já Santo Agostinho-manteve “diálogos” com 'sua alma. E um dis-
cípulo distante desse cristão platonizante (ou plotinizante), Descartes, deixou
deliberadamente Deus de lado'e passou a dialogar e discutir consigo mesmo.
Assim a dialética tornou-se meditação. Sob aforma de meditação cartesiana é
que o método dialético foi 'utilizado pelos autores dos grandes sistemas filosó-
ficos dos séculos XVII e XVIII: de Descartes a Kant-Fichte-Schelling. A primeira
vista, é um retrocesso em relação a Sócrates-Platão-Aristóteles. Os grandes sis-
temas modernos são outros .tantos mitos que se justapõem sem entrar em dis-
cussão, criados do zero por seus autores que não estabelecem nenhum diálogo
prévio. Mas, de fato, não éínada disso. De um lado, o próprio autor discute
suas teses e demonstra-lhes a 'veracidade ao refutar as objeções ou antíteses
possíveis: aplica portanto um método dialético. Poroutro lado, os Diálogos
platônicos precederam esses sistemas, que deles resultam dialeticamente por
meio das discussões aporéticascde Aristóteles e dos aristotélicos escolásticos.
E, assim como num Diálogo platônico, o ouvinte (que é aqui um historiador-
filósofo da filosofia) descobre a verdade absoluta como resultado da discussão
implícita ou tácita entre os grandes sistemas da história, como resultado por-
tanto de sua dialética. '

Hegel foi o primeiro desses ouvintes-Iiistoriadores-filósofos. Em lodo caso,
foi o primeiro a sé-lo de modo consciente. Por isso pode ser o primeiro a aban-
donar conscientemente a dialética concebida como método filosófico. Ele se
contenta em observar e descrever 'a dialética que se realizou no decorrer da his-
tória e já não precisa fazer uma dialética. Essa dialética, ou o dialogo das filoso-
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“ela é.um reflexo da dialética real do Ser. E só porque reflete essa dialética real é
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rrrraonução À Lairuax ne Heuer.

fias, ocorreu antes dele. Basta que ele faça essa experiência e descreva num dis-
curso coerente seu resultado final sintético: a expressão da verdade absoluta é a.
descrição verbal adequada da dialética que a gera. Assim, a ciência de Hegel só
é dialética na medida em que foi dialética (implícita ou explicitamente) a filo-
sofia que a preparou no decorrer da história.

À primeira vista, essa atitude de Hegel é um simples retorno a Platão. Se
Platão deixa que Parménides, Protágoras, Sócrates e muitos outros dialoguem,
contentando-se em registrar o resultado dessas discussões, Hegel registra o re-
sultado da discussão que ele organiza entre Platão e Descartes, Spinoza e Kant,
Fichte e Schellíng etc. No caso, ainda se trataria de um método dialético de
busca da verdade ou de sua demonstração que não afeta em nada o real revela-
do por essa verdade. E de fato Hegel diz em algum lugar que nada mais fez que
redescobrir a dialética antiga, e até platõnica. Mas, o observador atento percebe
que não é absolutamente isso: quando Hegel- fala de dialética, trata-se de algo
bem diferente do que aparece em seus predecessoresf' _

- É possível afirmar que a luz eterna da verdade hegeliana absoluta também
brota do embate de todas as opiniões filosóficas que a precederam. Mas essa
dialética ideal que é o diálogo das filosofias só ocorreu, segundo Hegel, porque

que ela chega afinal, na pessoa de Hegel, à verdade ou à revelação adequada e
completa do real. Cada filosofia revela ou descreve corretamente uma revira-
volta ou um ponto de parada, tético, antitético ou sintético, da dialética real,
do. movimento (Bewegung) do Ser existente. Por isso é que cada filosofia é ver-
dadeira em certo sentido. Mas só o é relativamente ou temporariamente: ela

, +

continua “verdadeira” até que uma nova filosofia, também “verdadeira”, venha
demonstrar seu “erro” Só que não 'é uma filosofia que se transforma por si
mesma em outra, ou que engendra essa outra filosofia num e por um movi-
mento dialético autõnomo. É o real correspondente a uma filosofia dada que
se torna realmente outro (tético, antitético ou sintético), e é esse outro real que
engendra uma outra filosofia adequada, que substitui como “verdadeira” a pri-
meira, quc se tornou “falsa” Assim, o movimento dialético da história da filo-
sofia, que chega à verdade absoluta ou definitiva, é apenas um reflexo, uma su-
perestrutura, do movimento dialético da história real do real. Por isso, toda
filosofia que é “verdadeira” é também essencialmente “falsa”: é falsa na medida
em que se apresenta não como o reflexo ou a descrição de um elemento-cons-
titutivo ou de um momento dialético do real, mas como a revelação do real em
sua totalidade. lintretanlo, mesmo sendo ou tornando-se “lÍalsa", toda lilosofia
(digna desse nome) continua “verdadeira”, pois o real total implica e sempre

5. Mas Hegel está certo quando afirma ter redescoberto Platão. Porque a dialética platõnica, a
dialética-método, é com efeito um aspecto da dialética do real que Hegel descobriu.
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implicará o aspecto (ou o momento) que ela revelou. A verdade absoluta ou a
ciência do sábio, e de Hegel. isto é, a revelação adequada e completa do real em
sua totalidade, é portanto uma síntese integral de todas as filosofias apreserita-
das no decorrer da história. Mas não são essas filosofias com suas discussoes›
nem o historiador-filósofo que as observa, que efetuam a citada síntese: é a_his-
tória real que o faz, ao termo do. movimento dialêtíflfl Clllf lhe É PTÚPUÚÊ C
Hegel contenta-se em registrar sem precisar fazer nada, e por conseguinte sem
recorrer a um método específico de operação ou a um método que lhe seja
próprio. __ ___ __ _

“A história universal é um tribunal que julga o mundo_ (Weltgesc ic te ist
Weltgericht). E ela que julga os homens. 511115 ações É °P1mÕ¢5› C- P01' Ultlmfo
também suas opiniões filosóficas. Sem dúvida, a história é uma longa discus-
são” entre os homens. Mas essa “discussão” histórica real é bffifll dlfflfflflffl de
um diálogo ou discussão filosóficos. “Discute-se" não com argumentos vcrbflifi.
mas com clavas e espadas ou canhões, de um lado, e com forces e martelos ou.
máquinas, do outro. E. para falar de um método dialético de que se serve a his-
tória, é preciso especificar que se trata de métodos de guerra e de trabalho. Essa
dialética histórica real, ativa, é que se reflete na história da filosofia. E,;Ê._a
ciência hegeliana é dialética ou sintética, é apenas porque descreve essa di tl-
ca real em sua totalidade, assim como a série de filosofias consecutivas que t_'_:_::_i›r-_-
responde a essa realidade dialético. Ora, convém dizer que a realidade só é _ _a-
lética porque implica um elemento negativo ou negador: ou seja. a negaçao
ativa do dado, a negação que está na base de toda luta sangrenta e de todo tra-
balho chamado braçal. . . ' J

Hegel não tem necessidade de um Deus que lhe revele a verdade._ E, para en-
contrá-la, não tem necessidade de dialogar com “os homens da cidade , nem
mesmo discutir consigomesmo ou meditar no sentido de Descartes. (Aliás,
nenhuma discussão puramenteverbal, nenhuma medjtaçao solitária. I_:_0:l_É
conduzir à verdade, pois a luta e o trabalho sao os seus -unicos ci;_itérios.)___ o
encontrá-la sozinho, sentado tranqüilamente à sombra dessas árvores que
não ensinavam nada a Sócrates, mas que lhe ensinam muita coisa sobre elasfe
sobre os homens. Mas tudo isso só é possível POÍCIUÊ h°'-We Cidades- °nd° “JS
homens discutiam com base na luta e no trabalho, trabalhando e lutando por
suas opiniões em função delas (dascidades de então, que eram cercadas por
sas árvores cujo -lenho servia para construí-las). Hegel já na0 d1SCHt¢. P015 fi-É
serve da discussão dos que o precederam. E, se-já não tem um método que seja_
seu, se nada mais tem a fazer, é porque se aproveita de todas as açõesi efetuadas
no decorrer da história. Seu pensamento reflete simplesmente o rea . Mas nao
pode fazer isso porque o real é dialético, isto é,_ imbuído de ação negadoíade
luta e de trabalho, que gera o pensamento e o discurso, que faz com que e es se
movam e finalmente realiza a perfeita coincidencia deles com o real que deve-
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riam revelar ou descrever. Em resumo, Hegel não-tem necessidade de um mé-
todo dialético porque a verdade que ele encarna é o derradeiro resultado da
dialética real ou ativa da história universal, que seu pensamento se contenta em
reproduzir pelo discurso.

Desde Sócrates-Platão até Hegel, a dialética era apenas um método filosófi-
co sem equivalência no real. Com Hegel há uma dialética real, mas o método
filosófico é o de uma pura e simples descrição, que só é dialética no sentido em
que descreve uma dialética da realidade.

Para melhor compreender o sentido e a razão dessa transposição revolucio-
nária. 6 preciso fazer junto com Hegel a experiência filosófica que ele propõe
ao leitor no primeiro capítulo da Fenomenologia. Consulte seu relógio, diz ele,
9 Vfiflfíflüfi que É. POI' exemplo, meio-dia. Diga isso em voz alta, e terá enuncia-
do uma verdade. Agora, escreva essa verdade num pedaço de papel: “Agora é
meio-día.” Hegel lembra no caso que uma verdade não pode deixar de ser ver-
dadeira por ter sido formulada por escrito. Consulte de novo seu relógio o re-
leia a frase escrita. Verá que a verdade transformou-se em erro, porque agora é
meio-dia e cinco. ` `

Vê-se que o ser real pode transformar uma verdade humana em erro. Pelo
menos, na medida em que o real é temporal, em que o tempo tem realidade.

Essa 'constatação foi feita há muito tempo: desde Platão, ou desde Parméni-
des e talvez até antes. Mas um aspecto da questão foi esquecido até_Hegel: o
homem, por seu discurso, e sobretudo por seu disciirso escrito, consegue man-
ter o erro no seio da realidade. Se a natureza, por acaso, comete um erro (uma
má-formação animal, por exemplo), ela o elimina imedjataineiite (o_ animal
morre ou, pelo menos, não se reproduz).`Só os _erros cometidos pelo homem
perduram indefinidamente e se propagam ao longe graçaslà linguagem. Pode-
se definir o homem como um erro que se mantém na existência, que perdura
na realidade. Ora, já que erro significa desacordo com o real,.já que é falso o
que é diferente daquilo que é, também se pode dizer que o' homem que se en-
gana é um nada que nadifica no Ser, ou um “ideal” que está presente no realfi

O homem é o único que pode enganar-se sem, por isso,`*ter de desaparecer:
pode continuar a existir mesmo enganado a respeito do que existe- pode viver

9
seu erro ou no erro; e o erro ou o falso, que nada são em si mesmos, nele tor-
nam-se reais. A experiência mencionada mostra como, graças ao homem o

1

nada do meio-dia que passou pode estar realmente presente, sob a forma de
uma frase errada, no presente real do meio-dia e cinco. ' . r

6. A assertiva de Parménides “o Ser e o pensamento são a inesnia coisa” só pode ser aplicada a
rigor ao pensamento verdadeiro, mas nunca ao penšamento falso O f Is é d 1_ _ a o ecerto a go
dlffffflff flfl 5¢1'- ND flfltantvz não se pode dizer que o falso “não é nada” que “não existe”
erro. O erro existe a seu modo: idealmente, por assim dizer.

E
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Mas essa manutenção do erro 'no real só é possível porque é possível trans-
formá-lo em verdade. O erro não é puro nada, pois pode ser corrigido. A expe-
riência mostra que os erros humanos se corrigem de fato no curso do tempo e
tornam-se verdades. É até possível dizer que toda verdade no sentido próprio
do termo é um erro corrigido. Porque a verdade é mais que uma realidade:
é uma realidade revelada; é a realidade mais a revelação da realidade pelo dis-
curso. Existe no âmago da verdade uma diferença entre o real e o discurso que
revela. Mas uma diferença se atualiza sob forma de oposição, e um discurso
oposto ao real é precisamente mn erro. Ora, uma diferença que nunca se tenha
atualizado não é realmente uma diferença. Logo, só existe realmente uma ver-
dade onde houve um erro. Mas o erro só existe realmente sob a forma do dis-
curso humano. Se o homem éio único que poderealmente enganar-se e viver
no erro, é também o único que pode encarnar a verdade. Se o Ser em sua tota-
lidade não é apenas Ser puro e simples (Sein), mas verdade, conceito, idéia ou
Espírito, é unicamente porque, em sua existência real, ele implica uma realida-
de humana ou que fala, capaz de se enganar e de corrigir seus erros. Sem o ho-
mem, o Ser seria mudo: estaria aqui (Daseín), mas não seria verdadeiro ( das
`W:thre). -

O 'exemplo de Hegel mostra como o homem chega a criar e manter um erro
na natureza. Outro exemplo, que não é de Hegel mas explica bem seu pensa-
mento, ajuda a ver como o homem consegue transformar em verdade o erro
que soube manter no real como erro.

Suponhamos que na Idade Média um poeta tenha escrito num poema: “Nes-
te momento um homem sobrevoa o oceano.” Foi sem dúvida um erro, e per-
maneceu como tal durante vários séculos. Mas, se relermos hoje essa frase, é
bem provável que estejamos lendo uma verdade, porque é quase certo que nes-
te momento um aviador qualquer está voando sobre o Atlântico, por exemplo.

lá vimos anteriormente que a natureza (ou o Ser dado) pode tornar falsa
uma verdade humana (que o homem consegue mesmo assim manter indefi-
nidamente como erro). Vernos agora que o homem pode transformar em ver-
dade seu próprio erroƒ' No início, ele se enganou (voluntariamente ou não,
pouco importa) ao falar do animal terrestre da espécie Homo sapiens como de
um animal que voasse; mas acabou por enunciar uma verdade ao falar do vôo
de um animal dessa espécie. E não foi o discurso (errado) que foi mudado pa-
raitornar-se conforme ao Ser dado (Sein): foi esse Ser que foi transformado
para tornar-se conforme ao discurso.

?. Pode-se dizer que, ao inventar o avião, o homem corrige o “erro” da natureza que o criou
sem asas. Mas seria apenas uma metáfora: afirmar isso é antropomorfizar a natureza. Só
há erro - e, portanto, verdade - onde há linguagem (Logos).
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A ação que transforma o real dado a fim de tornar verdadeiro um erro hu-
mano, isto é, um discurso que estava em desacordo com esse dado, chama-se
trabalho: é pelo trabalho que o homem constrói o avião que transformou em
verdade o erro (voluntário) do poeta. Ora, o trabalho é uma negação real do
dado. O Ser que existe como um mundo onde se trabalha implica portanto um
elemento negativo ou negador. Isto é, ele tem uma estrutura dialética. E, por
ter essa estrutura, existe nele um discurso que o revela, ele não é apenas Ser-
dado, mas Ser-revelado ou verdade, idéia, Espírito. A verdade é um erro que se
tornou verdadeiro (ou foi suprimido dialeticamente como erro); ou é a nega-
ção real do dado pelo trabalho que transforma o erro em verdade; a verdade é
portanto necessariamente dialética no sentido em que resulta da dialética real
do trabalho. Assim, a expressão verbal bem adequada da verdade deve levar em
conta e explicar sua origem dialética, seu nascimento a partir do trabalho que
o homem efetua no seio da natureza.

Isso se aplica à verdade que se refere ao mundo natural, isto é, ao discurso
que revela a realidade e o ser da natureza. Mas a verdade que se relaciona com
o homem, isto é, o discurso que revela a realidade humana, também é dialética,
no sentido em que ela resulta de uma negação real do dado humano (ou social.
histórico) e deve explicar esse dado.

Para entender isso, convém considerar um caso em que o “erro moral”
(= um crime) se transforma em “verdade” ou em virtude. Pois toda moral é
uma antropologia implícita, e é de seu próprio ser que o homem fala quando
julga moralmente suas ações.” .

Suponhamos que um homem assassine seu rei por motivos políticos. Iulga
estar agindo bem. Mas os outros o tratam como criminoso, prendem-no e exe-
cutam-no. Nessas condiçoes, ele é de fato um criminoso. Assim, o mundo so-
cial dado, tanto quanto o mundo natural, pode transformar uma verdade hu-
mana (subjetiva, isto é, uma “certeza”) em erro.

' Mas suponhamos que o assassinato desse rei provoque uma revolução vito-
riosa. A sociedade vai tratar o assassino como um herói. Nessas condiçoes, ele é
de fato um herói, um modelo de virtude e de civismo, um ideal humano. Logo,
o homem pode transformar o crime em virtude, o erro moral ou antropológi-
co em verdade. t

Como no exemplo do avião, trata-se mais uma vez de uma transformação
real do mundo existente, isto é, de uma negação ativa do dado. Mas, no pri-
meiro caso, tratava-se do mundo natural, ao passo que, no outro, trata-se do
mundo humano ou social, histórico. E, se no primeiro a ação negadora era
 

8. Inversamente, toda antropologia é uma moral implícita. Pois o homem “normal” de que
ela fala é sempre uma “norma” para o comportamento ou para a apreciaçao do homem
empírico.
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trabalho, no segundo ela é luta (luta de morte pelo reconhecimento [American-
nenl). Mas em ambos os casos há efetiva negação ativa do dado. GU. Cflfllü diz
Hegel, movimento dialético do real.

Essa negação ativa ou real do dado, efetuada na luta e pelo trabalho, é que
constitui o elemento negativo ou negador determinante da estrutura dialética
do real e do Ser. Trata-se portanto de um real dialético e de uma dialética real._
Mas essa dialética tem uma superestrutura ideal, um reflexo de certo modo no
pensamento e no discurso. Em particular, no desenrolar da história, uma filo-
sofia (em sentido amplo) veio a cada vez explicar o estado de coisas realizado
num momento decisivo da evolução dialética do mundo. Assim, a história da
filosofia e da cultura em geral é em si um movimento dialético; mas é um mo»
vimento secundário e derivado. Enfim, na medida em que o pensamento e o
discurso de Hegel revelam e descrevem a totalidade do real em seu devir, são
também eles um movimento dialético; mas esse movimento é de certo modo
terciário. O discurso hegeliano é dialético na medida em que descreve a dialéti-
ca real da luta e do trabalho, assim como o reflexo ideal dessa dialética no pen-
samento em geral e no pensamento filosófico em particular; Mas em si mesmo
o discurso hegeliano nada tem de dialético: não é diálogo nem discussãoi é
uma pura e simples descrição fenomenológica da real dialética do real e da dis-
cussão verbal que refletiu essa dialética no decurso do tempo. Assim, Hegel não
precisa demonstrar o que diz, nem refutar o que dizem os outros. A demons-
tração'e a refutação se deram antes dele, no decorrer da história que o precedtrz.
e foram efetuadas não por meio de argumentos verbais, mas, em última análi-
se, pela prova (Bewährung) da luta e do trabalho. Hegel só teve de registrar o
resultado final dessa prova dialética e_ descreve-lo corretamente. E como, por
definição, o conteúdo dessa descrição nunca será modificado, nem completado
ou refutado, é possivel afirmar que a descrição de Hegel é o enunciado da ver-
dade absoluta, universal e eternamente (isto é, necessariamente) válida.

Tudo isso pressupõe o acabamento da dialética real da luta e do trabalho,
isto é, a parada definitiva da história. Só “no fim dos tempos” um sábio (no
caso, chamado Hegel) pode renunciar a qualquer método dialético, isto é, a__ 'f
qualquer negação, transformação ou crítica reais ou ideais do dado, limitando-
se a descreve-lo, ou seja, a revelar pelo discurso o dado exatamente tal como é
dado. Ou melhor, no momentoem que o homem, que se tornou sábio, está
plenamente satisfeito com tal descrição pura e simples, a negação ativa ou real
do dado não ocorre mais, de modo que a descrição permanece indefinidamen-
te válida ou verdadeira e, por conseguinte, nunca mais é posta em discussão,
nem gera diálogos polêmicos.

Como método filosófico, a dialética só é abandonada no momento em que
cessa definitivamente a dialética real da transformação ativa do dado. Enquaii-
to perdura essa transformação, uma descrição do real dado só pode ser parcial
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ou provisória; na medida em que ela muda o próprio real, sua descrição filosó-
fica também deve mudar, para continuar a ser adequada ou verdadeira. Em
outras palavras, enquanto perdura a dialética real-ou ativa da história, os erros
e as verdades são díaléticos no sentido em que todos eles são mais cedo ou
mais tarde suprimidos dialeticamente (ouƒgehoben): a verdade se torna parcial-
mente (ou em certo sentido) falsa, e o erro, verdadeiro; e assim se tornam na e
pela discussão, no e pelo diálogo ou pelo método dialético.

Logo, para poder renunciar ao método dialético e pretender chegar à verda-
de absoluta limitando-se à pura descrição sem senhuma discussão ou demons-
tração, é preciso estar seguro de que a dialética real da história está verdadeira-
mente concluída. Mas como saber isso? ~ ~

À primeira vista, a_ resposta é fácil. A história cessa quando o homem já não
age no sentido forte do termo, isto é, já não nega, não transforma o dado na-
tural e social por uma luta sangrenta e um trabalho criador. E o homem já não
faz isso quando o real dado lhe oferece plena satisfação (Beƒriedigung), ao rea-
lizar plenamente seu desejo (Begierde, que é no homem um desejo de reconhe-
cimento universal de sua personalidade única no mundo, Anerkemien ou
Anerkermimg). Se o homem está verdadeira eplenamente satisfeito como que
existe, já não deseja nada de real e não muda a realidade, deixando assim de
mudar realmente a si mesmo. O único desejo que pode ainda ter -- se for um
filósofo - é o de compreender o que existe e o-_que ele é, e de revelar isso pelo
discurso. Logo. a descrição adequada do real em sua totalidade que é dada pela
ciência do sábio satisfaz defmitivamente o homem, mesmo como filósofo: ele
nunca se oporá ao que foi dito pelo sábio, assim como o sábio já não se opu-
nha ao real que ele descrevia. A descrição nãofdialética (isto é, não-negadora)
do sábio será a verdade absoluta que não vai gerar nenhuma dialética filosófi-
ca, que nunca será uma tese à qual virá opor-se umaantitese. -

Mas, como saber se o homem está verdadeira e plenamente satisfeito com o
que existe? _ ` _ -

Segundo Hegel, o_homem nada mais é que desejo de reconhecimento (“der
Mensch ist Anerkennenfi v. XX; p. 206, linha 26) e a história é o processo da sa-
tisfação progressiva desse desejo, que está plenamente satisfeito com e pelo Es-
tado universal e homogêneo (que, para Hegel, era o império napoleônico).
Mas, primeiro Hegel teve de prever o futuro histórico (por definição imprevi-
sivel, porque livre, isto é, surgindo de uma negação do dado presente), pois o
Estado que tinha em vista estava apenas em via -de formação; e sabemos que
mesmo hoje está longe de ter uma existência-empírica (Desein) ou de ser uma
“realidade objetiva” (Wirkliclilceit), ou uma “presença real” (Gegenwurt). Em se-
guida, e é bem mais importante, como saberque a satisfação dada em e por
esse Estado é verdadeiramente uma satisfação definitiva do homem como tal, e
não apenas umde seus desejos possíveis? Como saber que a estabilização do
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movimento histórico no império não é uma simples pausa, o resultado de uma
lassidão passageira? Com que direito afirmar que esse Estado não vai gerar no
homemlum novo desejo, diferente do de reconhecimento, e que não será por
isso negado um dia por uma ação negadora ou criadora (Tur) diferente daque-
la da luta e do trabalho?

Só é possível fazer essa afirmação supondo que o desejo de reconhecimen-
to esgote todas as possibilidades humanas. Mas só se tem o direito de fazer
essa suposição se tivermos do homem um conhecimento completo e perfeito,
isto é, universalmente e definitivamente (“necessariamente”) válido, ou seja,
absolutamente verdadeiro. Ora, por definição, a verdade absoluta só pode
ser atingida no fim da história. E é exatamente esse fim-da história que se
procurava determinar. › `i
~ Logo, caímos num círculo vicioso. Hegel percebeu isso perfeitamente. Mas
julgou ter encontrado um critério tanto da verdade absoluta de sua descrição
do real, isto é, de seu caráter-correto e completo, quanto do fim do movimento
desse real, isto é, da cessação definitiva da história. O curioso é que esse critério
é exatamente a circularidade de sua descrição, isto é, do sistema da ciéncia.

Hegel parte de uma descrição quase banal do real (representada por urna
filosofia enunciada no decorrer da história), mas escolhe a que parece ser a
mais simples, a mais elementar, a que se reduz por exemplo a uma só pala-
vra (é uma filosofia muito antiga; como a de Parménides, que se reduz a dizer:
o Ser é). A apresentação correta dessa descrição mostra que ela é incompleta,
que só revela um dos aspectos do Ser e do real, que é apenas uma tese que pro-
voca necessariamente uma antítese, com a qual vai necessariamente combinar-
se para formar uma síntese, que por sua vez será uma nova tese; e assim por
diante.” Ao proceder assim passo a passo, por simples descrições adequadas, ou
por uma repetição descritiva correta da dialética (derivada) da história da filo-
sofia, em que cada passo é tão necessário ou inevitável quanto são necessários
11-I;-1......-....m

9. 0 filósofo que expõs a tese não sabia que era apenas uma tese que iria gerar uma antítese
etc Em outras palavras, até o aspecto do real que ele descreveu não estava descrito corre-
tamente. Ora, ele julgava descrever a totalidade do real. lá Hegel sabe que se trata de um
aspecto do real, e por isso descreve-o corretamente, isto é, de modo a mostrar a necessi-
dade da antítese que descreve o aspecto complementar etc. (Ele sabe disso, porque já não
se opõe ao real dado que descreve, por estar satisfeito com ele e só_ desejando descreve-lo
corretamente, em vez de transforma-lo; o desejo inoperante de transformar o real gera,
no filósofo, o erro.) Hegel vé tudo isso porque já conhece a síntese final de todas as teses,
antíteses e sínteses intermediárias, uma vez que descreveu o real acabado, verdadeira-
mente total, criado pelo conjunto da dialética real que a história da flosofia reflete. Mas a
apresentação dessa história (e da história em geral) como sendo uma série de teses, de
antíteses e de sínteses é que vai mostrar que efetivamente ele descreveu (de modo correto
e completo) a totalidade do real, isto é, que sua descrição é uma síntese final ou total.
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os diversos elementos da descrição de um real complexo (a descrição do tron-
co,Idos galhos, das folhas etc. quando se descreve uma árvore, por exemplo),
Hegel chega afinal a um ponto que nada mais é. que o seu ponto de partida: a
síntese final é também a tese inicial. Constata que percorreu ou traçou um cír-
culo e que, se quiser continuar, só pode refazer o mesmo circulo: é impossível
estender sua descrição; ela só pode ser refeita como já foi feita uma vez.

_ __Isso significa que o discurso de Hegel esgota todas as possibilidades do pen-
samento. Não é possível opor-lhe nenhum discurso que já não faça parte do
seu, que não esteja incluído num parágrafo do sistema como elemento consti-
tutivo (Moment) do todo. Vê-se então que o discurso de Hegel expõe uma ver-
dade absoluta, que não pode ser negada por ninguém. E que esse discurso não
é dialético, no sentido de não ser uma teseque possa ser suprimida dialeti-
camente. Mas, se o pensamento de Hegel já não pode ser ultrapassado pelo
pensamento, e se não ultrapassa o real dado mas se contenta em descreve-lo
(porque sabe que está e diz que está satisfeito com o que existe), já não é possí-
vel nenhuma negação ideal ou real do dado. O real ficará portanto eternamen-
te identico a si mesmo, e toda a sua história pertencerá' ao passado. Uma des-
crição completa e correta desse real será pois universalmente e eternamente
válida, isto é, absolutamente verdadeira. Ora,' a circularidade da descrição he-
geliana prova que ela é completa e portanto correta, pois uma descrição erró-
nea ou incompleta nunca volta a si mesma: ela se detém numa lacuna ou chega
a um iinpasse.

Assim, ao demonstrar sem discussão, isto é, sem refutação' nem demonstra-
ção, a verdade absoluta do sistema, a circularidade simplesmente constatada
pelo sábio justifica seu método puramente descritivo ou não-dialético.

Não cabe insistir no caráter do método não dialético de,l-legel. 1-lá pouca
coisa a dizer. E o que poderia ser dito já o foi por Edmond Husserl, a respeito
de seu próprio método fenomenológico, que ele, por desconhecimento, erro-
neamente opôs ao método hegeliano. Porque de fato o método de Hegel é o
método hoje chamado fenomenológico. _

Mas cabe discorrer mais sobre a dialética que Hegel preconiza, isto é, a es-
trutura dialéticado real e do Ser, tal como ele a concebe e descreve na Feno-
menologia do Espírito e na Enciclopédia.

Vejamos primeiro o que é a estrutura trinitária do próprio Ser, tal como é
descrita na Ontologia de Hegel, isto é, na Logico que forma a primeira parte da
Enciclopédia. Depois, vamos ver o que significa a triplicidade dialética do Ser
no aparecimento (Erscheínung) de sua existência-empírica (Dosein), tal como é
descrita na Fenomenologia.

Retomemos a definição geral da dialética proposta no § 79 da 3' edição da
Enciclopédia (v. V, p. 104, linhas 27-30): _
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0 lógico tem, quanto à forma, três aspectos (Seíten): o) o .aspecto abstrato .
ou acessivel-ao-entendimento (verständig); li) o aspecto dialétrco ou nega- _
tivamente racional (vernünƒtíg); e) o aspecto especulotwo ou positivamente
racional. '

O lógico ou o real-lógico (das Logíscli-Reelle), isto é, o Ser e o real correta-
mente descritos por um discurso (Logos) coerente, têm U¢¢¢5Sfl1'1flm¢fllff três
aspectos ou elementos-constitutivos (Momento). Esses tres elementos, consti-
tutivos para o Ser-revelado, encontram-se no discurso que revela corretamente
esse Ser trinitário ou dialético. ` _
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Vejamos agora o que são esses três elementos constitutivos ou aspectos do _
Ser real e do discurso que o revela.

O primeiro aspecto está definido no § 80 da Enciclopédia (v. V, p. 105,.li-
nhas 2-5): ` H p

ii.-

O pensamento (Denken) [considerado] como entendimento (Verstrtnd) de-
têm-sc na determinação-específica (Besti'nimtheit) fixa (ƒíesre) e no fato- _
da-distinção-ou-diferenciação (Untersehiedenheit) dessa determinação em
relação as outras [determinações fixas]; tal entidade-abstrata (Abstroktes) __
limitada (beschränkte) vale para o entendimento como se manqtenldo (beste- _
liend) e existindo para si [isto e, independentemente da existencia das ou-
tras determinações c do pensamento que as pensa ou as rcwlfll-

O pensamento considerado no modo do entendimento É o pensamento co"-
mum du hgmgmzdo homem ingênuo, do erudito vulgar, do filósofo pré-hš-
gcliano. Essepensamento não revela o Ser em sua totalidade; não reflete os tr s_
elementos-constitutivos do Ser e de todo ser, maS dfl11Éfi'1'S€f 11° Pflmflffli
descreve (a1¡á5_ em Pr¡n¢¡p¡0,_¢¢.u-retainente) o aspecto abstrato do Ser, que é
precisamente o elemento-constitutivo acessível-ao-entendimento (verstond:g).-

O pensamento do entendimento é dominado exclusivamente pela catego-
ria ontológica (e, portanto, lógica) primordial de identidade. ideal lógicoé
o acordo perfeito do pensamento consigo mesmo ou a ausência de qualquer
contradição interna, isto é, a homogeneidade, ei até a identidade de seu con-
teúdo. Toda identidade é verdadeira- por definiçao, e toda verdade tem zum
conteúdo idêntico a si mesmo e em si mesmo. E como a verdade é uma reve-
lação adequada do Ser ou do real,~o Ser e o real são, Para 0 fiflfflfldlmcntoi
sempre e em toda parte idênticos a si mesmos e em si mesmos. Ora, o que
é verdadeiro para o Ser e o realconsideradoscomo um todo deve também
ser verdadeiro para tudo o que é. ou existe, para toda entidade particular que
existe realmente. Para o entendimento, toda entidade real permanece sempre
idêntica a si mesma; ela é determinada de uma vez por todas em sua especi-
ficidade (ƒeste Bestímmtheir), e ela se distingue de modo preciso» fiflü E ¢5'lá4
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vel de todas as outras entidades reais, tão fixamente determinadas quanto ela
(Unterschíedenheit gegen tmdere). Em suma, trata-se de uma entidade dada,
que não se pode engendrar nem destruir, nem modificar em nada. Por isso é
possível afirmar que ela existe para si mesma (ƒilr sich), isto é, independente-
mente do resto do Ser existente, e em particular independentemente do enten-
dimento que a pensa. ,

Ora, segundo Hegel, o Ser real é efetivamente tal como o revela o entendi-
mento. A identidade É mesmo uma categoria ontológica fundamental, que se
aplica tanto ao próprio Ser como a tudo o que é. Pois toda coisa é efetivamente
idêntica a si mesma e diferente de todas as outras, o que permite precisamente
ao pensamento (científico ou ingênuo) defini-la ou revelar sua especificidade,
isto é, reconhece-la como permanecendo a mesma coisa e como sendo algo di-
ferente do que ela não é. O pensamento do entendimento é, em princípio, ver-
dadeiro. Se não houvesse identidade no Ser e do Ser, nenhuma ciência do real
sería possível (como compreenderam muito bemos gregos), e não teria havido
verdade ou realidade-revclada-por-um-discurso-coerente. Mas esse pensamen-
to coerente ou idêntico é também falso, se pretende revelar a totalidade do Ser
e não apenas um de' seus (três) aspectos. Porque, de fato, o Ser e o real são ou-
tra coisa além da identidade consigo mesmo. - '

O pensamento do entendimento manifesta, aliás, sua própria insuficiência.
Pois, ao buscar seu ideal de identidade, ele chega afinal a uma tautologia uni-
versal vazia de sentido ou conteúdo, e seu discurso reduz-se à única palavra:
“Scr'Í. ou "Uno" etc. Quando quer expandir essa palavra em discurso verdadei-
ro, quando quer dizer alguma coisa, ele introduz o diverso que contradiz a
identidade e, de seu próprio ponto de vista, a torna obsoleta ou falsa. _

Essa insuficiência do pensamento do entendimento foi posta em evidência
já por Platão (sobretudo no Pormënídes). Hegel 'referiu-se a ela na Fenomenolo-
gia (sobretudo no cap. III) e e_m outros textos. E atualmente Meyerson também
se detém muito no assunto. Logo, são dispensáveis maiores explicações. 0 que
convém ressaltar é que, para Hegel, esse pensamento é insuficiente porque o
próprio Ser é mais do que a identidade Ie algo diferente da identidade, e, por-
que o Ser não é apenas identidade, o pensamento pode ultrapassar o estágio do
entendimento ou do discurso tautológico.'° Esse pensamento não chega à ver-

lü. A tautologia reduz-se a uma única palavra; logo, não é um verdadeiro discurso (Logos).
Mas ela admite um desenvolvimento algorítmico indefinido e, sob essa forma, pode ser
considerada como uma revelação do real ou como uma verdade. Mas a tautologia (mate-
mática ou outra) só pode revelar o il-'iP°cto idêntico dq Ser e do real. Pode-se dizer que ela
revela correta e completamente o Ser-dado (Sein) ou ii realidade-natural, isto é, o mundo
natural, com exclusão do homem e de seu mundo social ou histórico. Mas Hegel não faz
essa afirmação. . _ __ _
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dade porque ele não se pode desenvolver em discurso que revela o Ser real;
e ele não é circular, não volta a seu ponto de partida, porque não consegue
ultrapassa-lo. Mas se esse pensamento não é uma verdade, é porque o Ser real é
algo diferente daquilo que ele revela dele. Logo, é preciso ultrapassar o enten-
dimento para revelar o Ser real em sua totalidade. Ou, mais exatamente, o
pensamento do entendimento é ultrapassado porque a auto-revelação discur-
siva do Ser revela não apenas sua identidade consigo mesmo, mas também seus
outros aspectos ontologicos fundamentais.

Para chegar à verdade, isto é, para revelar a totalidade do Ser real, o pen-
samento deve ultrapassar o estágio do entendimento (Versrand) e tornar-se ra-
zão (Vermmƒt) ou pensamento “racional-ou-razoável" (vernünƒtig). Esse pen-
samento revela os outros aspectos fundamentais do Ser como tal e de tudo o
que é real. E, em primeiro lugar, como razão negativa, ele revela por seu dis-
curso o aspecto negativamente racional do que eí, ou seja, o elemento-consti-
tutivo do Ser e do real (revelados) que Hegel chama de dialética em sentido
estrito ou próprio do termo, precisamente porque se trata de um elemento ne-
gativo ou negador. _ ' _

Eis como esse segundo elemento-constitutivo do Ser (de fato: do Ser-revela-
do) é definido no § 81 da Enciclopédia (v. V, p. 105, linhas 7-9):

O elemento-constitutivo [propriamente] dialético é o próprio (eigen) ato-
de-se-suprimir-dialeticamente (Sichauflieben) dessas determinações-espo
cificantes (Bcstimrnungen) finitas e sua transformação (Uebergelien) em
seus opostos (Entgegenseizre).

Convém constatar que _não é o pensamento negativamente racional (ou a
razão) que introduz o elemento negativo no Ser tornando-o assim dialético:
são as próprias entidades reais determinadas e fixas (reveladas pelo entendi-
mento) que se negam dialeticamente (isto é, ao se conservarem) e se tornam
assim efetivamente diferentes do que são ou foram. O pensamento negativa-
mente racional ou dialético apenas descreve essa negação real do dado acessí-
vel-ao-entendimento e de suas determinações-especificantes fixas.

O próprio Hegel, aliás, insiste nesse ponto na segunda nota explicativa que
acrescenta ao citado parágrafo'(v. V, p. 105, linhas 13-37):

A dialética é geralmente considerada como uma arte exterior [isto é, co-
mo um método]. [...] Quase sempre a dialética é um sistema subjetivo-dc-
oscilação de um raciocínio que vai e vem (hin-and herübergehendcrn Ra-
sonncment) [...]` [Mas] em sua determinação-especíñca autêntica (cigan-
rümlich) a dialética é, ao contrário, a natureza própria (eigen) verdadeira
(wahrliaƒr) das determinações-especificantes-do-entendimento, das coisas
(Dinge) e da entidade-finita como-tal (Endliches üborliaupr). [...] A dialética
[...] é essa superação (Hinausgelien) imanente, em que a unilateralidade e a
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l I
. limitação (Beschrãnklieit) das determinações-especificantes-do-entendi-

mento se representam (darstcliren) como o que são, ou seja, como sua [pró-
pria] negação. Tudo-o-que-é-finito (alles Endliche) é um ato de suprimir-
dialeticamente-a-si-mesmo. Por conseguinte, o dialético (das Dialektische)
constitui a alma motora do progresso (Fortgehen) científico e é o único
princípio graças ao qual uma conexão (Zusammenhang) imanente e uma
necessidade penetram (konirnen) no conteúdo da ciência...

Portanto, o próprio real é dialético, e o é porque implica, além da identida-
de, um segundo elemento-constitutivo fundamental que Hegel chama de ne-
gatividade.

l A identidade e a negatividade são duas categorias ontológicas primordiais e
universais.” Graças a identidade, todo ser permanece o mesmo ser, eternamen-
te idêntico a si mesmo e diferente dos outros; ou então, como diziam os gregos,
todo ser representa por sua existência temporal uma idéia eterna imutável, tem
uma natureza ou essência dadas uma vez por todas, ocupa um “lugar” (tópos)

' fixo e estável dentro de um mundo ordenado 'desde toda a eternidade (cosmo).
Mas, graças a negatividade, um ser idêntico pode negar ou suprimir sua identi-
dade consigo mesmo e tornar-se diferente do que-é, e até o seu contrário. Em
 ¡¿

11. Na Enciclopédia, Hegel afirma que roda entidade pode suprimir a sí mesma e é, por isso,
I dialética. Mas na Fenomenologia afirma que somente a realidade humana é dialética,

c que a natureza é determinada pela identidade (cf. por exemplo p. 145, linhas 22-26, e
p. 563, linhas 11-17). Pessoalmente, concordo com o ponto de vista da Fenomenologia e
não admito a dialética do Ser-natural, do Sein. Não posso discutir aqui essa questão. Mas
quero dizer o seguinte: a implicação da negatividade no Ser identico (Sein) equivale à
presença do homem na realidade; o homem, e só ele, revela o Ser e a realidade pelo dis-
curso; o Ser revelado em sua totalidade implica portanto necessariamente a negatividade;
logo, é uma categoria onto-lógica universal; mas, no seio da realidade total é preciso dis-
tinguir, de um lado, a realidade natural puramente idêntica, que por isso não é dialética
em si, que não se suprime dialeticamente, c, de outro lado, a realidade humana, essencial-
mente negadora, que suprime dialeticamente tanto a si mesma quanto a realidade identi-
ca natural que lhe é dada; ora, a supressão dialética do dado (pela luta e pelo trabalho)
chega ricccssariaiiientc à sua revelação pelo discurso; a realidade-revelada-pelo-discurso,
isto é. ii realidade considerada em sua totalidade ou a realidade concreta, é portanto dia-
lética. Hxeniplo: a bolota, o carvalho e a transformação da bolota em carvalho (assim
como a evolução da espécie “carvaIho”) não são dialéticos; já a transformação do carva-
llio em mesa de carvalho é uma negação dialética do dado natural, isto é, a criação de
algo essencialmciitc novo: o lioiiieiii, porque trabalha o carvalho. tem uma “ciência” do
carvalho, da liolota etc.: essa ciencia é dialética, mas não na medida ein que revela a bolo-
ta, siiii lriiiisforiiiação em carvalho cic., que não são dialéticos; ela é dialética na medida
em que evolui como ciencia (da natureza) no decorrer da história; mas ela só evolui as-
sim dialeticamente porque o lioinem procede a negações dialéticas reais do dado pelo
trabalho c pela luta.
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outras palavras, o ser negador, longe de representar ou de mostrar necessaria-'
mente (como fenômeno) sua idéia ou sua natureza idênticas dadas, pode negá-
las e até tornar-se contrário a elas (isto é, pervertido). Ou ainda. o ser negador
pode romper os laços rígidos das diferenças fixas que o distinguem dos outros
seres idênticos (ao libertar-se desses laços); pode deixar o lugar que lhe foi atri-
buído no cosmo. Em resumo (como diz Hegel na primeira edição da Lógica), o
ser do Ser negativo ou negador. dominado pela categoria da negatividade, con-
siste em “não ser o que é e em ser o que não é” (das nicht zu sein, was es ist, und
das zu sein, was es nicht ist).

O Ser real concreto (revelado) é ao mesmo tempo identidade e negativida-
de. Logo, ele não é apenas Ser-estático-dado (Sein), espaço e natureza, mas
também devir (Wcrderi), tempo e história. Ele é não apenas identidade-ou-
igualdade-consigo (Sichsellisrgleichheir), mas também Ser-outro (Anderssein)
ou negação de si mesmo como dado, e criação de si como diferente desse dado.
Em outros termos, ele é não apenas existencia-empírica (Dasein) e necessidade
(Notwendigkcit), mas também ação (Tilt, Tiiri, Hundclii) e liberdade (Freiheit).

Ora, ser diferente do que se é (negatividade) embora permanecendo como
se é (identidade),i ou identificar-se com um outro mas distinguindo-se dele,_é
ao mesmo tempo ser (e revelar pelo discurso) tanto o que se é quanto o que
não se é.” Tornar-se diferente do que se é equivale a tomar posição em relação
a si próprio, é existir (tal como se foi) para si (tal como se é atualmente). O ser
que nega dialeticamente o real dado conserva-o também como negado, isto é,
como irreal ou ideal: conserva-o como sentido do discurso pelo qual ele o re-
vela. Logo, ele é consciente do que nega. E, se ele nega a si mesmo, é consciente'
de si. Iá o ser simplesmente idêntico só existe em si e para os outros, isto é, em
sua identidade consigo mesmo e pelas relações de diferença que o ligam ao res-'
to dos seres idênticos no seio do cosmo: ele não existe para si e os outros não
existem para ele. _ - _

Assim, o Ser que é ao mesmo tempo identidade e negatividade é não ape-.
nas Ser-em-si (Ansiclisein) homogêneo e imutável e Ser-para-uina-entidade
diferente (Sein ƒiir Andares) fixo e estável, mas também Ser-para-si (Fürsiclis-'
ein) cindído em ser real e discurso revelador, e Ser-outro (Aiiderssein) em trans-
formação perpétua que o liberta de si mesmo como dado a si e aos outros.

O ser idêntico e negador é portanto livre no sentido de ser mais ainda do
que o seu ser dado, sendo também a revelação desse ser pelo discurso. Mas se
esse discurso revela o Ser em sua totalidade, se é verdadeiramente verdadeiro,

12. O Ser que se suprime como Ser e que permanece o mesmo, ou seja, Ser, é o conceito
“Ser”. Identificar-se com a árvore sem tornar-se arvore e formar e ter o conceito (adequa-
do) de ãrvore. Tornar-se outro e permanecer o mesmo é ter e conservar o conceito de
Eu (na e pela memória).
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ele revela não a ' *penas a identidade mas ta ° - .O discurso É não apenas O do eméndim mpém a negatividade do Ser. Por isso
en O (dcimmado Pfila única categoriaOflto-lógica da identidade) mas também .* um dlãflurso da razão ne tiva

Pf°Priamente dialética (dominada pela Cate - . ga W80113 Onto-lógica da negatividade)Mas vamos Io ' - .B0 Vfll' que isso ainda ã - - ,
verdadeiro. ou revelador da totalídarrileocliíistalto cdlscämo só É verdadeiramente
bém um d' » . . cre a Ú' ei' ÍTWÊÍHÓO) Se for tam-iscurso da razao positiva ou especulaiive_

De fatüi 0 Ser ne 'gador nega a si mesmo LoS°› -É 001110 mesmo que ele senega ou se torna e é outro. ele é H' eãfidür como- idêntico e idêntico como nega-
dor Não se pode dizer ' l""° que o S é d ° . - -mis __ er i entidades negatividade: se for ambas as

35 30 mesmo tempo, ele nao é nem uma nem outra considerada separada..
mente. O Ser real concret I - . _O (reve adfil não é nem identidade (pura, que ¿ ser
Sfffl) nem negatividade ( -pura* que É nada Nffihff) mas totalidad ' ,- ' ( é dWffdflfil A totalidade é I É que ev”- portanto i ' ‹ . 'a erceira categoria onto-lógica fundamenta]
e universal' o Sei' só é reril ou° con r - .' "57 em em Sua totalidade, e toda entidade 1-ee]concreta é a tiitalidede de e= .eus elementos constitutivos - -z idênticos ou ne d
Nesse as f - a ores-~ -pecto da totalidade é - g “_ _ que o Sei' e o rcal sao revelados pelo pensamento
Püfilílvamente racional, que He 'gfll Clüflllfiflfl deespeculativo Mes es- se pensa-
mento SÓ é possível~ Pürqtie há no Ser e ii . _
Ctllativo ou sit' ' O real lim elemenm commutwo CSPÇ*po ivamente racional real~ - ue . .se a revelar. , q 0. pensamento especulatlvü hmltfl-

Eis como Hege-1 define ESSE 1 ;
da Enciclopédia (o_ V__ p_ 105 linehãiiâínšqéíogsãiãiëuíro Iespšciúativo real, no § 33

ii Í 1 ,I a :

O especulativo ou ' 'D positivamente-racional com ~Pfefiflflfl (fflssr auf) a uní-dade-unificante (Eiiil1e'it) das determ' " _ ' .- E maçflfffi Cspecificantes em sua opoe-
çao ( mgegmigizuflgl lÍ5Í0 él o afirmati__ 1' _ ii tá ' .luçao (Aiiflösung) e em sua transformzçãgtëägšefšehäntido em sua disso-

O ser ne d * -ga Of Hfigfl H identidade consi o .8 mesmo e torna-se seu pi-op;-10
°P05'fi0› mas pernianeee et mesmo ser. E essa sua unidade * ~na °Posi ao a si inesmo é sua afirmação e des ' Ç -peito de sua " 'n°83Ça0 ou dissolução, e até transforma-
Çãü- É como afirma " -çao negadora de si, é como re afirme " .` Ç110 de sua identidadeprimeira consigo mesmo›Clueoseréumaen` - ..
mem ' - "dade efP¢Clllativa ou positiva-e racional Assim, o Ser- que se reafirma como Ser iden ' 'tico a si mesmo de-
pois de ter-se negado como tal não é n - .em identidade nem n ' '= egatividade, masSim totalidade E é como totalidad '. ' e -d . _ _ que 0 Ser verdadeiramente e plenamenteialético. Mas ele é total d d d l -mmbé _ _ 1 a e_ ia ética e nao identidade tautológica porque- é

m ncgfifivldade A totalidade é it unid. .A ' ade- E ' -negatividade: é a afirmflÇão pela negação um came da Identidade E da
Em UUÍFÚS 'termos cons`d id ' _em- _ z 1 _era o como totalidades- o Ser nao é apenas Ser-

SI Ils em apenas Ser-para-si, mas a integração de ambos ou Ser-em-e-para-si
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(An-and Fürsíchseín). Isto é, a totalidade é o Ser-revelado ou o Ser consciente
de si (que Hegel chama de conceito absoluto, Idéia ou Espírito): ele é cindido
pela negatividade em Ser-estático-dado (Sein) e em seu contrário ideal discur-
sivo, mas ele é (ou volta a ser) uno e homogêneo nesse e por esse desdobra-
mento (Entzweiung) quando a totalidade do Ser é corretamente revelada pelo
discurso total ou circular do sábio. Assim, a despeito da negatividade que ela
encerra e pressupõe, a totalidade final é tão una e única, homogênea e autôno-
ma, quanto a identidade primeira e primordial. Como resultado da negação, a
totalidade é tão afirmação quanto a identidade que foi negada para tornar-se
totalidade.

Na primeira nota explicativa acrescentada ao § 82, Hegel diz por que a ne-
gatividade não é nada, por que ela não leva à destruição pura e simples do Ser
autonegador, mas chega a uma nova determinação positiva desse Ser, que volta
a ser em sua totalidade absolutamente idêntico a si mesmo. (A síntese é uma
nova tese.)

Eis o que diz Hegel (v. V, p. 106, linhas 3-8):

A dialética tem um resultado positivo porque tem um conteúdo especifi-
camente-determinado (bestimmt); isto é, porque seu resultado não é ver-
dadeiramente (wahrhaft) o nada (Nichts) vazio [e] abstrato, mas a negação _
de certas determinações-especificantes (gewisse Bestimmnngert), que estão
contidas no resultado, precisamente porque este não é um nada imediato
(unmíttelbar), mas um resultado. -

A negação (dialética) é a-negação de uma identidade, isto ê, de algo deter-
minado, específico, que corresponde a uma idéia eterna ou a uma natureza fixa
e estável. Ora, a determinação-específica (Bestimmtheit) do.negado (idêntico)
determina e especifica tanto a negação em si quantolscu resultado (total).
A negação de A tem um conteúdo positivo ou especificamente determinado
porque é uma negação de A, não de M ou de N, por exemplo, ou de um X
indeterminado qualquer. Assim, o A se conserva no não-A; ou ainda, nele está
suprimido-dialeticamente (aitƒgehaben). Por isso ê que o não-A não ê puro
nada, mas uma entidade tão positiva, isto é, determinada ou especifica, e até
idêntica a si mesma, quanto o;A que nele é negado: o não-A é tudo isso porque
resulta da negação de um A determinado ou específico; ou ainda, o não-A não
está em algum lugar porque o A tem um lugar fixo e estável no seio de um cos-
mo bem ordenado. .

Sea identidade é encarnada no A idêntico a si mesmo (A = A), a negativida-
de se concretiza no e pelo (ou como o) “não” do não-A. Considerado em si
mesmo, esse “não” é puro e simples nada: ele só é algo graças ao A que ele nega.
O “nãoÍ' isolado é absolutamente indeterminado: representa a liberdade abso-
luta, a independência em relação a toda determinação dada de qualquer natu-

Ei

I
Í!
I-{.

..¡_'

¬Ú'I"W"rL'

-_.-.-----í-_.í...._..._í_._

.""_'-`-'..-I:-7-'_

-J.-..'u-"-'...¡-_'..."Ê'.-|---f

às.E-in'

....L'ë'='~`*"T.'1*Cgi-¬'|¬ -'_-__,_._'._._...':..-

-+r¬7_.-_'-st*.=.1,'
..- `,-,ts--«T1-f'.'='..¡.,-Éh.-,JH.-- _._..¿,,-¬,-,.-.¬._-....-.¬-..-.-¬-'-A.--'--_-.-_"-'-,-__.:;'_'_".*--*''_-

' inraooução A 1.a1'rU1u›.=nE Hr-:nat
_...l'_ - ` -- " - '_ ---_ _ '-'-

reza fixada uma vez por todas, de qualquer localização num cosmo ordenado.
É a presença do “não” no não-A que permite, ao que foi A, ir a qualquer lugar a
partir do lugar que A ocupava no cosmo, de criar para si qualquer outra natu-
reza diferente da natureza inata de A, de determinar a si mesmo de modo dife-
rente do que A era determinado por suas diferenças fixas com o que ele não
era. Mas a presença de A no não-A limita alliberdade absoluta do “não” e o
concretiza, isto é, determina-o ou o especifical Sem dúvida, é possível ir a qual-
quer lugar, contanto que seja a partir do lugar que A ocupava; sem dúvida, é
possivel criar para si qualquer natureza, contanto que seja diferente dade A.
Enfim, se o ponto de chegada da negação (dialética) é qualquer um, seu ponto
de partida é lixo e estável, ou determinado e específico, isto é, dado. Assim, a
negação não é qualquer negação, mas a negação de A. E esse A no não-A é que
concretiza ou determina a liberdade absoluta do “não”, que, como absoluta,
não passa de nada puro, ou morte.
‹ Aliás, no momento em que há não-A, o “não” puramente negador é tanto
uma abstração quanto o A puramente idêntico. O que existe realmente é a uni-
dade dos dois, isto é, o não-A como totalidade ou entidade tão una e única, de-
terminada e específica, quanto o próprio A; o não-A que é um B.

A é conservado em B (= não-A). Mas o “não” que nega A também nele está
mantido. Logo, A só ê conservado em sua negação (assim como o não só é
mantido como o não de A). Ou, mais exatamente, B é a negação de A: negação
que se mantém na existência positiva (Bestehen). Ou, mais exatamente ainda, B
éo resultado (positivo) da negação de A. Assim, B é um A não apenas suprimi-
do e ao mesmo tempo conservado, mas ainda sublimado (auƒgehoben) por essa
negação conservadora. Porque, se A é imediato (unmíttelbar), B é mediatizado
(vermittelt) pela negação; se A ê identidade pura, B é totalidade que implica a
negatividade; sc A é pura e simplesmente dado, B é resultado de uma ação ne-
gadora, isto é, criado; se A só existe em si (rm sich) ou para um outro (für
Andares), B existe também para si (ƒür sich), porque nele A se posiciona diante
de si mesmo, negando-se como dado e afirmando-se como criado por essa au-
tonegaçao.

Mas B não existe apenas para si; ele existe em e para si (an und für sich).
Porque nele A se afirma como totalidade, mantendo sua identidade consigo
mesmo, considerado como negado, negandoe resultando da negação: é o pró-
prio A que se nega pelo “não”, e ele próprio se torna o não-A que é B. Por isso B
não ê apenas totalidade que resulta da negação e que implica a negatividade,
mas também é identidade. E, como tal, o próprio B ê dado e em si: ele também
tem uma natureza determinada e especíñca e um lugar fixo no cosmo.

Isso significa que B pode suscitar umnovo “não”, que a negatividade pode
concretizar-se num e por um não-B. Esse não-B será C, que poderá gerar um
não-C. E assim por diante, indefinidamente. Ou, mais exatamente, até que a
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negação de um N qualquer não traga ao ponto de partida: não-N = A. Neste
osso, o que se p'ode fazer é percorrer de novo indefinitlamente o círculo que
acaba de se fechar com esta última negação criadora. _ ~ E Né ç

De fato, a dialética real (ou ativa) detém-se no N cujo nao-N é A. sse _ ‹ '-.¬.-,¡_--lã-_-.

a totalidade em sentido próprio e forte do termo: é a integração de tudo o I .I

que foi afirmado. negado e re-afirmado, e de tudo o que pode sê-lo: porque
negar N é afirmar A que já foi afirmado etc. Ora, N é totalidade. iS'f0 É» SET- '~'
em e para-si' o 'Ser-real perfeitamente consciente de si ou completamente ¡ ;

5,5.,-_

‹v~=-z~1-eoeiago 3 gi mesmo por um discurso coerente (que e a ciencia absoluta do _; H._s~
z *|

sábio). Para negar-se realmente, isto é, ativamente, o Ser real total deveria de- ¿ -I
sejar ser diferente do que é. Mas, como está perfeitamente consciente de si, -as
sabe que, caso se negue tal como é, só pode tornar-se o que já fflí (PUTCIUÉ _
ns.¿,..N = A), Miss, tal como foi, ele se negou, e tornou-se tal como é agora. _ _
Logo, querer nega-lo tal como é agora é querer. em última análise, torna-lo tal _ ,if

. _ [3 " Í .. _
como é agora: ou seja, nao é realmente querer negar. N nao se nega portanto _ H _
realmente, e nunca volta a ser A ao tornar-se não-N. ,__ ._-si--1"-i

..z._-_ __-_;:H_,¡+_.._....i...;.¡,._-¬--_--_-_.._... -se-_'-"If'Ê'-'_Im"-"-__I.¬-¡--.'-F.-'¬--¬'**:--'E-f ¡_--'_-___,___-...

Mas a vontade que o Ser total tem de voltar a ser o que é não é absurda. _ ~
E essa vontade é ainda negadora: é uma vontade de voltar-a-ser o que se émas -
de modo diferente do modo como ele veio a se tornar. Ora, toda negaçao

- - ' ' ' _ e :`__"`__transforma o em-si em para-si, o mconsciente em consciente A vontad em _, '_
questão é simplesmente o desejo da totalidade do real compreender a si mesma _
num e por um discurso coerente, e de compreender-se em seu devir real ao re- -H
produzi-lo pelo discurso ou pelo pensamento. Do N real. P=1SSê'5¢ Pela fl¢8aÇa° i
(ou pela renúncia à vida em proveito do conhecimento) ao “não-N = A” idcfilzë _

Í Ífilt¡¢faz.5¢ em pensamento o caminho que chegou ao N, sendo esse termo final _ . . _

-.-

_ u

também ele ideal (a Idéia da Lógica). E esta última ação negadora do Ser real í -
encarna-se na vontade que o sábio tem de produzir sua ciência. - ' ¡ - ,if

Mas a negação do sábio é ideal e não real. Ela nao cria nenhuma realidade E
nova e contenta-se em revelar o real na totalidade de seu devir. O movimento ¿ ' =l-'¬"
da ciência só é dialético na medida em que reproduz ou descreve a dialética ¡
realidade Por isso esse movimento é não apenas circular, mas também ¢1C11¢°¡ 'S
quando .chega ao N ideal, ele é negado idealmente (negação essa que é o desejo g
de repensar a ciência ou de reler o livro que a contém) e volta-se assim ao A í
inicial, que foi-ça zi prosseguir adiante até N. Em outras palavras, o discurso da _

s..L
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1z_ciência que descreve o conjunto da dialética real pode ser repetido indefinida- ~ - at?

-.-“.--_--Í'_-.ir*'.
1.7.,"1-'

J..mente mas não pode ser modificado em coisa alguma. Ou seja. 'ESSE dififiüffifi_, _
dialético é a verdade absoluta. ' 5 i
úímíííílífl' '

13 Sabemos que a dialética real (a história) progride pela negação que a luta E D Ífflbfllhfl di'
homem implicam. Ora, a realidade total (nosso N) implica o homem Sflfííffimi im* Êi que ' 'll'
já não age por negação do dado. Daí, a interrupção definitiva da dialética real. . I
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O Ser real concreto é totalidade. Implica portanto a identidade e a negativi-
dade, mas como suprimidas-dialeticamente na e pela totalidade. A identidade e
a negatividade não existem realmente em estado isolado; assim como a própria
totalidade, elas são apenas aspectos complementares de um único e mesmo ser
real. Mas na descrição discursiva desse ser real concreto, seus três aspectos de-
vem ser descritos isoladamente e um após Õ outro. Assim, a descrição correta
do real dialético trinitário é um discurso dialético que se efetua em três tern-
pos: a tese precede a antítese, que é seguida pela síntese; esta apresenta-se a se-
guir como uma nova tese, e assim por diante. _

A tese descreve o real sob seu aspecto de identidade. Revela um ser conside-
rando-o como dado, isto é, como um ser estático que permanece o que é sem
jamais tornar-se verdadeiramente outro." Já a antítese descreve o aspecto da
negatividade no ser real. Revela um ser (dialético) -considerando-o como ato de
negar-se tal como ele é dado e de tornar-se outro. Se a tese descreve o ser (Sein)
do real, a antítese descreve sua ação (Tun); e também a consciência que ele tem
de si, e que é o desdobramento do real num real que é negado em seu ser dado
(esse ser tornando-se assim “noção abstrata” ou “sentido”) _e num real que nega
esse ser dado por uma ação espontânea. Enfim, a síntese descreve o _ser como
totalidade. Ela revela um ser (dialético) considerando'-o como resultante de sua
ação, pela qual ele se suprimiu como ser dado, doqual tomou consciência
nessa e por essa supressão. Se na tese o ser existe simplesmente, em si e para
os outros, na antítese ele existe também para si mesmo, como um dado que
ele está suprimindo real ou ativamente; e na síntese ele está em si e para os
outros como existindo para si (isto é, como consciente de si) e como resultante
de sua própria ação negadora. Ou seja, a tese descreve o material dado ao qual
vai aplicar-se a ação, a antítese revela essa ação assim como o 'pensamento que
a anima (o projeto), ao passo que a síntese mostra o resultado dessa ação, isto
é, a obra ( Werk) acabada e objetivamente real._Essa obra existe, tanto quanto
o dado inicial; ela existe não como dada, maslcomo criada pela ação negadora
do dado. '

Mas a transformação do ser dado em obra criada pela ação negadora não se
efetua de uma só vez. Certos elementos ou aspectos do material dado são con-
servados na obra, isto é, sem transformação negadora ou criadora ativa. Por al-
guns de seus aspectos, em certos elementos, a obra também é um dado puro e

14. O ser idêntico pode tornar-se o que ele é. Em outras palavras, pode representar sua na-
tureza eterna (dada) sob a forma de uma evolução temporal: como o ovo que se torna
galinha (que vai botar um novo ovo). Mas essa evolução é sempre circular, e até cíclica.
Isso significa que sempre é possível encontrar um segmento da evolução que permanece-
rá indefinidamente idêntico a si mesmo (a evolução que vai do ovo ao novo ovo, por
exemplo).
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simples, suscetível de-ser negado ativamente e de servir de -material para uma `
obra nova. Por isso a síntese deve descrever o Ser não apenas como obra ou re-
sultado da ação, mas também como dado que pode provocar outras ações ne-
gadoras, isto é, como um ser a revelar em uma (nova) tese. A menos que o Ser
descrito na síntese (que será então a síntese final) seja de tal tipo que já não
implique dados transformãveis em*obras pela ação negadora.

Hegel exprime a diferença entre o Ser e o real “téticos” (identidade) e o Ser
e o real “sintéticos” (totalidade) ao dizer que os primeiros são imediatos (uri-
mittelbar), ao passo que os segundos são mediatizados (vermitteir) pela ação
“antitética” (negatividade) que os nega como imediatos. E pode-se dizer que
as categorias fundamentais de imediatidade (Unmirtelbiirkeit) e de mediação
(Vermittlimg) resumem toda a dialética real que Hegel tem em vista. A enti-
dade-imediata (das Unmitreibare) é o Ser-estático-dado (Sein), a necessidade
(Notwendigkeít), a posição-fixa-e-estável (Besteheii) desprovida de qualquer
ação verdadeira e de consciência-de-si. A entidade-mediatizada (dos Vermit-
telte) é, ao contrário, ação realizada em uma obra, liberdade, movimento dia-
lético e compreensão discursiva de si e de seu mundo. Mas há graus na ime-
diatidade e na mediação. Cada progresso na dialética real representa uma
mediação (parcial) de uma imediatidade (relativa), e essa dialética cessa quan-
do todo o imediato (mediatizável)_é efetivamente mediatizado pela ação nega-
dora (consciente). E, quanto à dialética ideal da ciência, ela apenas descreve o
movimento ou esse processo de mediação progressiva, a partir de seu começo
que é o imediato absoluto, até seu fiin que é o mesmo imediato completamen-
te mediatizado. _ _

Mas pode-se dizer que a dialética hegeliana está inteiramente resumida nu-
ma única categoria fundamental, que é a da supressão-dialética (Aiiflieben).
Porque o que deve ser suprimido é precisamente o imediato, e a própria su-
pressão é a mediação pela ação negadora que cria o mediatizado; este é o ime-
diato considerado ou afirmado como suprimido dialeticamente. É claro que o
próprio Ser~real é finalmente suprimido: as supressões verbais da ciência só
descrevem o processo real da supressão ativa ou da mediação do Ser-dado ou
do imediato pela ação.”

15. Hegel fala muitas vezes de negatividade, mas utiliza pouco os termos identidade e totali-
dade. E, quase nunca, as expressões tese, antítese e síntese. Os termos dialéticos habituais
são: imediatidade, mediação, supressão (c seus derivados). Por vezes, Hegel expressa a es-
trutura dialética do Ser e do real dizendo que são um silogismo (âcliliiss, ou diolektischer
Schluss), no qual o termo médio' (Mine) mediatiza os dois extremos (Extreme) do ime-
diato e do mediatizado. Quando Hegel quer falar do processo dialético real, diz simples-
mente: movimento (Beweguiig; muito raramente: diolekiische Bewegiirig).
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ultima análise, é possível afirmar que a filosofia de Hegel tem um cará-
ter dialético porque tenta explicar o fenómeno da liberdade ou seja -da ação

I J

no sentido próprio do termo, a ação humana consciente e voluntária; ou ainda,
porque ela quer explicara história. Em suma, essa filosofia é dialética porque
quer explicar o fato da existência do homem no mundo, revelando ou descre-
vendo o homem tal como é realmente: em sua especificidade irredutível ou
como essencialmente diferente de tudo o que é apenas natureza.

Se a liberdade é algo além de um sonho ou de uma ilusão subjetiva ela deve
l Q . . E I Iinscrever-se na realidade objetiva (Wirklichkeit) e só pode fazer isso caso se
realize como ação que opera no e sobre o real. Mas, se a ação é livre, não deve
ser um resultado automático do dado real, seja ele qual for; ela deve ser inde-
pendente desse dado, embora agindo sobre ele e amalgamando-se a ele na me-
dida em que ela se realiza e se torna um dado. Ora, Hegel teve o mérito de ter
compreendido que essa solidariedade na independência e essa independência
na solidariedade só ocorrem onde ha negação do dado: liberdade = ação = ne-
gatividade. A ação e independente do real dado, já que ela o nega. Mas, ao se
realizar, ela cria algo de essencialmente novo em relação a esse dado A liber-
dade só se mantém no real, só dura realmente, se criar perpetuamente o novo a
partir do dado. Ora, a evolução verdadeiramente criadora, isto é, a materiali-
-zaçao de um futuro que não é o simples prolongamento do ipassado pelo pre-
sente, chama-se história: liberdade = negatividade = ação =' história E D que
caracteriza de ft-1Í0 0 11011112111. D que o distingue essencialmente do animal é

l ¡ ' . Í. Í ' Iprecisamente sua historicidade. Explicar a história é, portanto, explicar o ho-
mem. compreendido como um ser livre e histórico. E só se pode explicar o
homem assim compreendido se for levada em conta a negatividade que ele im-
plica ou realiza, isto e, caso se descreva o movimento dialético de sua existência
real, que é a de um Ser que permanece ele mesmo mas sem permanecer o mes-
mo. fi por isso que as descrições na ciência hegeliana têm um caráter dialético.

_ Nao é apenas a antropologia (exposta na Fenomenologia de Hegel) 'que é
dialética (quanto ao conteudo); sua Ontologia e sua Metafísica (expostas na
Enciclopédia) também o são. Mas, para descobrir o caráter dialético do Ser
como tal e do' real em geral. bastou a Hegel levar a sério a noção de concreto e
lembrar-se de que a filosofia deve descrever o real concreto em vez de formar
abstrações mais ou menos arbitrárias. Porque se o homem e seu mundo histó-
rico existem real e concretamente, tanto quanto o mundo natural, o real con-
creto e o proprio Ser que existe efetivamente, implicam, além da realidade na-
tural, uma realidade humana e, portanto, a negatividade. Isso significa que o
Ser e o real são dialéticos. 5

Hegel repetiu várias vezes que a filosofia deve lidar com a realidade concre-
ta; sobretudo na segunda nota explicativa do § 82 da Enciclopédia (v. V, p. 106
linhas 9-l5):
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Esse racional [positivo ou especulativo, isto é, o Ser como totalidade), em-
bora soja um [racional] pensado e abstrato, é ao mesmo tempo uma enti-
dade-concreta (ein Konkretes). [._.] Por conseguinte, em geral a filosofia flflü
tem absolutamente nada a ver com as abstrações puras (blosse) ou com as d.
idéias (Gedrmkeii) formais; ao contrário, [ela tem] unicamfifllfl la \fEl'l_ 60111
as idéias concretas [isto é, com as noções que correspondem à realidade
concreta] .

Hegel não se contenta em dizer que sua filosofia refere.-se à realidade con-
creta Afirma também que a filosofia que o antecedeu, assim como as ciências
vulgares e o homem “ingênuo”, todos eles lidam com abstraçõei; Oríi, o rëal
concreto é dialético. As abstrações nao o sao. Por 1550 H Clêflfllfl 08° lana 3
única que revela ou descreve a dialética real. ' I " _ _ _

Para compreender essa asserção ãprlflielra 1115113 Paffldfixflli VCJMTIÚS “Ill
exemplo simples. i _

Consideremos uma mesa real. Não é nem ii mesa “em geral'1 nem uma mesa
“qualquer”. É esta mesa concreta. Ora. quando O hümem mgémlfi Úu 0 1'fP1'°'
sentante de uma ciência qualquer falam desta mesa, eles a isolam do resto do
universo: falam desta mesa sem falar daquilo que não é ela. Ora, esta mesa não
paira no vazio. Ela está neste assoalho, neste quarto, nesta casa, neste lugar
Terra, Terra essa que está a determiiiaçla distância do Sol, que tem um determi-
nado lugar na galáxia etc. Falar desta mesa sem falar do resto equivale a fazer '
abstração desse resto, que é afinal tão real e concreto quanto a própria mesa.
Falar desta mesa sem falar do conjunto do universo que a implica, assim como-
falar desse universo sem falar desta mesa que nele está implicada. Éflffllfll' Ôfi
uma abstração e não de uma realidade-concreta. E o que vale em relaçao ao es-
paço vale também em relação ao tempo. Esta mesa tem uma história determi-
nada, e não uma outra, nem uni passado “em geral"1 Foi feita num dado mo-
mento com esta madeira, tirada num dado momento desta árvore, que nasceu
num dado momento desta semente etc. Enfim, o que existe como uma realida-
de-concreta é a totalidade espaciotemporal do mundo natiiral: por isso mes-
mo, tudo o que dele se isola é uma abstração, que só existe isolada no e pelo
pensamento do homem que pensa nisso. _ U há t -

Nada disso é novidade, visto que Parménides ja o percebem. MEIS 011 T0
aspecto da questão que foi esquecido por Parmênides ei por todos os filósofflfi
pf¿-h¢g¢lianos_ E que esta mesa (e qualquer mesa) implica e pressupoe algo de
real e concreto que se chama trabalho efetuado. Se esta mesa existe, falar
real concreto é falar também do trabalho. O real concreto, isto é, total, implica
o trabalho humano tanto quanto implica esta mcfifl. H madfíffl de que élem E
o mundo natural em geral. Ora, o real concreto que implica oitrabalho tem
precisamente a estrutura dialética trinitária que a ciencia hcgcllflnfl Cl¢SC1'¢Vfi-
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Pois o trabalho real implicado no real transforma realmente esse real, negan-
do-o ativamente como dado e conservando-o como negado na obra realizada
na qual o dado aparece sob uma forma sublimada ou mediatizada. Isso signifi-
ca que esse real concreto é precisamente a dialética real ou o movimento dialé-
tico que Hegel tem em vista. E, se o ingênuo, oerudito vulgar ou o filósofo
pré-hegeliano podem ignorar essa dialética, é justamente porque lidam não
com o real concreto. mas com abstrações. _

Ora, introduzir o trabalho no real é introduzir a negatividade e, portanto, a
consciência e o discurso que revela o real. De fato, esta mesa é a mesa a que me
refiro neste momento, e minhas palavras fazem parte 'desta mesa tanto quanto
seus quatro pés ou o quarto que a cerca. É possível fazer abstração dessas pa-
lavras e de muitas outras coisas, como por exemplo das qualidades ditas se-
cundárias. Mas, ao fazer isso, não se deve esquecer que já não se lida com a rea-
lidade concreta, mas com uma abstração. O real concreto implica esta mesa

` I

todas. as sensações que ela despertou, todas 'as palavras queforam' ditas a seu
respeito etc. E e mesa abstrata só é de fato esta mesa, isto é, uma realidade con-
creta, em e por sua união inseparável comçressas-sensações, palavras etc., e em
geral com tudo o que existe realmente e realmente existiu; Ainda uma vez, o
real concreto nada mais é que a totalidade espaciotemporal do real, totalidade
essa que iinplica, além da natureza, o conjunto das ações e dos discursos reais
isto é, a história. ' = '

`.I

No decorrer da história, o homem fala do real eƒo revela pelo sentido de
seus discursos. Logo, o real concreto é um real-revelado-pelo-discurso. É o que
Hegel chama de Espírito (Geisr)_ Por conseguinte,.quando afirma (por exem- _
plo, na Fenomenologia." p. 24, linha 10) que a natureza é uma abstração e que só
o Espírito é real ou concreto, não propõe nenhum paradoxo. Diz apenas que o
real concreto é a totalidade do real do qual" não se tirou nada por abstração

_ _ _ i
e que essa totalidade, tal como existe realmente, implica esse algo que se cha-
ma história. Descrever o real concreto é portanto descrever também seu devir
ÍÚSÍÓFÍCO- Ora. esse devir é precisamente o que Hegel chama de dialética ou
movimento. Dizer que o real concreto é Espírito equivale portanto a afirmar o
caráter dialético do real, dizer que ele é iun real-revelado-pe1o-discurso ou
Espírito.”

ló. O raciocínio de I-legel está com certeza correto: se a totalidade real implica o homem, e se
o homem é dialético, a totalidade também o é. Mas, partindo desse ponto Hegel camara

3' 1a.meu ver, um erro grave. Da dialeticidade da totalidade real, ele passa 21 conclusão da
dialeticidade de seus dois elementos constitutivos fiuidamentais, que são a natureza z 0
hülflflm (= h15tÓ1'1fl). Ao fazer isso, ele apenas segue a tradição do monismo ontológico
que remonta aos gregos: tudo o que é é de uma unica e mesma maneira. Os gregos, que

_-ii, _ í
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Como toda filosofia verdadeira, a ciência de Hegel desenvolve-se em três pla-
nos superpostos. Primeiro, ela descreve a totalidade do Ser real tal como ele
aparece (erscheirir) ou se mostra ao homem real que faz parte do real, que nele
vive, age, pensa e fala. Essa descrição se dá no plano chamado fenomenológica:
a Phänomeriologie é a “ciência dos aparecimentos do Espírito'1 isto é, da tota-
lidade do Ser real que se revela a si mesmo pelo discurso do homem que esse
Ser implica (Wissenschaƒt der.Erscheinungeri des Geistes e o segundo título da
1-ciúme-nm;-¡.-.

flosoficamente descobriram a¡ natureza, estenderam ao homem sua ontologia naturalista,
dominada apenas pela categoria de identidade. Hegel, que descobriu (ao prolongar os es-
forços de Descartes, Kant e Fichte) as categorias ontológicas' dialéticas de negatividade e
de totalidade ao analisar o ser humano (o homem sendo entendido de acordo com a tra-
dição pré-flosófica judeo-cristã), estendeu sua ontologia dialética antropológica à natu-
reza. Ora, essa extensão não-tem nenhuma justificativa (nem é discutida em Hegel). Pois,
se o fundamento último da natureza é o Ser-estático-dado (Sein) identico, não se encon-
tra aí nada comparável à ação (Tim) negadora que é a base da existência especificamente
humana ou histórica. O argumento clássico: tudo o que e é de uma única e mesma ma-
neira, não deveria ter obrigado Hegel a aplicar ao homem e a natureza uina única e mes-
ma oiitologia (que é para ele uma ontologia dialética), porque ele mesmo afirma (iia Fe-
nomenologia) que “o ser verdadeiro do homem é sua ação". Ora, a ação (= negatividade)
age de modo diferente do modo como o Ser é (= identidade). Seja como for, há uma dife-
rença essencial entre a natureza, de um lado, que só é revelada pelo disicurso do homem,
isto ó, por uma realidade diferente daquela que ela ó, e o homem, de outro lado, que reve-
la ele mesmo a realidade que ele é, assim como a (natural) que ele não é. Logo, parece
necessário distinguir, dentro da ontologia dialética do Ser revelado ou do_Espirito (domi-
nada pela totalidade), uma ontologia não-dialética (de inspiração grega e tradicional) da
natureza (dominada pela identidade), e uma ontologia dialética (de inspiração hegeliana,
mas modificada de acordo com ela) do homem ou da história (dominada pela negativi-
dade). .O erro monista de Hegel tem duas conseqüências graves. Por um lado, ao basear-
se em sua ontologia dialética única, ele tenta elaborar uma metafísica e uma fenomenolo-
gia dialéticas da natureza, visivelmente inaceitáveis, que deveriam segundo ele substituir a
ciência vulgar (antiga, nevvtoniana e portanto também a nossa). Por outro lado, ao admi-
tir a dialeticidade de tudo o que existe, Hegel deve ter entrevisto na circularidade do sa-
ber o único critério da verdade. Ora, vimos que a circularidade do saber em relação ao
homem só é possivel no fim da história; porque, enquanto o homem muda radicalmente,
isto é, se cria como outro que ele não é, sua descrição, embora correta, é uma verdade
parcial e bem provisória. Logo, se a natureza é criadora ou histórica tanto quanto o ho-
mem, a verdade e a ciência propriamente ditas só serão possíveis “no final dos tempos”?
Até lá, não há saber (Wisseri) verdadeiro, e só há escolha entre o cepticismo (o relativis-
mo, o historieismo, o niilismo etc.) e a fé (Glauberi).

Mas, se admitirmos que a 'ontologia “idêntica” tradicional se aplica efetivamente à na-
tureza, uma verdade relativa a esta última e, portanto, uma ciència da natureza são em
principio possíveis a qualquer momento do tempo. E, já que o homem é uma negação
ativa da natureza, há também uma ciência possivel do homem, na medida em que ele
pertence ao passado e ao presente. Só o futuro do homem seria então dedicado ao cepti-
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iiiraonução A Lairuaa na Hauer

*-Fenomenologia do Espírito). Mas o filósofo não se contenta com essa descri-
ção fenomenológica (que é filosófica porque tem a ver com o concreto, isto é,
com a totalidade do real, ao contrário das descrições vulgares, que se referem
a abstrações). O filósofo ainda se pergunta qual deve ser a realidade-objetiva

_`.f;§ (Mrklichkeit), isto é, o mundo real (natural e humano), para que ela apare-
ça do modo como de fato aparece na condição de fenômeno. A' resposta a
essa pergunta é dada pela Metafísica, que Hegel chama de Philosophie der Natur

3 _''|'- ,'
li' 1 `

fi .

cismo ou à fé (isto é, a certeza da esperança, para falar como São Paulo): por ser um pro-
1¡l.

cesso dialético, isto é, criador ou livre, a história é essencialmente imprevisível, HO Cüflífá-
, i ~ rio da natureza idêntica. _
if,-Í .. Parece, aliás, que um dualismo ontológico é indispensável à explicação do próprio fe-
ft.-Ízjai nomeno da história. De fato, a história implica e pressupõe que as gerações passadas se-

_ jam compreendidas pelas do preseiite e do futuro. Ora, se a iiatureza mudasse do mesmo
modo que o homem, o discurso seria incomunicável através do teinpo. Se as pedras e as

i". 1i 1 arvores, assim como os corpos e o “psiquismo” animal dos homens da época de Péricles.
=“ fossem tão diferentes dos nossos como são diferentes de nós os cidadãos da cidade antiga,

não conseguiríamos compreender nem um tratado grego de agricultura e de arquitetura
nein a história de Tucidides, nem a lilosofia de Platão. De modo geral, se conseguiinos

' compreender uma lingua que não seja a nossa, é porque ela comporta palavras que se re-
-f--..¬---;.-¬--" L--L-_----¬.-_¬-_-

_-_-"_

ú

' |

1`. ferem a realidades que são em toda parte e sempre identicas a si mesmas: se podemos sa-
ber que Himd e coiiis significam “cão“L ó porque existe o cão real, ql-IE É 0 FHESITIU fl-F-1 M0'

*"' manha e na França. ein Iítoina no teiiipii de César e na Paris contemporilnea. Oral. CS-*HIS|||
il'
1

1.....-,

realidades idênticas são precisamente realidades naturais. Uma iinageni poderia levar a
` admitir que a tentativa de uma ontologia dualista nao e absurda. Consideramos um anel

'LE de ouro. Tem um buraco, e esse buraco é tão essencial ao anel quanto o ouro: sem o ouro.
' z o “buraco” (que, aliás, não existiria) não seria anel; mas, sem o buraco, o ouro (que mes-

' mo assim existiria) também não seria anel. Mas, se encontramos átomos no ouro. nao e-I

` necessário procura-los no buraco. E nada indica que o ouro e o buraco existem de uma
' única e mesma maneira (é claro que se trata do buraco como buraco, e nao do ar que está
f' no buraco). O buraco é um nada que só subsiste (como presença de uma ausência) gra-
1-

* ` ças ao ouro que o cerca. Da mesma maneira, o homem que ti ação poderia ser um nada
que nadifica no ser, graças ao ser que ele nega. E nada afirma que os princípios últimos

- da descrição da nadificação do nada (ou do aniquilamento do Ser) devam ser os mesmos
que os da descrição do ser do Ser.

A primeira tentativa (aliás, muito insuficiente) de uma ontologia (ou, mais exatamen-
te, de uma metafísica) dualista (“idêntica” e “dialética”) foi feita por Kant, e nisso é que
reside sua grandeza fora de serie, comparável à de Platão, que propos os princípios' da on-

Í túlogia (monista) “identica”. Desde Kant, parece ter sido Heidegger quem primeiro for-
mulou o problema de uma ontologia dupla. Não parece que ele tenha ultrapassado a fe-
nomenologia dualista que se encontra no primeiro volume de Sein und Zeit (Ser e tempo)

1

Quase nada ainda foi feito.

E5

(que e apenas uma introdução à ontologia que deve ser exposta no v. II, ainda não publi-
cado [em 1939. N. da T.]). Mas isso basta para. torná-lorecionhecido como grande filóso-
fo. Quanto à própria ontologia dualista, parece ser a principal tarefa filosófica do futuro.
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E d P lano da descrição metafísica. 0 filófiflfü ¢lP`*"“'5c ao Piano' Únwlógl'ran o esse P d à pergunta sobre O que deve ser o próprio Ser, considerado
eo, para respon er

- ' ' do natural e humano

descrito na Mgmfmmi que aparece do mil' O a Ontolo in que Hfrgel chamadescrição da estrutura do Ser como tal se eletua n _ 8 i 1 _ _) UL .k ( ue ele apresenta antes da Metafisica, mas depois da Fenomeno ogia .
0% eg] 1 d ireveu (na Fenomenologia) o caráter dialético da existência-ra, ege cSC, . . l' su ondo uma estrutu-

empmca (Damn) do fcnônimlol Ele 8650 pode eliiillišldr cdjnseguinte se o mé-
ra dialética da realidade-objetiva e do er corqu dèscri ão O conteúdo dessa

todo da filosofia hegeliana é O dciuma slmlp eis mas tiimbém na Metnƒisiciiefilosofia é dialético nao apenas na Fcflumfiflfi 03 ai H _
na Ontologin. . . . - ' d S edoreal(ueHe-

Até o momento, falei principalmente da dialética p er bém da äialética
gel descreve na Logik e na Enciclopédlfll M9-5 devo fa 31' tam _
rea ' = -l da existência empírica isto é, dos fenômenos ou dos aparecimenlüã (EF:_ . . . - de um onto de vis-
scheinnngen) do Ser dialético em sua realidade. Porque se, P _ _

b' ' d' lética do fenômeno é o mero aparecimento das dialéticasta o jetivo, essa ia , . .. - onto de vista subjetivo,
metafislcas e Omológlcas do real e do Sen “la dliziilnriieilitee a partir dela ou de
O único dado dlalétlco que P036 ser descrito Hiiestruir as duas outras dialéticassua descrição é que se podem escrever ou reco ¡
"de base”. - -. . ' ' ' f enoló ica (descri-

Mas, antes de indicar o que para Hegfië É 3 dlalílããsíizëio gerfl

ta no conjunto da Fenomenolflgwl devo azelr um reto isto é a totalidade ou aO que é dialético, segundo Hegel, é o rea lcqpçs não é O ,próprio Ser-dado
síntese total, e até o Espírito. Em outras pa a z , _ _t )
(Sein) ue tem uma estrutura dialética, mas o Ser-revelado (BESYIÊÍ CÚHCÊI °_'fil 1 d .m fica no plano ontológico, dois elementos-constituti-
Ora, o šer-reve a ovëlacllio (i;lent¡¿a¿E tese) e o Ser que revela (negatividade,
vos: o er como re if , . . . -- ' distin uir dois mun-
antítese)- Por conseguinte, no Plano i¬qepafisiq2,Êiâ:i;1É§S. O mändü mtuml E
dns, que são inseparáveis mas eSS¢fl¢1a meu ' , . ¡_

h' 6 ' u humano Enfim o plano fenomenológico é constitll0 I' -

3 muildo fllst rclco oistência empírica natural na existência-empírica humana° Pe ° re em a ex _ si mesma- ' ' ._ ' ) que se reflete por sua vez em(Bewnsstsein, consciência exterior ,
' , `ência-de-si). _ _

(sefjljmbelflmssfsdi: cigiliiiiente que a negatividade é o elemento-constitutivo es-ra, ege 1 . . ¡-
_ . - - ~ r d d dialético, C, S6 H ÍÚÍÊ 1'

peclficammtc dialético. A ldentlcladelllaü tem aiiivizdaclze Ao Passar desse Planodade é óiziéúzz. e apenas versus “HP 1°* 3 “°H ' s
I ` ' -Pi-i-"'-_'_" -' - i Ser que se realiza como-' ' Ontologio descreveria separadamefllu 0 .17. Na hipótese dualista, a ,.- história.- Ser e que se realiza (na natureza) comonatureza, E a açuu Q'-15 nega Ú
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ontológico ao plano metafísico, cabe dizer que o real é dialético apenas porque
o mundo natural implica um mundo humano, jáque a natureza em si não é
nada dialética. No que se refere aos fenómenos, convém dizer que há dialética
fenomênica porque o real aparece ao homem: _só a_ existência fenoménica do
homem é dialética em si, e os fenômenos natura-.iis são dialéticos na medida em
que estão implicados na fenomenologia humana (como ciências naturais, por
exemplo). E

Na Fenomenologia Hegel parece admitir esse fnodo de verias coisas. Ele enfa-
tiza em várias ocasiões a diferença essencial entre o homem e o animal, entre a
história e a natureza. Ao fazer isso, sempre destaca o aspecto dialético do hu-
mano e o aspecto não-dialético do natural. Assim, quando ele identifica (no
cap. VIII) a natureza com o espaço e a história (isto é, o homem) com o tempo,
quer mostrar que, para ele, a natureza está dominada apenas pela identidade,
ao passo que a história implica a negatividade e," por conseguinte, é dialética.
(Cf., por exemplo, a 1* alínea da p. 145; e também a p. 563, linhas 11-17.)

Mas, mesmo na Fenomenologia, a posição de Hegel não é muito nítida. Por
um lado, ele opõe a existência especificamente humana (Bewnsstsein ou Geist
no sentido de “homem"), que 'é dialética, à vida- animal (Leben), que não o é.
Mas, por outro lado, ele oferece (no cap. V, A, ii) uma descrição fenomenológi-
ca vítalista da natureza, que a apresenta como um fenómeno dialético. Trata-se,
sem dúvida, de uma descrição da natureza por um certo tipo de intelectual
burguês, representado por Schelling. Mas Hegel não concorda completamente-
com Schellíng porque vé na Nnrnrphilosophie desse último apenas uma descri-
ção fenomenológica, ao passo que o próprio Schelling julgava ter feito uma
metafísica da natureza. Hegel acha que, como fenómeno, a natureza é de fato
tal como ela aparece para Schelling, e gostaria de substituir as ciências naturais
vulgares pelo vitalismo de Schelling. Ora, esse vitalismo assume, nos escritos
de Hegel, um caráter nitidamente dialético. ' j

_ Na Enciclopédia, esse modo de ver é afirmado sem ambigüidade. De um
lado, Hegel expõe uma metafísica da natureza, em que esta é descrita como
uma realidade francamente dialética, com a mesma estrutura trínitária da rea-
lidade humana, descrita na metafísica do homemou do Espírito. De outro, na
própria Ontologin, isto é, na Logik, Hegel não parece levar em conta que o Ser
total ou a Idéia (= Geist) que ele descreve apresenta não somente um aspecto
dialético, que transmite seu caráter dialético à totalidade do Ser, mas que ele
mesmo é ação (Tun) e não Ser (Sein), mas também um aspecto fundamental-
mente nao-díalético, que é o Ser-dado estático ou o Ser natural.

Tudo isso me parece um erro de Hegel. É claro que não posso fazer aqui
uma crítica convincente à filosofia hegeliana. Mas gostaria de consignar que, a
meu ver, a dialética real (metafísica) e fenoménicada natureza só existe na
imaginação (“à la Schelling") de Hegel. .-
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Nessas condições, não posso resumir a dialética dos fenómenos naturais que
se encontra na Fenomenologia (cap. V, A, a) e que não chego a entender. Aliás,
não quero difundir esse erro de Hegel, que só pode prejudicar sua autorida-
de filosófica e fazer duvidar "do valor da dialética em geral e, em particular, da
descrição hegeliana da dialética fenoménica da existência humana. Ora, na
minha opinião, essa descrição (contida na Fenomenologia) é o principal atribu-
to da fama de Hegel. Logo, é apenas dela que vou tratar, expondo a transposi-
ção fenomenológica da dialética metafísica e ontológica de que falei até aqui.
Para saber o que é, segundo Hegel, a dialética fenomenológica da existência-
empírica humana, é preciso ler toda a Fenomenologia, que é inteiramente dc-
dicada à sua descrição." Mas encontram-se na Fenomenologia alguns trechos
muito curtos, que dão grande» destaque à verdadeira significação da dialética
em questão e que mostram como as tres categorias dialétícas fundamentais
da Ontologia e da Metafisica aparecem ao homem no plano fenomenológica
como categorias fundamentais da antropologia na qual se descreve a existên-
cia-empírica humana.

São esses textos que vou agora citar e interpretar. i
Hegel expoeos princípios fundamentais de sua antropologia fenomenológi-

ca ao criticar a frenologia de Gall, isto é, qualquer antropologia naturalista, que
assimila o homem ao animal 'e nã_o vê entre eles nenhuma diferença essencial
(cap. V, A, c). A essa concepção estática .e monista do homem é que Hegel opoe
sua concepção dialética e_trinitária (p. 227, linhas 14- 16 e 22-29):

O individuo [humano] é eme para sí mesmo; ele é para si, isto é, ele é uma
ação ( Tan) livre; mas é também em si, isto é, ele mesmo tem um ser-dado
inato especificamente-determinado (arsprüngiiches bestimmtes Sein) [...]
Esse ser-dado, [isto é,] o corpo (Leio) da individualidade especificamente-
determinada, é sua inaticidade (Ursprüngiiclikeit), o seu não-se-ter-feito
(Nichrgeranhaben). Mas' como, ao mesmo tempo, o indivíduo é apenas
aquilo que ele fez (getan), seu corpo é também a expressão (Ausdruck) de si
mesmo produzida (liervorgebracht) por ele; [Seu corpo] é ao mesmo tempo
um sinal (Zeichen), que não permaneceu uma coisa imediata (unmittelbare
Suche), mas [que é algo] por que o indivíduo dá apenas a conhecer (arkan-
nen) o que é, no sentido em -que ele põe em ação (ins Werk richtet) sua na-
tureza inata. Í “

18. A fenomenologia (dialética) da natureza apresentada no cap. 'v', A, a pode ser considerada
como um elemento da fenomenologia do homem: é a descrição da existencia do homem
que (em certas condições sociais e históricas) se dedica inteiramente à observação (Baal)-
achtang) da natureza e que a interpreta como vitalista, ao modo de Schelling. Assim en-
tendida, a descrição do cap. V, A, a tem razão de ser.

'I
I

I
l

I
|

|
|

›

|

I
||.
|
I
||
I
L
í

r

à¬'~*-›i2-*:.*'~=f-'P..?':sz.1I*

.1'1"'..

I .inruooução A Lairuaa na nsosi.

' Dizer que o homem é, existe e aparece (erscheint) como sendo e existindo
sem E para Si.. equivalg a dizer que ele é Ser-em-e-para-si, isto é, tptalidade pu
síntese; logo, equivale a dizer que ele é uma entidade dialética (ou espiritual ),

_\..,;
J. .

` .E que sua existência real e fenoménica é um movimento.” Ora, toda totalidade
1-'L

'gd-1

" - dialética é também, e antes de tudo, identidade, isto é, Ser-em-si ou tese. Sob o
in Ji aspecto ontológico, essa identidade é Sein, Ser-dado; sob o aspecto metafísico,

'f_ 'ela é natureza. No homem que “aparecefi o aspecto (Seite) ou o elemento-cons-
' titutivo (Moment) da identidade, do Sein ou da natureza é seu corpo (Leib) ou

-.1 .

1-_¬-¡-'L'-_-'

fz. Il 'r suanatureza inata (ursprüngliche Natur) em geral.
if Por esse aspecto de seu corpo, o homem um ser natural com caracteristi-
vr'-' me:H ._.za-

.'I|

H cas fixas, um animal especificamente determinado que vive no meio da nature-
za e nela tem seu vínculo natural (tópos). Percebe-se imediatamente que a an-

[tropologia dialética não deixa lugar para uma vida após a morte do homem
` " '__ fora do mundo natural. O homem só é de ,fato dialético, isto é, humano, na

'medida em que é também natureza, entidade espacial ou material idêntica: só
- if_ pode tornar-se e ser verdadeiramente humano se for e permanecer um animal

que, como todo animal, aniquila-se na morte.
Mas no homem a identidade ou o em-si não são apenas seu corpo em sen-

tido próprio: são sua inaticidade em geral, isto é, seu “não-se-ter-feito”. Trata-
' se primeiro da natureza inata do homem, isto é, de tudo o que nele existe pe-

"-.'-¬.-"1_'_'.erre.-'.:i-lzrrr.-
415::.1-.ow*.¬'*f+.f--ru*xf--dei.-

':E.“àÍÉ;"_!'_l":!.'L'.""

la mera hereditariedade biológica: seu caráter, suas aptidões, seus gostos etc.
- É também o simples fato de ter nascido escravo ou livre (als Freier geboren).

i Para Hegel, essa pretensa liberdade purameinte inata (assim como a nobreza
hereditária, e em geral o pertencimento a uma classe) é só um aspecto natural

Í, ou animal, que nada tem a ver com a verdadeira liberdade humana, adquirida
ativamente pela luta ou pelo trabalho: o homem só é livre quando ele mesmo

. se fez (geran) livre. Mas esse não-se-ter-feito idêntico e natural no homem é
I' - também tudo o que nele penetra de modo puramente passivo, tudo o que ele

` é`e faz por hábito ou autoniaticaniente, por tradição, por imitação etc., isto é,
- - por simples inércia. Se, por absurdo, o homem deixasse de negar o dado e de

L _ negar-se como dado ou inato, isto é, deixasse de criar o novo e de criar-se
, como homem novo, contentando-se em manter-se na identidade consigo mes-

é mo e ein conservar o lugar que já ocupa no cosmo; ou, em outros termos, se
Í deixasse de viver em função do futuro ou do projeto e se deixasse dominar ex-

' clusivamente pelo passado ou pela lembrança, ele deixaria de ser verdadeira-
. - mente humano; seria um animal, erudito talvez e bem complicado, muito dife-

.-_.--......--.-._¬_-¿--.-i.--z~|-
-I¬.--.._.-¬,.1._-_

I
 -í

. . 19, Quando se admite que só o ser humano é dialético no sentido hegeliano do termo, é pos-
sivel afirmar que a dialética de Hegel é uma dialética existencial no sentido moderno da
palavra. Essa é, em todo caso, a dialética descrita na Fenomenologia.
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rente de todos os outros seres naturais, mas não essencialmente diferente deles. ` -z
Portanto, não seria dialético.” ~ _.

O homem só é total ou sintético, e até dialético, só existe para si ou cons- -~ H
cientemente e falando, só é “espiritual” ou verdadeiramente humano, na medi- Ê
da em que implica em seu ser, em sua existencia e em seu aparecimento o ele-
mento-constitutivo da negatividade. Considerada em si, a negatividade é puro 2
nada: ela não é, ela não existe, não aparece. Ela só é como negação da identida- `
de, isto é, como diferença.” Logo, ela só pode existir como uma negação real '
da natureza. Ora, essa existência da negatividade é precisamente a existência
especificamente humana, e percebe-se por que o homem se reduz ao nada
quando, como animal, morre; isto é, situa-se, por assim dizer, fora da natureza .;
e já não a pode negar realmente. Mas, enquanto a negatividade existe sob a for- ¡ li
ma de uma negação real do dado natural idêntico, ela também aparece, e seu , '
aparecimento é a ação livre (freios Tan) do homem, como diz Hegel no texto
citado. No plano fenoménico (humano), a negatividade é a liberdade real que Í”
se realiza ese manifesta ou se revela como ação. _ ¡

No texto mencionado, Hegel diz ainda que “o indivíduo [humano] éapenas
o que ele fez (getan hat)”. ' E

E dirá mais adiante (p. 236, linhas 10-12 e 14-16): . : Í

..1.....-

.-_}._f-.-¬-

.¡.,.i.-'.--i.-`_¬-

_-43.1-I:--e-'_:-.-'f-r¬ flal-¬;.'-=_1'-“""""""

O Ser (Sein) verdadeiro-ou-verídico do homem é na verdade (vielmehr) sua - _
ação-ou-ato (Tai): é nela que a individualidade é objetivamente-real (`wirlr- fr ;

20. Eu disse: “por absurdo”, pois, segundo Hegel, mais cedo ou mais tarde o homem sempre .!§
nega o dado, enquanto não tiver realizado a síntese total que aparece como sua satisfação if .-_e,.-._ ._̀"\._

definitiva (Beƒriedigang). Pessoalmente, admito a possibilidade de uma interrupção no ='
percursoi Mas acho que, nesse caso, o homem deixaria efetivamente de ser humano. I-le-1 _! __ .
gel admite a parada final do movimento histórico: após o fim da história, o homem .já `
não nega no sentido próprio do termo (isto é, ativamente). Entretanto, o homem não se _
torna um animal, já que continua a falar (a negação passa no pensamento dialético do
sábio). Mas o homem pós-histórico, o homem onisciente, onipotente e satisfeito (o sá- fi
bio) também já não é um homem no sentido próprio do termo: é um “deus” (embora ' ,
seja um deus mortal). Toda educação implica uma longa seqüência de autonegações efe-¿` '
tuadas pela criança: os pais só a estimulam a negar alguns aspectos de sua natureza inat'a`
animal, mas cabe a ela fazer isso efetivamente. (Basta que o filhote de cão não faça certaší
coisas; já a criança precisa também ter vergonha do que fez etc.) É apenas por causa'

.__.:_;`:!:-_.__u_.___¿....,_..,_|...........-¬---¡.1¬,--"-I
_ ;.- _|-
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sas autonegações (repressões) que toda criança educada é não somente um animal amei-í-
trado (idêntica a si e em si mesma), mas também um ser verdadeiramente humano (ou`
complexo): só não o sendo, na maioria dos casos, em uma mínima proporção, porque.-i _,¡.
educação (isto é, as autonegações) é interrompida em geral muito cedo. ' _

21. Parménides estava certo ao afirmar que o Ser é e que o nadanão é; mas z
de acrescentar que há uma “diferença” entre o nada e o Ser, a qual de certa forma é
mesmo nivel do Ser, já que sem ela - se não houvesse diferença entre o Ser e o nada
o próprio Ser não existiria.

E ,

in-'i:aouot,.to .ft i.a1'i'uit.a nz i-iizioiii.

lich). [.:.] A individualidade se apresenta [ou: se manifesta; ou: aparece]
(stellt sich dar) na ação-efetiva (Handlung) como a realidade-essencial (We-
sen) negativa-ou-negadora. que só é na medida em que s`uprime-dialetica-
mente (aafhebtl o Ser-dado (Sein).

Se o Ser-dado (Sein) corresponde, no plano ontológico, ã natureza, é o ato
(TW) que representa nesse plano o homem como homem. O homem como ho-
mem não é Ser-dado, mas ação-criadora. Se a realidade-objetiva da natureza é
sua existência real, a do homem propriamente dito é sua ação efetiva. O animal
apenas vive; mas o homem que vive age, e é por sua atividade efetiva (Handeln)
que ele manifesta sua humanidade e aparece como ser verdadeiramente huma-
no. O homem é também Ser-dado e natureza: ele também existe “em si”. como
existem os animais e as coisas. Mas é somente na e pela ação que ele é espzçifi-
camente humano, e que existe e aparece como tal, isto é, como Ser-para-si ou
como um ser consciente de si e falando de si mesmo e do que ele não é: “Ele é
para si, ou seja, é uma ação livre.” Ao agir, ele realiza e manifesta a negatividade
ou sua diferença em relação ao Ser dado natural. .

No plano fenomenológico, a negatividade é a liberdade humana, isto é,
aquilo por que o homem difere do animal.” Mas, se a liberdade é ontologica-
mente negatividade, é porque ela só pode ser e existir como negação. Ora, para
poder negar, é preciso que haja alguma coisa a negar: um dado existente e por-
tanto um Ser-dado idêntico. Por isso é que o homem só pode existir livre-
mente, isto é, humanamente, se viver como animal num mundo natural dado.
Mas só vive nele humanamente na medida em que nega esse dado natural ou
animal. Ora, a negação se realiza como ação efetuada, e não como pensamento
ou simples desejo. Logo, não é em suas idéias (ou em sua imaginação) mais ou
menos elevadas, nem por suas aspirações mais ou -menos sublimes ou sublima-
das que o homem é verdadeiramente livre ou realmente humano, mas unica-
mente na e pela negação efetiva, isto é, ativa, do real dado. A liberdade não
consiste numa escolha entre dois dados: ela é a negação do dado, tanto daquele
que se é em si mesmo (como animal ou como “tradição encarnada”) quanto
daquele que não se é (e que é o mundo natural e social). Aliás, essas duas ne-
gações são na realidade uma só. Negar dialeticamente o mundo natural ou so-
cial, istoié, negá-lo conservando-o, equivale a transforma-lo; nesse caso, será
necessário mudar a si mesmo para adaptar-se, ou então perecer. E vice-versa:
negar a si mesmo mantendo-se na existência é mudar o aspecto do mundo, já
que esse mundo implica então um elemento constitutivo modificado. Assim

22. Cf. Rousseau: “Logo, não é tanto o entendimento que estabelece entre os animais a dis-
Ílnçãfl flfipclclfica do homem, mas sim sua qualidade de agente livre” (Discurso sobre a ori-
gem da desigualdade entre os homens, ed. Flammarion, p. 93).
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o homem só existe humanamente na medida em que ele transforma realmeni
:ie seu níqlundo natural e social por meio da ação negadora, e ele próprio mu-___

3 em nçao dessa transformação; ou na medida em que ele transforma o
mundo em. decorrência de uma autonegaçao ativa de sua “natureza inata” mi-
mal ou social.

A' liberdade que se realiza e se manifesta como ação dialética ou negadoraé
por isso mesmo essencialmente uma criação. Pois negar o dado sem chegar ao
pi-'ida É produzir algo que ainda não existia; ora, é precisamente o que se chama
ccrëarf. Inversamente, só se pode criar negando o real dado. Porque o real é de
er a ' 'f - ..orma onipresente e denso em si, ja que nao há nada (nada a nao ser o

nada) fora dele ou de outrem diferente dele; não há por assim dizer lugar para
o novo no mundo; ao surgir do nada, o novo só pode penetrar no ser E . tir
se tomar o lugar do Ser-dado, isto é, negando-0.

Na interpretação dialética do homem, isto é, da liberdade ou da ação os ter, _
mos negação e criação devem, aliás, ser considerados em sentido forte Trata-se
não de substituir um dado por outro dado, mas de suprimir o dado em provei-
to do que nao é (ainda), realizando assim o que nunca foi dado. Ou seja, 0 ho.
nieqi naodmuda a si mesmo e não transforma o iiiuiido ii fim de realizar uma
FOR flfllä flfllli-2 Com um ideal dado a ele (imposto por Deus, ou simplesmente
111310). e cria e se cria porque nega e se nega sem idéia preconcebida: torna-se
outro apenas porque nao- quer mais ser o mesmo. E, apenas porque ele não
quer mais ser o que é, aquilo que ele será ou poderá ser é para ele um ideal que
justifica sua ação negadora ou criadora, isto é, sua mudança, conferindo-lhe
um sentido. De modo geral, a negação, a liberdade e a ação não nascem do
pensamento, nem da consciência-de-si e do exterior; são estes últimos que nas-
cem da negatividade que se realiza e se revela (pelo pensamento na conscién-
cia) como açao livre efetiva.

Em resumo, a negatividade (ou a liberdade) que se realiza e se manifesta
cpmo açao criadora é o homem que, ao viver no mundo natural, permanece
e e mesmo, embora nao sendo sempre (ou necessariamente) o mesmo. Logo, é
possivel afirmar que a antropologia dialética é a ciência filosófica do homem,
tal como ele aparece na concepção (pré-filosófica) judeo-cristã, isto é, do ho-
mem que deve poder converter-se, no sentido forte da palavra ou tornar se es

Q . , _ '..sencialmente e radicalmente outro. Segundo essa concepção, o homem que foi
criado perfeito é capaz de perverter radicalmente essa natureza inata ou dada-
mas o homem essencialmente pervertido pode re-negar o “velho Adão” tor,

I , _nando-se assim o “novo Adãofi diferente do primeiro e mais perfeito que ele' o
u ¡ l . I ,Ihomem pode suprimir seu pecado hereditário, que lhe determina a natureza, e

tornar-se assim um santo, que é diferente do homem antes da queda; uni pa-
gao, cujo lugar natural é o inferno, pode converter-se ao cristianismo e assim
merecer o céu; etc. Ora, na concepção hegeliana ou dialética de homem, ocorre
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exatamente o mesmo: as etapas da dialética descritas na Fenomenologia são
lima série de conversões sucessivas que o homem efetua no decurso da histó-
ria.'Elas são descritas pelo sábio que vive no fim da história e, por sua vez, se
converte ã verdade absoluta (encarnada no império napoleônico).

' ~De acordo com Aristóteles, Hegel admite uma diferença radical entre o
senhor e o escravo. Segundo ele, o homem só pode aparecer na natureza ou
criar-se como homem, a partir do animal que foi, se uma luta de vida ou mor-
te tendo em vista o reconhecimento (Anerkennen) redunda numa relação entre
o homem livre e o homem que lhe está sujeito. Desde o início, portanto, o ho-
mem é necessariamente senhor ou escravo. Era o que dizia Aristóteles. Mas, se-
gundo Aristóteles (que não entreviu a dialética da existência humana), será
sempre assim: o homem nasce com uma natureza servil ou livre e jamais pode-
rá suprimi-la ou modificá-la; senhores e escravos são como duas espécies ani-
mais distintas, irredutiveis ou eternas, e nenhuma pode deixar seu lugar natu-
ral no cosmo imutável. lá para Hegel, a diferença radical entre o senhor e o
escravo só existe no início e pode ser suprimida no correr do tempo. Porque,
para ele, ii iiiiiiiinaçãii e ii sujeição não são características dadas ou inatas. Pelo
menos no início, o homem iião nasce escravo ou livre, mas se cria escravo ou
livre pela ação livre ou voluntária. O senhor é aquele que foi até o fim da lula,
disposto a morrer caso não fosse reconhecido, ao passo que o escravo teve
medo da morte e sujeitou-se voluntariamente, reconhecendo o senhor sem ser
por ele reconhecido. Mas foi uma mesma e única natureza animal inata que foi
transformada, pela ação livre da luta, em natureza humana servil ou livre: o se-
nhor teria podido criar-se como escravo, e o escravo como senhor. Não havia
nenhuma razão para que um dos dois animais (da espécie Horno sapiens) se
tornasse senhor e não escravo. A dominação e a sujeição não tém nenhuma
causa, não são determinadas por nenhum dado, não podem ser deduzidas ou
previstas a partir do passado que as precedeu: elas resultam de um ato (Tur)
livre. Por isso o homem pode suprimir sua natureza servil e tornar-se livre, e
mesmo criar-se (livremente) como livre; mesmo que tenha nascido na sujei-
ção, pode negar sua natureza servil inata. E toda a história, isto é, todo o movi-
mento da existéncia humana no mundo natural, é a negação progressiva da su-
jeição pelo escravo, a série de suas conversões sucessivas à liberdade (que nao
sera, porém, a liberdade idêntica ou tética do senhor, que é livre apenas em si,
mas sim a liberdade total ou sintética, que existe também para si, do cidadao
do Estado universal e hoinogã-neo).1-”' .

23 A liem dizer. só o escravo suprime sua natureza e se torna aliiial cidadão. O senhor não
muda: morre para não deixar de ser senhor. A luta final, que transforma o escravo em
cidadão, suprime a dominação de um modo não-dialético: o senhor é simplesmente
-morto, e morre como senhor. Logo, só em seu aspecto servil é que a existência humana
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. . - ' mo a o ne adora do dado e l
Se a negatividade é a liberdade que se realiza co Çfl _____ Eou _______________ sua

~ m ser ue
se Ela ll ll llllllllllllllllllll do llllmllml só llellllldlll ll h llm ošlllem aparecer pela‹ ~ ' ' ornenatureza animal inata é que a negativi a_ e e o _ lf:__ __ _ ___ _____________

0 homem só cria sua humanida e negan o s
. z - - ' e atividade é descrito na Feno-anirnal. Por isso o pf1fl'1¢11'0 aPaf°C1m°“t° da n 3

- elo reconhecimento ou maismgpjgfggifi (Cap. lv) COUTO uma lllllil Clfl ITIÚÍIE P '
- ' ` Lebens ue essa luta implica.exatamente, como o risco de vida (Wagen das l fl _ _ ___

O d 'o de reconhecimento que provoca a luta é o desejo de um desejo, isto ,esej , _. -_ › ' resen a manifesta da ausencia
dll algo que nao elllslll llllllmlllllll lo lleslílo é Ê ll ll' zer se aceitar como um- _ _ uerer a -dc uma ffifilldadel querer fazer se recon “cel q. ró ria vida que é toda

z 1 0 ' avalor positivo, isto é, fazer-se desejar. Querer arr_is_çar _P_ P __ _______; ____________ _
- - ' exis e e u E115'a realidade do SCI' V1V0› em Pfovelto de algo que ll ll uiviillc Portanto a ne-

. . - ° ' vasetir como existem as coisas reais inertflã 01-1 HPCMS Vl cl ' ' .
gar o dado que se é, é ser livre ou. i_fld¢Pf1'fld'EmE dfllfi- Omi “'¢8“"'5° _"c55e semi'

- - ' "a e uivale a criar-se comodo forte e, ao mesmo tempo, manter se na existênci q _
e a existir como criado por si mesmo, isto é, como livre ou autônomo-novo _. _ . - ' d do dadoÉ o risco da vida, da “da (1115 lfllfigffli Para Ú -531' '““°* a totallda e

(e que é também o valor natural ou biológico supremo), 21551-111'11ClÚ :_1_Uma_l_'fta. _ _. ' "o e ser io-de puro prestígio, isto e, absolutamente desprovida de qualqi___ier raza __ ___ _____ __
_ - - . ' ão ne 1 om cria o '-lógiea, de qualquer interesse vital, esse risco é _a__aç__ __ g__z _____z________ ___ __________________

- - ' ' a e -vre, que realiza e manifesta a negatividade _o_u a i __ _, _›__1:c____________i______ ______________a__
, _ - ' ___ E = 1 c

O homem realiza (- cria) e manifesta sua urnaui 11 _ _ __ ___
a vida ou ao menos podendo e querendo arrisca-ln, unicamente pe o prfiä BlÍ 1 Íi '* _. ,, -

' risco deixa de ser va 01-1ou em função apenas de sua vaidade (que, por esse ___ __, ____ ;_____ ________ _______________ . ° a on iinexistente e se torna o valor especificamente umai_iq _ _ ___‹___›___ ___ _________________ ___--_ 2 z ~s~oi..'1‹.os valores animais, mas cssenciiilmentc diferente te , _ l__:________ ______ __ã___é. ,_ . , .-1 - -¬- i _"ii'i'i'i'ic * -.vida em função iipeiiiis do dever (qui. c clcvcr ser p_rccis, i.
Ser dado e que só existe, por isso, como reconhecido, f¢C0fll1f-'filmffltü E556 fl'-le' i - . ' '._ - - › - ' ' 14 nhum animal ode suici-
lllllllupllll ll lllllllllclll E ale elllglll ll llllcll llll lllllllzlllld Ne t ndia ll<irilov em'- o re edar-se por motivo de honra ou PUT Pl-"la W" a E (com p

primeira vez na natureza:

é dialética ou total' o senhor só rfipfffiflfllflv oo fundo, ii identidade (humana, é verdade).
É possível afirmar que Aristóteles descreveu corretamente o senhor. Só se enganou quan-

' h é h m em ei-al isto é quando negou a humanidade do es-
llll llllgllll que ll llllll lll ll uma E l l * é erdadeiramente huina- . nao v 'cravo. Ele estava certo ao dizer que o escravo como escr;i_vo' _ no.
lllll mas llllllll llll llllllllll llllll ele não llllllllllll llllllllvll ll ldlllll se reconhece também'- _ o ever ue

24- 5'-5 5* “EE em funçaü do llelllll que ll llllllllllllllll lll d f ` fil reconhecer o valor da. - ni o 'precisa ser reconhecido pelos outros, que devem, por c_I Ç -
ele que age de acordo com esse dever Lflgfli fluem' ag" em função “““““ “Elm ll dllqu l - ° nsar no de-

fato, querer fazer-se reconhecer. Mas é possivel não perceber isso, é possivel pe _ _
ver sem pensar no reconhecimento. Quase sempre Deus é quem deve recqnheofl' H'-Íluflf

i- - ` _ ' uer ser reconhecido a enas potƒique age “por dever.. Assim, pode se crer, ao 13"? fl'-1* 5° 'il P _ “_
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Os possessos de Dostoiévski); nenhum animal arrisca a vida para conquistar ou
retomar um ' ' ' - _a ba"d¿`"`a› Para obter insígnias ou receber condecoraçoes; os ani-
m ` " - . , .ais nao travam lutas sangrentas por puro prestígio, cuja unica recompensa
será ló ` ' ' - -a g ria, e que nao podem ser explicadas nem pelo instinto de conservação
(defesa da vida ou busca de alimento) nem pelo de reprodução; nunca um ani-
mal se biteu em ` -_ ‹ _ _ duelo para lavar uma afronta que nao lesou nenhum de seus
interesses vitais, assim como nenhuma fêmea morreu “ao defender sua honra”
contra um macho. É por atos negadores desse tipo que o homem realiza e ma
nifesta sua liberdade, isto é, a humanidade que o distingue do animal ~

Masalutaeo' ' " '- - . ..risco nao sao o unico aparecimento da negatividade ou d
liberdade, isto é, da humanidade, no mundo natural. O trabalho é um outro ll

A ' 'rigor, nenhum animal trabalha, porque ele nunca transforma 0 mundo
onde ' '- ~ _ .vive em funçao de projetos que não possam ser explicados pelas zon-
dições dadas de sua existência real neste mundo. Um animal terrestre nunca
constrói objetos que lhe permitam viver em um elemento diverso de seu ele-
mento z ' 'natural embaixo da água, por exemplo, ou no _ar. Ora, o homem cons-
truiu co t ' - -m seu rabalho o submarino e o avião. De fato, o trabalho só transfer.
pia essencialmente o mundo natural dado e só desaloja o-trabalhador de seu
ugar natural neste mundo, mudando-o assimessencialmente, na medida em

que essa açao é verdadeiramente negadora, isto é,.na medida em que ele não
d ' * .__Éci_:r:_i_.°___de um instinto_ qualquer, nem de uma tendência dada ou inata, mas

g mslmlü heredlláflü E 5*-¡P1`1m¢ 3 1'lflÍU1'€-'Zu lnatfliflue se manifesta._ en-tao opondo-se_a ele sob a forma de preguiça. O animal em liberdade nimee é
PH”-'£šU1ÇÚ50› P015- SE D f0SSE*, morreria de fome e não se reproduziria O homem
56 Pflflf ser preguiçoso no trabalho, justamente porque o trabalho em si não
corresponde ii nenhuma necessidade vital.

Por ser uma real" ' - ' - -ização e iima manifestaçaü da negatividade, o trabalho sem-
pre é trabalho forçado: o homem deve força;--se Para t¡-a|¡,ajha¡._ deve violentar
sua natureza. E elo menos ` ' ' ` -_ _, no inicio, é um outro que o força a isso e que 0
violent . N B bl ' ' -a a ø1 la* Deus E fluem 1mP0¢ 0 trabalho ao homem decaido (mas é

Deus. Mas de fato “Deus” é ' ' - - _ _, ,_ o meio social substancializado e projetado no a1¿m_ Às vezes
parece ue se d - . ,q pratica o ever unicamente para não se desmerecer diante de 55
Mas isso t bé ' * ' . . _ mesmo'___ _ am m uma ilusao. Ha nesse caso _um desdobramento da individualídzide em

015 CDMPOHEHIES. 0 ug 3 Q * _____________ __e_______s__________ 5______q_________g_ rieäräenta a particularidade -do agente; o que o julga mm-31-
sa ii ' - . ._ _ _ _ _ l ei Ú" 5*`-fla- 0 fi5P¢CÍo social de sua existência; ei homem

lu ga suas próprl““ “ç“““ Particulares em fimção dos valores universais admitidos ela sociedade a qual pertence. É possível sem dúvida não reconhecer gs _______l _ P M.
' ' Urca aceitos. ascaso se leve a sério seu não-conf r ' ' l - - '

_ _ Ú nlnsrnüi Isto és se ÊIÉ füf Tfiallfiadfl P-Ela açãüi transfol-_
n_ia-É ou se deseja transformar a sociedade dada, exãtamente de modo a fazer coin que
C a a mita os valores em nome dos ° '__ __ _ _ quais se age. Ainda neste caso, age-se de fato em fun-
Çãü 0 esejo de reconhecimento; mas nflfltfiflmprc se percebe ' _ _

46? _ L -_ -` "'i'l_li "ie
_ _ ___. _____'É__:,ll'i-.____l___ ds.-.

l l | lái.`..-'llI`l_Í*."|.Iii-

~ i



iii
l :

._-L:'_-lllíllíi-I-n.

-¬-`z.._._¬__

atexxuniiz xoiisvii

m .. . _ _ _
baía Cãnsfiquëflflg necessária da queda, que foi livre; também neste caso, o tra-

o a cons " ' - - -al equ ncia de um ato livre, a mariifestaçao da açao negadora pela
qu o homem negou sua natureza perfeita inata). Para Hegel, o trabalho am-
rece ela rimeira - -_ P_ P vez na natureza sob a forma de trabalho servil imposto pelo
primeiro senhor ao seu primeiro escravo (que, aliás, submeteu-se a ele v01un¡¿a_
r' " ' - - .râífäëfltei ,ta qu; poderia ter escapado à servidao e ao trabalho caso aceitasse a

em com a ` ' 'cm O t balh e, ou caso se suicidasse depois da derrota). O senhor faz o es-
taisv _ ri; .ar para satisfazerrpelo trabalho seus proprios desejos, que, comi;

al, sao ese] os naturais ou animais (o senhor, ao satisfazê-los, só difere do ani-

m porque °s satisfaz sem fazei' °5f°1'Ç0= POÍS 0 ¢Sf0rço necessário foi fornecido
pelo escravo; por isso, ao contrário do animal, o senhor pode viver como “aqu¢.

l” . .

1° flufí' ff*-11 l- Mtlsiipara satisfazer esses desejos do senhor, o escravo teve de re_
primir seus próprios instintos (preparar um alimento que ele não vai comer

' I'em ~ -bora Cfim l"°1'1Íflde de C<?:1'1¬›t«'I'. por exemplo), teve de violentar sua natureza,
negar a si mesmo ou suprimir-se como dado, isto e, como animal, Por 1550
como ato au ' ° . - - Irh d d _ ttošiegador, o trabalho é um ato autocriador. realiza e manifesta a
i er a e is o ` ~cria . T t , ahautonomia em relaçao ao dado em geral e ao dado que se ii;

e mam es ''a a umanidade do trabalhador. No e pelo trabalho, o homem se
nega como animal, tanto quanto na e pela luta. Por isso, o escravo trabalhador
pode transformar essencialmente o mundo natural onde vive, nele criando um
mundo cs e 'f ' . _ .h p ci icamentel humano da técnica. Trabalha em funçao de um projeto
que nao resulta recessariamente de sua natureza inata; realiza pelo trabalho algo
que nao existe (ainda) nele, e pode assim criar coisas que não existem em ne-
nhum outro l ' “ . 'I _ ugar a nao ser no mundo produzido por seu trabalho: trabalhos
artisticosou obras .de arte, isto é, coisas que a natureza nunca produz,
lh (35 objeros fabricados, criados pelas autonegaçoes ativas do escravo traba-

a or se iP i nserem no mundo natural e_ o transformam portanto r¢;¡|m¢¡¬¿¢_
ara ._ ' . .d šiionsegsuirimanter se na realidade desse mundo transformado (= humani-

zaoor ,t f, p prio escâavo deve mudar. Mas, ja que foi ele quem, pelo traballio,
rans or _ _“Wu Ú mUI1_ 0 dudu. il mudança que parece sofrer em compcnsaçao é,

tde' lãiâoi uma autocriação: ele muda a si mesmo, ele se cria diferente de como
O ._ Ç il . __ ,1' do a si Por isso, o trabalho pode eleva-lo da servidao à liberdade (que

sera, porém, diferente da do senhor ocioso). ,
-Assim, a despeito das aparências, o escravo trabalha (também) para si. É cla-

roque o senhor se aproveita de seu trabalho. Ao negar sua nzttumza anima]
pelo risco aceito na luta pelo reconhecimento, o senhor realizou sua humani-
dade. Ao contrário do animal, ele pode assimilar como faz o homem os pro

. 1 s "
du ' ` ..tos eâpãcificamente humanos do trabalho do escravo, embora sem te-los en-
C0 : ' _ i - ›men a o é capaz de servir se dos trabalhos artisticos e de apreciar as obras
dt? :-111€, cnfmporka no inícioaião os tivesse desejado. Eis por que também ele
mu a em nçao das modificaçoes que o trabalho do escravo traz ao mundo
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dado. Mas, como não é ele quem trabalha, ënão produz essas mudanças fora
dele nem nele mesmo. O senhor evolui porque consome os produtos do traba-

- l .lho do escravo. Mas o escravo lhe fornece algo a mais e diferente do que ele de-
sejou e encomendou, e o senhor consome esse a mais (verdadeiramente huma-
no, não natural) involuntariamente, como por obrigação: submete-se a uma
espécie de adestramento (ou de educação) por parte do escravo, se tiver de vio-
lentar sua natureza para consumir o que lhe oferece este escravo. Submete-se,
portanto, à história, mas não a cria: se evolui, evolui apenas passivamente,
como evolui a natureza ou uma espécie animal. lá o escravo evolui humana-
mente, isto é, voluntária e conscientemente, e até ativa ou livremente (ao negar
a si mesmo em conhecimento de causa). Ao negar pelo trabalho sua própria
natureza dada, ele se eleva acima dela e fica em relação (negadora) com ela. Ou
seja, ele toma consciencia de si e, por isso, daquilo que não é ele. As entidades
que ele cria pelo trabalho e que, por conseguinte, não tem realidade natural re-
fletem-se nele como entidades ideais, isto é, como idéias, que lhe aparecem
como modelos ou projetos dos trabalhos que executa.” O homem que traba-
lha pensa aquilo que ele trabalha e fala a respeito disso (assim como ele pensa a
natureza e fala dela como matéria-prima de seus trabalhos); e só pensando e
falando e que o homem pode de fato trabalhar. Assim, o escravo trabalhador
tem consciencia do que faz e do que fez: ele compreende o mundo que trans-
formou e percebe a necessidade de mudar a si mesmo para adaptar-se a esse
mundo; logo, quer “seguir o progresso" que ele mesmo realiza e que revela por
seu discurso.”-*'

25. A ideia (Gedaiike) nasce do desejo, isto e, da negação ainda não realizada do dado. So a
ação efetiva do traballio e que realiza essa negação. Logo, é possível afirmar que o tra-
balho se efetua ein funcão de uma ideia preconcebida ou de um projeto: o real e trans-
formado eni função do ideal. Mas, ii priori, a ideia só existe em relação ao trabalho efetivo
e efetuado, e não em reliiçãii ao liomeni que trabalha: não Ó uma ideia inata ou “|ilatiÍi-

I iiica". O homem cria a ideia ao criar idea.mente o dado (natural ou social), e realiza ii
ideia ao inseri-Ia efetivamente no dado pelo trabalho, que transforma realmente esse
dado em função da ideia. A evolução dos meios de transporte, por exemplo, não se efe-
tuou em função da idéia ou do “ideal” do automóvel, idéia que seria dada previamente e
da qual nos aproximaríamos pouco a pouco por esforços sucessivos. No inicio, o homem

' se fazia carregar por outros homens ou por animais só porque não queria andar “natural-
mentefl isto 6, a pe. E, ao negar sucessivamente os diferentes meios de transporte que lhe
haviam sido dados, ele afinal produziu o automóvel, que e uma criação verdadeira não
apenas como objeto material, mas ainda como “idéiall que não preexistiu desde toda a
eternidade, nem no homem, nem alhures.

26. Se estiver verdadeiramente consciente de si, o homem que criou um mundo tecnico sabe
que só pode nele viver se viver (tambem) como trabalhador. Por isso, o homem pode que-
rer continuar a trabalhar mesmo depois de ter deixado de ser escravo: pode tornar-se um
trabalhador livre. Com efeito, o trabalho nasceu do desejo de reconhecimento (por inter-

ãi 469-
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Logo, o trabalho é o aparecimento autêntico da negatividade ou da li
de, porque ele é que faz do homem um ser dialético, que não permanece eti:i'¿-
namente o mesmo, mas se torna sempre outro diferente do dado e como dad i
A luta e o senhor que a encarna são por assim dizer meros catalisadores da
tória ou do movimento dialético da existência humana: geram esse movimen-i
to, mas não são por ele afetados. Todos os senhores (verdadeiros) se equivalem
como senhores, e nenhum suprimiu (na medida em que é senhor) sua natiii'e¿¡¬~l
za de senhor para tornar-se algo diferente do que é (já que só poderia tornar-se
escravo); se os senhores evoluíram, foi uma evolução puramente exteriorzoti
material, e não verdadeiramente humana, isto é, desejada; e o conteúdo hunias
no da luta, isto é, o risco de vida, não mudou no decurso do tempo, a despeito,
de os trabalhadores mais ou menos servis terem fornecido aos combatentes ari;
mas de guerra sempre renovadas. Só o escravo pode querer deixar de ser o que
é (isto é, escravo) e, se ele se suprime pelo trabalho, que pode variar indefini'
damente, torna-se sempre outro, até tornar-se verdadeiramente livre, isto
plenamente satisfeito com o que é. Logo, pode-se afirmar que a negatividade;
só se manifesta como luta para poder aparecer como trabalho (que, de outra
forma, não poderia ter sido gerado). Sem dúvida, nofim, para libertar-se deli-
nitivamente ou tornar-se de fato outro, o escravo ou o ex-escravo trabalhador'
deve retomar a luta por prestígio contra o senhor ou o ex-senhor: pois sempre
haverá um resto de sujeição no trabalhador enquanto houver na Terra um
.m I

médio da luta) e mantém-se e evolui em função desse mesmo desejo. Para realizar um
progresso técnico, a humanidade deve trabalhar mais ou melhor, isto é, fornecer um es-`
forço extra contra a natureza. Há e sem dúvida houve homens que sabiam que trabalha-'
vam pelo prestígio. (O mero desejo de conhecer o dado leva à sua observação científica,
mas não ã sua transformação pelo trabalho: nem mesmo à intervenção experimental,
como mostra o exemplo dos gregos.) Mas a maioria das pessoas acredita que trabalha
para ganhar mais dinheiro ou para aumentar seu bem-estar. Não é dificil constatar, no
entanto, que o ganho extra é empregado em despesas de puro prestígio e que o pretenso
bem-estar consiste sobretudo no fato de viver melhor que o vizinho ou não menos bem
que os outros. Assim, o trabalho extra e o progresso técnico são, na realidade, uma fun-

- ção do desejo de reconhecimento. É verdade que os pobres aproveitam o progresso técni-
co. Mas não são eles, nem suas necessidades ou seus desejos, que o criam. O progresso é
realizado, provocado e incentivado pelos ricos ou pelos poderosos (mesmo no Estado so-
cialista). E estes estão materialmente satisfeitos. Agem portanto só em função do desejo
de aumentar seu prestígio ou seu poder, ou até por dever (dever que é bem diferente do
amor ao próximo ou da caridade; esta jamais gerou um progresso técnico nem suprimiu
de fato a miséria, precisamente porque não é uma ação negadora, mas a manifestação
instintiva de uma natureza caridosa, inata, perfeitamente compatível com as imperfeições
do mundo dado que, no entanto,'a fazem sofrer. Kant negava-se a considerar como virtu-
de, isto é, manifestação especificamente humana, a ação que resulta de uma inclinação
instintiva [Neigungl). ,
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resto de dominação ociosa. Mas esta última transformação ou conversão do
homem só assume a forma de luta de morte porque o senhor ocioso não é
educável: a transformação-educadora (Bíldizing)Ê`pacífica do homem efetua-se
pelo trabalho. O escravo é obrigado a suprimir a dominação por uma supres-
são não-dialética do senhor que se obstina em sua identidade' (humana) consi-
go mesmo, isto é, por sua anulação ou condenação ã morte. Essa anulação se
manifesta na e pela luta final pelo reconhecimento, o que implica necessaria-
mente o risco de vida por parte do escravo libertado. É esse risco, aliás, que
completa sua libertação iniciada pelo trabalho, nele introduzindo o elemento-
constitutivo (Moment) da dominação que lhe faltava. É na e pela luta final, em
que o ex-escravo trabalhador age combatendo pelo prestígio, que se cria o ci-
dadão livre do Estado universal e homogêneo, que, sendo ao mesmo tempo se-
nhor e escravo, já não é nem um nem o outro, mas 'o homem único sintético
ou total, em quem a tese (da dominação) e a antítese (da sujeição) são supri-
midas dialeticamente, isto é, anuladas no que elas têm de unilateral ou de im-
perfeito, mas conservadas no que elas têm de essencial ou de verdadeiramente
humano, e, por isso, sublimados em sua essência-e em seu ser..

Dizer que o homem é dialético e que aparece como tal é, portanto, dizer que
ele é um ser que permanece ele mesmo sem permanecer o mesmo porque, pela
luta e pelo trabalho, ele se nega como dado, isto é, sejacomo animal, seja como
homem nascido em certo meio social ou histórico e determinado por ele, mas
que se mantém também na existência, ou seja, na identidade humana consigo
mesmo, a despeito dessas autonegações. Isso significa que o homem não é ape-
nas identidade nem apenas negatividade, mas sim totalidade ou síntese, que ele
se suprime ao se conservar ese sublímar, ou que ele se mediatiza na e por sua
própria existência. Ora, isso equivale a dizer que ele é um ser essencialmente
histórico. _ H

Se a identidade ou o Ser-em-si se manifesta no homem como sua animali-
dade em sentido amplo, isto é, como tudo o que nele é dado ou inato, e até
herdado, se a negatividade ou o Ser-para-si aparece no mundo como a liberda-
de humana que se realiza como ação negadora da luta e do trabalho, a totalida-
de ou o Ser-em-e-para-si se revela no plano fenoiriênico humano como histo-
ricidade. De fato, o homem que luta e que trabalha, ao se negar como animal, é
um ser essencialmente histórico e é o único a sê-lo: a natureza e o animal não
têm história propriamente dita.” ' ,

Para que haja história, é preciso que haja não apenas uma realidade dada,
mas também uma negação dessa realidade e ao mesmo tempo uma conserva-
ção (sublimada) daquilo que foi negado. Pois só então a evolução é criadora, e

23'. Na Fenomenologia, Hegel opõe a história à natureza (cf. p. 563, linhas 11-17).
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há nela uma continuidade verdadeira e um progresso real. É precisamenteo
que diferencia a história humana de uma simples evolução biológica ou natu-
ral. Ora, conservar-se como negado é lembrar-se daquilo que se foi ao se tor-
nar radicalmente outro. É pela lembrança histórica que a identidade do ho-
mem se mantém através da história, a despeito das autonegações que aí se
efetuam, de modo que ele pode realizar-se por ela como integração de seu pas-
sado contraditório, ou como totalidade e até entidade-dialética. Logo, a histó-
ria sempre é uma tradição consciente e desejada, e toda história real se ma-
nifesta também como uma historiografia: não existe história sem lembrança
histórica consciente e vivida.

É pela lembrança (Er-innerung) que o homem interioriza seu passado ao
fazé-lo verdadeiramente seu, ao conserva-lo em si e ao inseri-lo realmente em
sua existência presente, que é ao mesmo tempo uma negação radical ativa e efe-
tiva desse passado conservado. Graças à lembrança, o homem que “se conver-
te” pode permanecer “o mesmo” homem, ao passo que uma espécie animal que
se converta por mutação em uma outra não tem mais nada a ver com aquela
da qual provém. E a lembrança é que concretiza a autonegação do homem, ao
fazer dessa negação uma realidade nova. Pois, ao lembrar-se do dado que ele
foi e que negou, o homem permanece especificamente-determinado (bestímmr)
pelos caracteres concretos desse dado, embora livre diante dele porque o ne-
gou. Somente assim o homem se torna especificamente outro por sua autone-
gação e se conserva como real e, por conseguinte, concreto: um outro homem
num novo mundo, mas sempre um homem com características específicas e es-
pecificamente humanas, vivendo num mundo humano que é sempre um mun-
do histórico especificarnente organizado. Logo, é pela história criada, vivida e
relembrada eternamente como ftradição que o homem se realiza ou aparece
como totalidade dialética, em vez de se aniquilar e desaparecer por uma nega-
ção pura ou abstrata de qualquer dado, seja ele qual for, real e pensado.”

28. É na falta de lembrança (ou de compreensão) histórica que está o perigo mortal do
niilismo ou do cepticismo, que pretendem tudo negar sem nada conservar, ainda que sob
a forma de lembrança. Uma sociedade que passa seu tempo a escutar o intelectual radi-
calmente não-conformista, que se compraz em negar (verbalmentel) qualquer dado (até
o dado sublimado mantido na lembrança histórica) só porque é um dado, acaba por so-
çobrar na anarquia inativa e desaparece. Da mesma forma, o revolucionário que sonha
com uma “revolução permanente”, que nega todo tipo de tradição e não leva em conta o
passado concreto se não para suprimi-lo, acaba necessariamente no nada da anarquia so-
cial, ou em sua própria-anulação, física ou política. Só o revolucionário que consegue
manter ou restabelecer a tradição histórica, conservando numa lembrança positiva o pre-
sente dado que ele mesmo relegou ao passado por sua negação, consegue criar um novo
mundo histórico capaz de existir.
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f O homem total ou dialético, isto é, real ou concreto, não é apenas ação ne-
gadora: ele é uma ação criadora efetuada, isto é, uma obra (Werk), na qual o
dado negado é conservado, como a matéria-prima se conserva no produto tra-
balhado. Por isso é que, no final do texto já citado da Fenomenologia, Hegel diz
que o homem só existe humanamente na medida em que “aciona (ins Werk
richter) sua natureza inata? O homem “não permaneceu uma coisa imediata
(unmittelbare Sache)”Ç. afirma Hegel, porque ele “é apenas aquilo que fez (ge-
tan)”, ou seja, porque ele agiu ao negar-se como dado. Mas ele é uma realidade
concreta, que aparece ou “se dá a conhecer (erkennen läs.st)” por um “sinal
(Zeícheu)”, porque ele é uma obra (Werk) produzida com o dado, na qual o
dado foi negado e, por isso, conservado. Ora, essa conservação do negado no
homem se efetua na e pela lembrança daquele que o negou. Eis por que o ho-
mem só é uma realidade humana dialética na medida em que é histórico, o que
ele é quando se lembra de seu passado que já se foi.

Em resumo, descrever o homem como uma entidade dialética é descreve-lo
como uma ação negadora que nega o dado no seio do qual ela nasceu, e co-
mo uma obra criada por essa mesma negação, a partir do dado que foi nega-
do. No plano fenomenológico, isso significa que a existência humana aparece
no mundo como uma seqüência contínua de lutas e de trabalhos integra-
dos pela lembrança, isto é, como a história no curso da qual o homem se cria
livremente. `

A dialética hegeliana explica filosoficamente duas categorias fundamentais
implicadas na antropologia pré-filosófica judeo-cristã, que, ao se laicizar, se
tornou a antropologia moderna: as categorias de liberdade e de historicidade.
Essa dialética permite também compreender por que essas duas categorias são
de fato inseparáveis. Com efeito, é evidente que só há história, isto é, evolução
criadora ou imprevisível, onde houver agentes livres, e que a liberdade só se
realiza pela criação de um mundo especificamente humano, isto é, histórico.
Ora, a dialética nos mostra que a negatividade (= liberdade) só é diferente do
nada na medida em que esta inserida na totalidade (= síntese histórica, em que
o futuro está incorporado ao presente por meio do passado), e que o real só é
totalidade, em vez de ser identidade pura, na medida em que implica sua pró-
pria negação (que o liberta de si mesmo considerado como dado). A história é
o que é, ou seja, totalidade ou síntese, e até evolução criadora ou progresso, e
não uma tautologia pura e simples ou um “eterno retorno”, porque é a unidade
de elementos constitutivos essencialmente diferentes, isto é,.criados por nega-
ção dos elementos que os precedem, e, portanto, independentes em relação a
eles, ou livres.

Ora, a antropologia judeo-cristã e moderna implica (mais ou menos expli-
citamente) uma terceira categoria fundamental e inseparável das outras duas,
que é a da individualidade: o homem dessa antropologia é um indivíduo livre
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histórico. A antropologia filosófica de Hegel aceita essa concepção de homem.
Assim, nos textos citados, sempre houve referência ao indivíduo, ã individuali-
dade humana.

Ao contrário do animal, da planta- ou de uma coisa inanimada, o ser huma-
no não é apenas um simples exemplar ou um representante qualquer de uma
espécie natural, intercambiável com os outros representantes. julga-se que o
homem é unico em seu gênero, díferindo essencialmente de todos os outros
homens. Ao mesmo tempo, julga-se que ele tem, em sua unicidade insubsti-
tuível, um valor positivo ainda mais absoluto ou mais uníversal que aquele re-
ferente a uma espécie como tal.” Ora, esse valor universal atribuído a algo de
absolutamente único é exatamente aquele que caracteriza a individualidade,
sendo atribuído apenas a ela.

- Na terminologia de Hegel, a individualidade que caracteriza a existência
humana é uma síntese do particular com o universal. Na medida em que essa
existência se manifesta no plano fenoménico, a individualidade aparece como
realização ativa do desejo especificamente humano de reconhecimento (Arter-
kemien). Segundo Hegel, o homem só é verdadeiramente humano (isto é, li-_
vre e histórico) na medida em que for reconhecido como tal pelos outros
(a rigor, por todos os outros), e que ele também os reconheça (pois só pode
ser efetivamente reconhecido por quem ele reconhece). É possível afirmar que
o reconhecimento social é que distingue o homem, como entidade espiritual,
do animal e de tudo o que é apenas natureza. Ora, é no e pelo reconhecimen-
to universal da particularidade humana que se realiza e manifesta a indivi-
dualidade. ' _

Hegel o declarou explicitamente em lena, em 1805-1806 (v. XX, p. 206, li-
nhas 16-19 e 22-27): _

No ato-de-reconhecer (Anerkenrien), o Eu-pessoa deixa de ser este particu-
lar-isolado (Eínzelne); ele existe (ist) juridicamente [isto é, universalmente,
ou como valor absoluto] no ato-de-reconhecer, ou seja,~já não existe em
sua existência-empírica (Daseín) imediata [ou natural] [...] O homem é
necessariamente reconhecido, e é necessariamente reconhecedor. Essa ne- ~
cessidade é sua, não é a de nosso pensamento, em oposição ao conteúdo.
Como ato-de-reconhecer, o próprio homem é o movimento-ldínlétícoj, e é-
precisamente esse movimento que suprime-dialeticamente (hebt auf) seu
estado de natureza: ele é [o] ato-de-reconhecer; a entidade-natural (Nntür-
licltes) somente existe (íst); ela não é [uma] entidade-espiritual (Geístíges).

29. Não se ve, por exemplo, nenhum mal em matar ou destruir umrepresentante qualquer
de uma especie animal ou vegetal. Mas o extermínio de toda uma espécie é considerado
crime. _
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rnraonução A Lsiruns os HEGEL

Todo hom ' - - .em* fm medlda em QUE É hllmflflü (011 “esp1ritual”), gostana, por
um lado, de ser diferente de todos os outros e ser único no mundo.” Mas por
'Julio li'-'*d°› 305113153 de SEI' ffiflüflhflflídü, em suaparticularídade única, cbmo
um “aim P°5it_1`“°~ E isso Pelo maior número de seus semelhantes, se não por
todos- 1550 efilfllvfllfl. na terminologia de Hegel, a que o homem verdadeiramen
te humano ' ' - ' __, ou radicalmente diferente do animal, procura sempre o reconheci-
mento e só se realiza quando reconhecido' efetivamente. Ou seja, ele deseja
latlvamefllel 3 lfldivldualidade e só pode ser real realizando-se (ativamente)
pelo reconhecimento como indivíduo.

Logo, o homem só é verdadeiramente humano se viver em sociedade Ora a
SUCÍCÕHCÍC le o fato de pertencer a uma sociedade) só é real na e pela inter ção_ -aefetiva de se ' _ ›_ _ “S fm'-*mbf°$› IHU'-'-'1' flÇã0 65-Sa que se manifesta, entre outras, como
existência política ou Estado. Por isso, o homem só é verdadeira-mcme h

. , _ , m -no, isto é, individual, na medida em que vive e age como ¢i¿adã0 ,.eC0nh:c.;
de um Estad f V ' 1 O_ _ o _(c . v. II, p. 475, linhas 23-25). Mas, no momento de seu apa-
recimento, assim como durante toda a sua evolução histórica, O Estado -

. naosatisfaz plenamente o desejo humano de reconhecimento e não realiza p rf `- e ei-
tamente o h ' ' - - - . .~ __ omem como indivíduo. Nas condiçoes históricas reais de sua exis-
tência. um homem nunca é apenas “este particular-*Z reconhecido pelo Estado
como cidadão em sua particularidade única e insubstituível Ele também- sem-

re é re r ' ' f - ' -p _ _ presen ante intercambiavel de um tipo de espécie humana: de uma fa-
milia, de uma classe social, de uma nação ou de uma raça etc E somente“ - como
tal re rese t t ' ' .P _r1 an fi ou como particularidade-especifica (Besomierhezt) é que ele é
reconhecido universalmente, ao ser reconhecido pelo Estado como cid ¿.._ _ a ao
que goza de todos os direitos políticos e como pessoa jurídica do_¿1¡¡-cito Civil
I-0g0. o homem não é verdadeiramente individual, e por isso não está plena-
m“"t“ satisfeitü lbefiífdlšfll Cüm sua existência social e política Também. _- - _ _ - porisso ele transfor t ' ~ . , ._ ma a iva e livremente (isto é, por nggaçagj 3 1-eahdade soma] e
POÍÍUGI dada, a fim de torná-la tal que, nela, ele possa realizar sua individuali
dade verdadeira. E ` ' ' ° - -' - ' . __ _ ssa realização. progressiva da individualidade, pela satisfação
progressiva ativa e livre do desejo de reconhecimento, é o movimento dialético
da história que é o próprio homem.
C [_)__e fato. a inqljvidäalidade só pode ser plenamente realizada, o desejo de re-
on eciment - - - _O 5 PU E 5°f CÚHÍPÍÚÍHITWÊHÍE Saflâfšlío, no e pelo Estado universal

j .
i

30. Napoleão ficou muitíss' b ' ' - - - .11110 H orrecido e triste quando seu jardineiro malásio confundiu-
ocorn um famosocon 'td ' .
recicla e triste quando iin“|1:r(ln Extrenclo omem; uma dama da “Dcmdade fica abor-' t * mllšii 1151111 o o vesti o que lhe foi vendido como modglo
“““l““¡“'”' D” mad” Êcfflli fllfllf-Uéffl quer ser o tio falado homem c l_ _ ~ omum com o uanão queremos ser confundidos. i q
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e homogêneo. Pois, no Estado homogêneo, as diferenças-específicas (Besonder-
heiten) de classe, de raça etc. são suprimidas, e esse Estado se relaciona direta-
mente com o particular como tal, que é reconhecido como cidadão em sua
particularidade. Esse reconhecimento é verdadeiramente universal porque, por
definição, o Estado engloba todo o gênero humano (mesmo em seu passado,
pela tradição histórica total que esse Estado perpetua no presente, e em seu fu-›
turo, uma vez que o futuro não difere doravante do presente no qual o homem
já está plenamente satisfeito).

Ao realizar plenamente a individualidade, o Estado universal e homogêneo
conclui a história, pois o homem satisfeito em e por esse Estado não será ten-
tado a negá-lo e a criar algo de novo para substitui-lo. Mas esse Estado pressu-
poe também a totalidade do processo histórico e não pode ser realizado de
pronto. pelo homem (pois o Estado e o próprio homem nascem da luta, que
pressupõe uma diferença e não pode ocorrer na homogeneidade universal).
Em outros termos, um ser só pode ser verdadeiramente individual (e não ape-
nas particular) se for também histórico. E ele só pode ser histórico se for real-
mente livre. E vice-versa: um ser realmente livre é necessariamente histórico, e
um ser histórico é sempre mais ou menos individual, para chegar afmal a sé-lo
completamente.” -

Já a descrição fenomenológica da existência-empírica humana revela por-
tanto as três categorias fundamentais (descobertas implicitamente pelosjudeo-
cristãos) que dominam essa -existencia, ao distingui-la da existencia puramente
natural: a individualidade, a liberdade e a historicidade. Essa mesma descrição
torna evidente a solidariedade indissolúvel dessas trés categorias, ao mostrar
que o homem não pode aparecer como indivíduo sem se manifestar como o
agente livre da história, que ele só pode revelar-se como livre se aparecer como
um indivíduo histórico, e que só pode manifestar-se historicamente se apa-
recer em sua liberdade individual ou em sua individualidade livre. Ora, ao
revelar essa solidariedade das três categorias fundamentais, a descrição feno-
menológica apresenta o homem como um ser que é dialético em sua existên-
cia-empírica. Ou, mais exatamente, ela deve apresenta-lo como dialético para
poder explicar tanto a solidariedade das três categorias citadas quanto a de
cada uma delas considerada isoladamente.
. 

31. Na verdade, o sábio já não é individual, no sentido de diferir essencialmente de todos os
outros. Se a sabedoria consiste na posse da verdade (que é uma, e que é a mesma para
Hegel e para todos os seus leitores), um sábio não difere em nada de outro sábio. Ou seja,
ele não é humano, assim como o homem histórico (não sendo também livre no mesmo
sentido, já que não nega mais nada pela ação): ele é “divino” (mas mortal). O sábio é, PD-
rém, um indivíduo se considerarmos que é em sua particularidade existencial que ele
possui a ciencia tmiversal. Neste sentido, ele ainda é humano (e portanto mortal).

476
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Já vimos que um ser livre ou histórico é necessariamente dialético. E é fácil
ver que o mesmo ocorre com o ser que é um indivíduo no sentido hegeliano
do termo.

De fato, a individualidade é uma síntese do particular com o universal, o
universal sendo a negação ou a antítese do particular, que é o dado tético ou
idêntico a si mesmo. Em outras palavras, a individualidade é uma totalidade, e
o ser que é individual é, por isso mesmo, dialético.

A particularidade de uma entidade, determinada por seu hic er :tuna e por
seu lugar natural (tópos) no cosmo, não a distingue apenas de modo rígido dc
tudo o que não é ela, mas a fixa em sua identidade consigo mesma. E essa par-
ticularidade é um dado ou uma tese, e até um Ser-dado (Sein). Pois o que está
na origem (a despeito do que pensem os criacionistas de todo tipo, a começar
por Platão) não é o universal, mas o particular; não, por exemplo, ra mesa em
geral ou um animal qualquer, mas esta mesa particular e este animal particular.
No entanto (pelo menos no mundo do qual se fala, isto é, onde vive o ho-
mem), é possível negar a particularidade da entidade existente, destacando-a
de seu liic et r.-:mc dado e fazendo-a passar do cosmo natural para o universo
do discurso. Assim, por exemplo, esta mesa, que agora esta aqui, pode tornar-se
a noção geral de mesa, que de certo modo existe sempre e não esta em lugar
nenhum (a não ser em pensamento), e este animal, a noção abstrata de um ani-
mal qualquer. Mas o que constitui a realidade concreta (do mundo habitado
pelo homem) não são, consideradas isoladamente, nem as entidades particu-
lares, nem as noções universais que lhes correspondem. A realidade concreta é
o conjunto ou a totalidade das entidades particulares reveladas pelo discurso
de conteúdo universal (ou verdadeiro), e dos conceitos gerais (e até genéricos)
realizados no mundo espaciotemporal pelo htc et mms das particularidades.
E, só como realização particular de um conceito universal ou como represen-
tante de uma espécie ou de um género, é que uma entidade real dada é um in*
divíduo. (Da mesma forma, o conceito seria uma pura abstração, isto é, puro
nada, se não correspondesse ao Ser-dado; e :Í a particularidade identificadora
implicada nesse Ser que diferencia os conceitos gerais ao individualizádos.)

Mas, quando se trata de entidades particulares reais puramente naturais
(isto é, animais, plantas ou coisas inanimadas), a negação universalizante só se
efetua no e pelo pensamento (ou discurso) do homem, isto é, fora delas. Por
isso é quese pode dizer que a entidade natural em si é apenas particular: ela só
é ao mesmo tempo universal, e portanto individual, por meio do e para o ho-
mem que a pensa ou que dela fala. Assim a individualidade (e portanto a dialé-
tica em geral) só pode aparecer na ciéncia humana da natureza, mas não na
natureza em si. A entidade puramente natural não é exatamente um indivíduo:
não o é em si mesma, nem por si mesma, nem para si mesma. Ia o homem é

Hz?-



si.i-;z.=.i-iniii-; itoiiivt-1

individual (e portanto dialético) em si e por si mesmo, como o é também para
_ __ ¡ ° il!

si. Ele o é para si porque se conhece nao apenas como “este particular , mas
também como um representante do género humano (c pode agir como tal).
Ele o é também por si, pois é ele mesmo que se nega em sua particularidade
animal dada para se conceber e se manifestar (pela palavra e pela açao) em sua
universalidade humana. E, por fim, o homem é individual nele mesmo, isto é,
realmente ou em sua existência-empírica, porque a universalidade de seu ser
particular é não apenas pensada por ele e pelos outros, mas reconhecida como
um valor real, e reconhecida realmente ou ativamente por um universal real ou
estatal (que, aliás, ele mesmo cria), que o universaliza realmente já que ofitorna

o à- CC'

um cidadão atuante (e portanto existente) em funçao do interesse geral .a
Afirmar que o homem é um indivíduo ou uma síntese (real, e até existen-

cial) do particular com o universal equivale a dizer que ele é a negação que
conserva (universalizadora) a si mesmo, considerado como dado (particular).
Ou seja, que um indivíduo é necessariamente um ser dialético. Ora, já vimos
que no plano ontológico o ser dialético deve ser descrito como sendo ao mes-
mo tempo identidade, negatividade e totalidade. Também vimos que a negati-
vidade se manifesta no plano fenoménico como liberdade humana. ao passo
que a totalidade aí aparece como historicidade. Logo. é natural dizer que a
identidade se revela fenomenologicamente como a individualidade, que é a ter-
ceira categoria antropológica fundamental.

Afirmei que a identidade se manifestava no plano fenomenico humano
como animalidade. Mas não vai nisso nenhuma contradição. Com efeito, tra-
tava-se não da mera animalidade, tal como aparece na natureza, mas da am-
malidode no homem, isto é, de sua natureza (na origem, animal) dada como
suprimida dialeticamente ou conservada como sublimada na totalidade da
existencia humana. Ora, a natureza dada ou inata (animal e social) de um ho-
mem é precisamente o que determina sua particularidade, sua diferença rígida
e irredutível de tudo o que não é ele. Suprimida dialeticamente, essa nature-
za aparece como uma particularidade negada, isto é, como uma universalidade.
E, na medida em que essa natureza se conserva e se sublima em sua negação, H
universalidade no homem implica a particularidade e é uma manifestação da
individualidade. Pode-se afirmar que efetivamente a individualidade revela a
identidade no homem, na medida em que sua individualidade conserva e su-
blima a particularidade de sua natureza inata. Se a negatividade serve de base
ontológica ã liberdade, e a totalidade ã historicidade, a identidade é o funda-
mento ontológico da individualidade. Graças à identidade implicada na indivi-
dualidade é que um homem pode continuar a ser o mesmo indivíduo embora
se tenha tornado outro bem diferente, tenha mudado essencialmente ao negar
as particularidades dadas de seu caráter e ao libertar-se, assim, deste ultimo.
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E é como tal indivíduo, que permanece o mesmo ao negar a si próprio, que o
homem tem uma história pessoal.”

No entanto, esse modo de falar não é de todo correto. O que existe real-
mente não é nem a identidade, nem a negatividade, mas sim a totalidade que
contém as duas como elementos constitutivos. Logo, é a totalidade que, no pla-
no fenomênico humano, aparece como individualidade, liberdade e historici-
dade. Esses três fenomenos humanos são aspectos, diferentes mas complemen-
tares, do aparecimento de uma única e mesma totalidade real que é a existência
do Ser do homem. A individualidade revela a totalidade na medida em queim-
plica a identidade; a liberdade manifesta essa mesma totalidade por implicar
a negatividade; e a historicidade é o aparecimento da totalidade como tal, isto
é, como síntese da identidade individual e da negatividade livre, ou melhor,
libertadora. ' ` `

Afirmar que o homem é um indivíduo livre e histórico equivale a dizer que
ele aparece (ersclieint) em sua existencia-empírica (Daseín) como uma entida-
de dialética, e que é, por conseguinte, dialético tanto em sua realidade-objetiva
(Wirklichkeír) quanto em seuiser (Sein). O que significa que o homem é e existe
na medida em que ele se suprime dialeticamente, isto é, ao se conservar e ao se
sublimar.

Ora, num trecho já citado da Enciclopédia, Hegel diz (v. V, p. 105, linha 33)
que cabe a toda entidade finita (alles Endlíche) suprimir dialeticamente a si
IUESIHH. -

Façamos abstração do fato de que o trecho afirma que toda entidade fmita é
necessariamente dialética. É um equívoco de linguagem ou um erro gravíssi-
mo, em que não quero insistir. Vamos considerar apenas que, de acordo com o
Contexto. o trecho afirma que só uma entidade finita pode ser dialética, que
toda entidade que é (ou pode ser) dialética é necessariamente finita em seu
proprio ser, assim como em sua realidade-objetiva e em sua existéncia~empíri-
ca fenoménica. Dizer que o homem é dialético equivale a dizer não só que ele é
individual, livre e histórico, mas também que é essencialmente finito Ora a fi-

' ›
mtude radical do ser e da realidade aparece no plano fenornénico humano
como aquilo que se chama morte. Por conseguinte, dizer que o homem se re-
vela como indivídiio livre histórico (ou como personalidade) e que ele aparece
como essencialmente mortal no sentido próprio e forte do termo é exprimir de
modo diferente uma única e mesma coisa: um indivíduo livre histórico é ne-
 í¡í

32- oltlfllmeiite. fala-se muito da personalidade do homem. Ora, personalidade (Person, em
Hegel) significa simplesmente “individualidade livre e históríca”: não É uma categoría an-
tropológica nova, mas uma palavra que designa o conjunto (efetivamente inseparável)
das tres categorias fundamentais da antropologia judeo-cristã.
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cessariamente mortal, e um ser verdadeiramente mortal é sempre um indivi-
duo livre histórico.”

Para retirar dessa asserção seu aspecto paradoxal, convém logo esclarecer
que para Hegel a morte humana é essencialmente diferente da finitude dos se-
res puramente naturais. A morte é uma finitude dialética. O ser dialético, isto é,
o homem, é o único que é mortal no sentido próprio do termo. A morte de um
ser humano difere essencialmente do fim de um animal ou de uma planta, as-
sim como do desaparecimento de uma coisa por simples desgaste.

Encontra-se, num texto do jovem Hegel (1795?) relativo à análise do amor
(editado por Nohl, Hegels tlieologische Iugendschriflen, Tübingen, 1907), um
trecho sobre a morte em que já aparecem os principais temas que ele vai estu-
dar mais tarde (p. 379, última alínea, e p. 381):

Como o amor é um sentimento (Geƒühl) do vivo (Lebendíges), os amantes
só se podem distinguir [um do outro] na medida em que são mortais, [isto
é, na medida em que] pensam essa possibilidade de separação, [e] não na
medida em que algo estaria realmente separado, em que o possível reunido
com um ser-dado (Sein) sería uma entidade-real (Wirlcliches). Não há ma_-
téria [bruta ou dada] 'nos amantes [como amantes], eles formam um todo
vivo [ou espiritual, porque na época Hegel identificava vida com Espírito];
[que] os amantes tenham uma independência-ou-autonomia (Selbständig-
keit), [um] princípio-vital próprio-ou-autônomo (eigen), significa apenas
que eles podem morrer. A planta tem sais e partes-terrosas, que trazem
em si leis próprias-ou-autônomas de seu modo-de-ação; [a planta] é a re-
flexão de uma entidade estranha (Fremdes) eié possível dizer apenas: a
planta pode deteriorar-se [ou apodrecer -- verwesen]. Mas o amor tende
a suprimir dialeticamente (nnƒheben) até essa distinção-ou-diferenciação
(Unterscheidnng), essa possibilidade [considerada] como possibilidade pu-
ra (bloss), e a reunir o mortal (Sterbliches), a torna-lo imortal... Chega-se
assim ao uno-único (Einiges), os separados e os reunidos-de-novo (Wieder-
vereinigte). Os reunidos se separam de novo, mas no filho a própria reunião
(Vereinignng) ficou não-separada (nngetrennt worden).

Para compreender todo o alcance desse texto romântico, é preciso saber
que, na época em que foi escrito, Hegel julgava ter encontrado no amor o con-
teúdo especificamente humano da existência do homem. Ao analisar a relação
amorosa, ele descreveu pela primeira vez a dialética dessa existência, que a dis-
tingue da existéncia puramente natural. Descrever o homem como amante era
naquele momento, para Hegel, descrever o homem como especificamente hu-
mano e essencialmente diferente do animal.

33. Sobre a idéia da morte na filosofia de Hegel, ver o Apêndice II.
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iirrnonução A Lairuitx na HEGEL

Na Fenomenologia, o amor e o desejo de amor tornaram-se desejo de reco-
nhecimento e luta de morte para sua satisfação, com tudo o que daí decorre,
isto é, a história chegando ao advento do cidadão satisfeito e do sábio. O reco-
nhecimento mútuo no amor tornou-se nesse texto o reconhecimento social e
político pela ação. Logo, a dialética fenoménica é descrita não mais como uma
dialética amorosa, mas como uma dialética histórica, em que a realização obje-
tiva ( Verwirklichung) do reconhecimento no ato sexual e no filho (menciona-
dos na última frase do texto citado) é substituída por sua realização objetiva na
luta, no trabalho e no progresso histórico que culmina no sábio.” Na Fenome-
; 

34. As origens românticas e vitalistas da dialética do reconhecimento e da luta aparecem com
clareza na descrição formal dessa dialética que se encontra na introdução do cap. 1'v' da
Fenomenologia (p. 135, linha 2 de baixo para cima, até a p. 138, linha 20). É evidente a
estreita ligação com o texto de juventude citado. Também o amor (humano) é um desejo
de reconhecimento: o amante quer ser amado, isto é, reconliecído como valor absoluto
ou universal em sua particularidade, que o distingue de todos os outros. O amor realiza
portanto (em certa medida) a individualidade e-pode, por isso, oferecer'(em certa me-
dida) a satisfação. Em todo caso, é um fenómeno especificamente humano, pois nele de-

, seja-se um outro desejo (o amor do outro) e não uma realidade empírica (como, por
exemplo, quando se deseja simplesmente alguém). Na Fenomenologia, o que Hegel re-
prova (ímplícitamente) no amor é, por um lado, seu caráter privado (só se pode ser ama-
do por algumas pessoas, ao passo que se pode ser reconhecido universalmente), e, por
outro lado, sua falta de seriedade, por causa da ausência do risco de vida (só esse risco é
uma realização verdadeiramente objetiva do conteúdo especificamente humano que esta-
belece uma distinção essencial entre o homem eo animal). Por não pressupor o risco, o
amor (= reconhecimento amoroso) não pressupõe a ação em geral. Não é portanto a
ação (Tim) nem a obra (Werlc) que nele são reconhecidas como valores absolutos, mas o
Ser-dado (Sein), isto é, precisamente o que não é verdadeiramente humano no homem.
(Como dizia Goethe: não se ama alguém pelo que esse alguém faz, mas pelo que é; por
isso pode-se amar um morto, pois o homem que não fizesse nada seria já como um mor-
to; também por isso é possível amar um animal, sem conseguir reconhece-lo:`convém
relembrar que nunca houve duelo entre um homem e um animal, ou entre um homem e
uma mulher; lembremos também que é “indigno de um homem” dedicar-se inteiramente
ao amor: lendas de Hércules, de Sansão etc.) Por conseguinte, até um homem “feliz no
amor” não está plenamente satisfeito enquanto não for universalmente reconhecido. Sob
o ponto de vista da Fenomenologia, o homem só pode de fato amar (o que nenhum ani-
mal pode fazer) porque ele já se criou previamente como ser humano pelo risco que en-
frcntou na luta pelo reconhecimento. Por isso só a luta e o trabalho (frutos do desejo de
reconhecimento propriamente dito) produzem uma realidade-objetiva ( Wirlcliclilreit) es-
pecificamente humana (mundo técnico e social, até histórico); a realidade-objetiva do
amor é puramente natural (ato sexual, nascimento do filho): seu conteúdo humano sem-
pre permanece puramente interno-ou-intimo (ínnerlicli). E a história e não o amor que
cria o homem; o amor é apenas uma manifestação secundária do homemque 'já existe
como ser humano. '
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nología, o “uno-único” do texto citado é o homem (ou, mais exatamente, o
pré-homem) de antes da luta, levado pelo desejo de reconhecimento, que é (na
origem) o mesmo emtodos. Os “separados” são aí o senhor e o escravo que se
criam na e pela “primeira” luta, e que são essencialmente diferentes entre si.
Enfim, o “reunido-de-novo” já não é nem o ato sexual nem o filho, mas o ci-
dadão satisfeito e o sábio, que sintetizam a dominação e a sujeição, e que
decorrem do conjunto da evolução histórica da humanidade, como totalidade
integrante do movimento dialético da luta e do trabalho. De modo geral, a re-
velação completa e adequada da realidade humana dialética é não mais o amor,
que é um sentimento do vivo unido-total dado, mas a sabedoria ou a ciência,
isto é, a compreensão discursiva ou conceptual da totalidade do Ser dado ao
homem e criado por ele.

Mas, nas duas descrições fenomenológicas da dialética humana, a morte de-
sempenha um papel primordial. Porque, ja no seu texto de juventude, Hegel
afirma que os amantes (que manifestam o humano no homem) só podem di-
ferenciar-se um do outro e de tudo o que não for eles na medida em que são
mortais; ou seja, só como mortais eles possuem uma individualidade, já que
esta implica e pressupõe necessariamente a particularidade “única no mundo”.
Da mesma forma, é somente graças a morte que os amantes têm uma existên-
cia independente ou autónoma, e até livre. Enfim, é ainda por causa da morta-
lidade dos amantes que o amor se realiza como “re-união” dialética dos sepa-
rados, isto é, como síntese ou totalidade que decorre e se integra no tempo, sob
a forma de uma série de gerações consecutivas ou de uma evolução histórica
(o filho sendo a “síntese” dos amantes). Ora, sabemos que, nos textos da matu-
ridade, Hegel mantém esse vínculo indissolúvei entre, de um lado, a morte e,
de outro, a individualidade, a liberdade e a historicidade.

O que importa ressaltar é que 'o texto romântico opõe de modo radical a
morte do homem (= dos amantes) ao simples desaparecimento ou decom-
posição das entidades puramente naturais (tudo o que Hegel diz a respeito
da planta aplica-se também ao animal e à coisa inanimada). A finitude e o
desaparecimento efetivo das entidades naturais (a morte de um animal, por
exemplo) são determinados, de maneira necessária e unívoca, por leis que lhes
são estranhas (ƒremd), ou seja, pelo lugar natural (tópos) que elas ocupam no
'cosmo dado. Ia a morte do homem (= dos amantes) é uma lei imanente, uma
auto-supressão: ela é verdadeiramente sua morte, isto é, algo que lhe é próprio
e lhe pertence, e que pode ser por ele conhecido, desejado ou negado. A “mor-
te” do ser natural existe apenas “em si ou para nós”, isto é, para o homem que
dela toma consciência: o ser natural finito não sabe nada de sua própria fi-
nitude. A morte, porém, existe também para o homem, ela é “em e para si_”:
os amantes pensam a possibilidade da separação na e pela morte deles. Por isso
só o homem (= os amantes) é capaz de querer a infinitude ea imortalidade
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do que é finito e mortal, assim como é o único que pode se matar- na nat
a morte é apenas um dado - _ ' mega*. mas no homem e na história ela é também (ou
pelo menos sempre pode ser) uma obra isto 'é resultado de uma ação _),

- ' * cons .ciente e voluntária. J. .
Ora tudo isso e uivale a dize ' - S'

entidade natural Clge Põe termoràque a dicompfoslçao ou “ corrupção de uma
um . I _ _ 5'-16 Clílstência-empírica é uma aniquilação

P C Slmp es (ou idêntica), ao passo que a morte humana é u -
dialética (ou total), que anula conservando e sublim C1 É mz supressao-

. . an o. opor ao mundonatural idêntico da " -f ° -_ 8°ffiÇa0 É Cürrupçao (aristotél
histórico dialético da criação (ativa ou negadora)uaaÍi O mundo humano ou
ciente e às vezes desejada ou voluntária) ' a morte (sempre cons-

Veremos o ' ' lque si nifica em H - -
Mas já sabemos quega conserva ãdgel essialçaráier dialético da .morte humana'
a ver com a vida aPós a morte Ç oi a bu “nação que “I” “°mP°1`Ífl Dada têmmeme finito ou mortal no sengiãolf S: ešnos hque o ser dialético é necessaria-

› or e. e o om
ser verdadeiramente humano porque deve e pode iiin, segmldo Hegel, só pode. o
ressuscitar nem Pam VÍVEI' em um mundo diferente dm” E ednão mmalle para. _ o mun o natur ondenašiê Ínooräzjae cria; pela açãio, seu (próprio mundo histórico. `

gera a intro u "o " - _ _ãn h l_ * _ _ Çfl Ç 3 noçao de morte em nada modifica a descri_
Ç ege iana da dialética que já conhecemos. Afinal dizer ue h
mortal (no sentido em que ele está' consciente de sua mb i q É omem 6
voluntariamente ou ne ar a m t . z _ Bi que P0. e matar-se
exatamente o mesmo (lie uaifdoe nurfil mm) d”.1m°r””hd“d“) eqmvale 3- dizeruma entidade dialética.. H Êotalidaãe a rma que o homem é uma totalidade ou
histórico que é necessa-riamente eaplarece sempre como um indivíduo livre

. H101' , e o serverdadeiramente mortal é ne-cessariamente um indivíduo livre histórico ue é '
. E Í 'ou entidade dialética. q ms E como um” totalidad”

Mas convém examinar melhor por que é assim' - .
P1`Í1'fl¢ÍI'0, é evidente * - i

mortal. De fato só há diÍlfi1i:íLaId1‹:l”Ilé(ii'mlét1c° ou total só Pude ser ñnito ou
ne at' 'd d . 1” *ca ei P°I'ÍflI1t0, totalidade onde houver8 WI H C» Ora, a negatividade em estado isolado é ur d
se com a identidade ou com o Ser-dado (Sein) 'Só PMP 0 na a. Sua sínte-
do nada no Sen isto É um _ _] I I e ser uma penetração

Hilda no Ser Mas o Ser só :i=:uâiltiii]Í1Iilzrfrilitt(›)ideste ultlmo ou um amfl'-1Í1fifl'1¢11t0 doz e z e ,

tempo. O Ser dialético ou total (isto é o Esprãiíjtg* ;aoPnada nadifica no Sei- como
terminologia do jovem Hegel) é portànto necessar_an*';"°1:[fleriol0gIa;Êu a vida na

- ._ 1 enetem or :éotemrealizado ou materializado ' ' - - P poça) Om d z ou seja, um tempo que perdura (no Ser ou no espa-
. , per urar é necessariamente ter um começo e um fim (no 1

aparecem como nascimento e morte. Um ser dialético ou total é de faízpfi) quesempre
müfÍH1, pelo menos no sent'd ' ' - - z . .
tada no c Pelo tempo. I Diem que sua e”1“tê”“”“`emP11'101 É filllta ou limi-
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Mas a morte dialética é mais-do que um simples fim ou limite imposto de
fora. Se a morte é um “aparecimento” da negatividade, a liberdade também o é.
A morte e a liberdade são portanto dois aspectos (fenomenológicos) de uma
mesma coisa, de forma que dizer mortal equivale a dizer livre, e vice-versa.
Hegel afirma isso várias vezes, sobretudo num trecho de seu trabalho de 1802
sobre o Direito natural (v. VII, p. 370, linhas 10-13):

Esse Absoluto-negativo-ou-negador, a liberdade pura, é em seu apareci-
mento (Erscheinung) a morte; e, pela faculdade (Fähigkeit) da morte, o su-
jeito [= homem] se mostra (erweist sich) como [sendo] livre e absoluta-
mente elevado (erhoben) acima de qualquer constrangimento (Zwrmg).

No plano metafísico, é fácil constatar que é assim. Se o Ser-dado é determi-
nado no seu conjunto (de outra forma não haveria ciência possivel, nem ver-
dade), ele determina, por seu conjtmto, tudo o que faz parte dele. Um ser que
não se pudesse evadir do Ser não poderia escapar do seu destino, e estaria fixo
para sempre no e pelo lugar que ocupa no cosmo. Ou, em outros termos, se o
homem vivesse eternamente e não pudesse morrer, também não poderia fugir
da onipotência de Deus. Mas, se pode matar a si próprio, é sinal de que pode
recusar qualquer destino que lhe seja imposto, do qual escapa ao deixar de
existir. E, no plano fenomenológico, ve-se que o suicídio, ou a morte voluntá-
ria sem “necessidade vitalfi é a manifestação mais evidente da negatividade ou
da liberdade. Pois, escolher a morte para escapar de uma situação dada a qual
se está biologicamente adaptado (já que se poderia continuar a viver nela) é
manifestar independência em relação a ela, ou seja, autonomia ou liberdade.
E, já que é possível suicidar-se para escapar a qualquer situação dada, pode-se
dizer como Hegel que “a faculdade da morte” é o aparecimento da “liberdade
pura” ou absoluta (pelo menos' potencialmente) em relação a todo dado em
geral.” Mas, se o suicídio (que evidentemente distingue o homem do animal)
manifesta a liberdade, ele não a realiza, porque leva ao nada e não a uma exis-
tência livre. O que revela e realiza a liberdade, segundo Hegel, é a luta por puro
prestígio, travada sem necessidade biológica e em busca apenas do reconheci-

35. Esse tema hegeliano foi retomado por Dostoievski em Os possesses. Kirilov quer suicidar-
se apenas para demonstrar que é possível fazê-lo sem nenhuma necessidade, isto é, livre-
mente. Seu suicidio deve demonstrar a liberdade absoluta do homem, sua independência
em relação a Deus. A objeção teísta de Dostoievski consiste em dizer que o homem não
pode fazer isso, que ele recua necessariamente diante da morte: Kirilov acaba cometendo
o suicídio por vergonha de não tê-lo feito. Mas essa objeçãonão tem valor, porque um
suicídio “por vergonha” também É um ato livre (nenhum animal se suicida). E se, pelo
suicídio, Kirilov se aniquila, ele suprime (como desejou) todo o poder do exterior (do
transcendente) ao morrer prematuramente, antes que isso “esteja escrito”, e limita a inti-
nitude, ou Deus. Devo essa interpretação do episodio de Kirilov ao Sr. Jacob Klein.

zÍ'àÍi

'.1

i *"
ø-

|
I

,i
|
:|-
j.

Í1
l

i'

i
F
1.

I
'Í
1.f.

"'-'L'”Í"“*`

.____.._...-__._;¿:¡_i.ä

|
INTRDDUÇÃD Ã LEITURA DE HEGEL

mento. Mas essa luta só revela e realiza a liberdade na medida em que implica
o risco de vida, isto é, a possibilidade real de morrer.-`*°

Logo, a morte Õ um aspecto complementar da liberdade. Mas em que medi-
da e ela também um complemento da individualidade?

Por definição, a individualidade é uma síntese do universal com o particular
“única no mundo”. Ora, elevando-se ao plano ontológico, é possível mostrar
que a particularidade livre (ou a liberdade particular) é incompatível com a
infinitude.

lá Aristóteles vira muito bem que uma possibilidade que não se atualiza ou
nunca se realiza (= enquanto perdura o tempo) é de fato uma impossibilidade
absoluta. Logo, se um ser qualquer e, em particular, humano fosse infinito no
sentido de durar eternamente (= enquanto perdura o tempo) e não realizasse
certas possibilidades do Ser, essas possibilidades seriam para ele ou em relação
a ele impossibilidades. Em outras palavras, ele seria rigorosamente determina-
do por essas impossibilidades em seu Ser e em sua existência, assim como em
seu aparecimento: não seria de fato livre. Ao existir eternamente, um Ser reali-
zará necessariamente todas as suas possibilidades, e não realizará nenhuma de
suas impossibilidades. O conjunto dado dessas possibilidades ou, o que É a
mesma coisa, dessas impossibilidades constitui sua essencia imutável, ou sua
natureza eterna, ou seu caráter inato, ou sua idéia platônica etc., que ele po-
de desenvolver no tempo ao realizá-la ou ao manifesta-la`, mas que ele não
pode modificar nem aniquilar. No mundo real e fenomt`:nico, esse ser seria
apenas o representante (que pode ser único) de uma especie que é determina-
da em sua essência pela estrutura dada do Ser do qual ela faz parte, de certo
modo antes de sua realização e de sua manifestação temporais. Ou, ainda, para
- 

36. A luta por puro prestígio e aliãs um “suicídio” (com desfecho aleatório), como diz He-
gel nas Conferências de Iene de 1805-1806 (v. XX, p. 211, nas três últimas linhas): “Parece
[a cada adversário, considerado] como consciência-exterior, que ele vai ã 'morte de ou-
trem; mas ele vai à sua própria [morte]; [6 um] suicídio, na medida em que ele se expõe
[voluntariamente] ao perigo.” O fato de os adversários permanecerem vivos sujeita-os às
necessidades da existência; mas essa necessidade é transferida para o escravo (que rejei-
tou o risco), ao passo que o senhor (que o aceitou) permanece livre: em seu trabalho, o
escravo sujeita-se às leis do dado, mas o senhor ocioso que consome produtos já huma-
nizados pelo trabalho, preparados para o homem, não se sujeita mais ã imposição da na-
tureza (em princípio, é claro). Também se pode dizer que de fato o senhor morreu hu-
manamente na luta: já não age, pois permanece ocioso; vive portanto como se estivesse
morto; por isso não evolui mais no decorrer da história e, quando ela acaba, É aniquilado:
sua existência :E uma simples sobrevivência (limitada no tempo) ou uma morte adiada.
O escravo se liberta progressivamente pelo trabalho que manifesta sua liberdade; mas
deve finalmente retomar a luta e aceitar o risco para realizar essa liberdade criando, pela
vitoria, o Estado universal e homogêneo do qual será o cidadão reconhecido.
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falar como Calvino, que nesse ponto foi de uma lógica implacável: se o homem
existisse eternamente, estaria eleito ou condenado antes de sua “criação”-. sendo
absolutamente incapaz de modificar o seu destino ou a sua natureza por meio
de sua existência ativa no mundo.

O ser infinito ou eterno, e em particular o homem imortal ou que gozasse
de uma vida após a morte, seria particularizado por suas possibilidades restri-
tas ou por suas impossibilidades, e poderia ser diferenciado de todos os outros
seres, tendo impossibilidades que os outros não têm. Logo, seria um Ser parti-
cular. Mas esse particular não seria livre. E não seria uma individualidade no
sentido próprio do termo. Por não poder superar sua natureza, ele não poderia
negar ou suprimir, e até transcender, sua particularidade dada e, assim, elevar-
se ao universal. E, por não ter em si nada de universal, seria apenas particular»
sem ser um verdadeiro indivíduo. Nesta concepção de homem, a individuali-
dade só aparece onde a particularidade humana é projetada sobre a universali-
dade divina. O homem de Calvino só é uma individualidade diferente da sim-
ples particularidade de animal e de coisa pelo fato de ser eleito ou condenado,
isto é, reconhecido em sua particularidade até por um Deus universal. Mas esse
Deus o determina ao “reconhece-lo”, e só o “reconhece” em função de uma
pré-determinação, anterior de certa forma à própria existência e ao apareci-
mento do determinado a reconhecer. Considerado em si, o homem imortal
com possibilidades limitadas não é livre nem individual no sentido próprio do
termo. Quanto ao Ser infinito que realiza todas as possibilidades do Ser, pode
ser chamado de livre: pelo menos no sentido antigo e spinozista do termo, pela
ausência nele de qualquer imposição imanente ou vindo do exterior. Mas, se
cada homem realiza e_ manifesta todas as possibilidades do Ser (ao menos do
Ser humano), já não haverá entre os homens nenhuma diferença verdadeira e
nenhum deles representará uma particularidade, sem a qual não há individua-
lidade propriamente dita. Aristóteles já compreenderá isso, e sua descoberta foi
retomada pelos árabes e por Spinoza. O Ser infinito ou eterno (imortal), que é
livre, no sentido em que não é limitado por impossibilidades realizáveis em
outro lugar, é necessariamente uno e único: uma substância divina universal,
que se realiza e se manifesta em uma e por uma multidão infinita de atributos
e de modos particulares. Logo, nessa concepção infinitista há liberdade e indi-
vidualidade; mas, no caso, o único indivíduo livre é Deus, e já não há mundo
puramente natural, nem homem no sentido próprio do termo; portanto, já
não há movimento que se chama história.” Se o homem é imortal, se sobrevi-
ve à morte biológica, não há nele liberdade nem individualidade. A liberdade
do homem é a negação efetiva que ele faz de sua própria natureza dada, isto é,

37, Ver o curso do ano letivo 1938-1939, Nero sobre o eternidade, o tempo e o conceito
(p. 319-359).

.l

1.

f'

I

'Ji
_I

_-q

l

I

r

Hi
-.!
I'r

|, _

I
-T .

il;

ú

. ¡ ¡

.I
¡ .

4..

¡.

Ii.

I

l

1
[-|-
al'

...__tz _,..-.-.,¬-¬1'-1..-...-
.Ii

‹-L...-._

Hnn-s-.rnr-P-‹-`r'\.|--

z

›.

-.n`-.-›-.r|y-Q1-v1-i-w-q-ø¡-f-

1.'

S

-"_¬1__

--r--rw'

.;.-.-..¬,-..

Il É

irvrnooução A Larruaa na Hauer.

de suas possibilidades, que já realizou, que determinam suas impossibilídades,
isto é, tudo o que é incompatível com elas. E sua individualidade é uma síntese
de sua particularidade com uma universalidade que é igualmente sua. Logo, o
homem só pode ser individual e livre na medida em que implica em seu ser
todas as possibilidades do Ser, mas não tem tempo para realizar e manifestar
todas elas. A liberdade é a realização de uma possibilidade incompatível (como
realizada) com o conjunto das possibilidades anteriormente realizadas (que,
por conseguinte, devem ser negadas); só há liberdade onde esse conjunto não
compreende todas as possibilidades em geral, e onde o que está fora dele não é
uma impossibilidade absoluta. E o homem só é um indivíduo na medida em
que a universalidade das possibilidades de seu ser nele se associa coma parti-
cularidade única em seu género de suas realizações e manifestações temporais.
Só por ser infinito potencialmente, e sempre limitado em ato pela morte, é que
o homem é um indivíduo livre que tem uma história e que pode livremente
criar para si um lugar na história, em vez de contentar-se, como o animal e a
coisa, em ocupar passivamente um lugar natural no cosmo dado, determinado
pela estrutura deste último.”

O homem é portanto um indivíduo (livre) na medida em que é mortal e só
se pode realizar e manifestar como indivíduo, se realizar e manifestar também
a morte. E é fácil constatar isso se considerarmos a existência do homem no
plano fenomenológico.

Foi o que Hegel percebeu, em sua juventude romântica, ao analisar a exis-
tência manifesta dos amantes, isto é, dois seres humanos que transcendem sua
animalidade e se fundem completamente numa única e mesma vida verdadei-
ramente humana (em que o valor humano atribuído a si é uma função do va-
lor atribuído ao outro, e vice-versa). Ele percebeu que só a morte podia separar
 íi¿í¡

38. Se um animal, ou um homem como animal, estiver diante de um caminho que bifur-
ca, ele pode ir para a direita ou para a esquerda: as duas possibilidades são compatíveis
como possibilidades. Mas, se ele segue pelo caminho à direita, é impossível que tenha ido
pelo da esquerda, e vice-versa: as duas possibilidades, como realizadas, são incompatíveis.
O animal que foi pelo caminho à direita deve voltar atrás para então seguir pelo caminho
à esquerda. O homem, como animal, também deve proceder assim. Mas, como homem,
isto é, como ser histórico (ou espiritual, e até dialético), nunca volta atrás. A história não
retrocede e, mesmo assim, está no caminho à esquerda depois de ter seguido pelo cami- '
nho à direita. É porque houve uma revolução, porque o homem se negou ao seguir o ca-
minho à direita e, tornando-se assim diferente do que é, passou para o caminho à esquer-
da. Ble se negou sem desaparecer completamente e sem deixar de ser homem ll/[35 0
animal que há nele, que estava no caminho à direita, nao' podia estar no caminho à es-
flllflffllfli 1030. Elf! leve de desaparecer, e o homem que ele encarnava teve de morrer. (Seria
milagre se uma revolução triunfasse sem que uma geração substituísse outra, quer de fm-_
ma natural ou mais ou menos violenta.) .
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e distinguir esses dois seres, isto é, particularizá-los, individualiza-los. Pois, se
cada um podia viver no e pelo outro, e de certa forma em lugar do outro, cada
um devia morrer .para si, a morte sendo verdadeiramente sua e apenas sua.
Ora, essa constatação permanece verdadeira mesmo se estiver fora do quadro
romântico, mesmo se considerarmos a existencia histórica do homem, e não
sua vida amorosa. Se na humanidade de fato homogênea, realizada como Esta-
do no fim da história, as existências humanas tornam-se realmente intercam-
biáveis, no sentido em que a ação (e “o ser verdadeiro do homem é sua ação”,
segundo Hegel) de cada um será também a ação de todos, e vice-versa (Tam
eller und jeder), a' morte oporá' necessariamente cada um a todos os outros e o
particularizará em sua existência-empírica, de modo que a ação universal será
sempre também particular (ou suscetível de fracasso onde uma outra tem êxi-
to), e portanto individual.” ' ._

A liberdade e a individualidade do homem pressupõem portanto sua morte.
E o mesmo ocorre com a historicidade, já que ela é a individualidade livre ou a
liberdade individual ou individualizada.

Para Hegel, a história só começa com a “primeira” luta pelo reconhecimento
que não seria o que é, ou seja, antropogênica, se não implicasse um risco real de
vida. E a his_tória é, em seu conjunto, uma evolução da contradição (Wider_-
spruch) que nasce da solução imediata (unmíttelbar) desse primeiro conflito so-
cial ou humano, pela oposição (Entgegenserzung) da dominação e da sujeição.
Segundo Hegel, a história não teria nenhum sentido, nenhuma razão, nem pos-
sibilidade de ser se o homem não fosse mortal. E é facil constatar que é assim.

Com efeito, se o homem vivesse eternamente (= enquanto perdurar o tem-
po), ele poderia sem dúvida passarpor uma evolução, como o animal ou a
planta. Mas, ao evoluir no tempo, ele só estaria' desenvolvendo uma natureza
determinada eterna, que lhe seria dada de antemão ou imposta; sua evolução
seria um drama histórico do qual não se conhece o desfecho. Uma situação
histórica só se torna séria, transformando em histórica uma situação existen-
cial dada, na medida em que of homem pode frustrar definitivamente seu desti-
no humano, em que a história pode não atingir seu objetivo; isso só será possí-
vel se a história for limitada no e pelo tempo, e se o homem, que é seu criador,
for mortal. Só por causa da finitude essencial do homem e da história é que
esta é algo diferente de uma tragédia ou comédia, representada por atores hu-
manos para divertir os deuses,~que são os autores dessa peça e lhe conhecem o
desfecho, e que, por isso mesmo, não podem leva-la a serio nem considera-la
trágica, como os próprios atores, que sabem que desempenham um papel que
lhes foi atribuído. É a finitude de toda ação histórica, isto é, a possibilidade de
 I

39. O que sobraria da individualidade de Cristo, se Iesus não tivesse nascido e morrido?
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um fracasso absoluto, que produz a seriedade que caracteriza a participação
efetiva de um homem na história: seriedade que permite ao homem que cria a
história prescindir de outro espectador além dele mesmo.” `

Logo, a morte humana se apresenta como uma manifestação da liberdade,
da individualidade e da historicidade do homem, isto e, do carater total ou dia-
lético de seu ser e de sua existência. Mais particularmente, a morte é um apare-
cimento da negatividade, que é o verdadeiro motor do movimento dialético.
Mas se a morte é manifestação da dialeticidade do homem, é porque ela supri-
me dialeticamente, isto é, conservando e sublimando. É como supressão dialé-
tica que ela difere essencialmente do simples ñm de um ser puramente natural.

Mais uma vez, para Hegel, não existe vida humana após a morte; essa vida,
que o manteria eternamente no Ser-dado, é incompatível com a finitude es-
sencial de todo ser dialético. Em e por sua morte, o homem se aniquila com-
pleta e definitivamente; torna-se puro nada (Nichts), deixando de ser Ser-dado
(Sein). A supressão dialética pela morte e da morte é portanto diferente da
imortalidade. `

A negatividade no Ser (= identidade) lhe confere a temporalidade (= tota-
lidade), que existe como duração real do mundo e que se manifesta como
tempo histórico ou história. A negatividade se atualiza pela negação do Ser
(que soçobra no nada do passado). Mas essa negação é dialética no sentido em
que não culmina no puro nada: ao superarou transcender o Ser-dado (Sein),
cria-se o conceito (Begrifi), que e o Ser menos o ser do Ser. A negação conserva
portanto o conteúdo do Ser (como conceito: “Ser”) e o sublima, fazendo-o
subsistir sob forma ideal e não real. Sem a negatividade, isto é, sem a finitude
ou a temporalidade, o Ser jamais seria um ser concebido (begriffen).
,íg- 

40. A solução proposta por Platão e retomada por Kant também não satisfaz. Segundo Pla-
tão-Kant, cada homem, embora sendo eterno ou imortal, escolhe (fora do tempo) uma
existencia particular determinada, que ele vive durante certo tempo. Mas É evidente que
tal existência temporal não tem nada de verdadeiramente histórico. A seriedade reside no
maximo na escolha transcendental: sua realização temporal é uma comédia, que não se
sabe por que nem para quem e representada, e cujo conteúdo e desfecho são conhecidos
de antemão. Além disso, se o homem eterno representa um único papel temporal, é por-
que há algo (de fato: Deus) que o impede de representar outros (sobretudo se o que ele
desempenhou acaba mal): logo, considerado como eterno, ele não é livre. Não se percebe,
aliás, por que o homem transmundano escolhe um papel em lugar de outro, nem por que
escolhe um “mau” papel (a menos que ele escolha ao acaso, isto é, sem nenhuma liberda-
de). Por isso Calvino estava certo ao dizer que, na hipótese platõuica, a escolha do papel e
necessariamente determinada por Deus, e não por aquele que parece faze-la. Enfim, se
cada homem pode escolher qualquer papel, e se a exclusão dos outros papéis além do que
ele escolheu lhe é imposta por Deus, É Deus quem particulariza sua universalidade, e o
homem só É um individuo para e por Deus.

E «T-fã
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Logo, se a morte é uma manifestação da negatividade no homem (ou, mais
exatamente, do homem), ela é uma transformação de seu ser real em conceito
ideal. Por ser mortal é que o homem pode conceber-se (begreiƒen) tal como é
em realidade, ou seja, precisamente como mortal: ao contrário do animal, ele
se pensa como mortal, e pensa sua própria morte. Logo, ele a transcende e se
situa, de certa forma, além dela; mas ele o faz da única maneira como se pode
superar o Ser-dado sem soçobrar no puro nada, ou seja, no e pelo pensamento.

Segundo Hegel, o homem se eleva “pela primeira vez” acima do mero senti-
mento-de-si (Selbstgeƒühl) animal e chega à consciência humana de si (Selim-
bewusstsein), à consciência conceptual e discursiva em geral, pelo risco de vida
aceito sem nenhuma necessidade, pelo fato de caminhar para a morte sem ser
obrigado. Pois é pela aceitação autónoma da morte que ele supera ou transcen-
de o ser-dado que é ele mesmo, superação essa que é precisamente o pensa-
mento que revela esse ser a ele próprio e aos outros, esclarecendo-o de certa
forma de fora e a partir de um além inexistente. Se o homem não fosse volun-
tariamente mortal (isto é, livre, individual e histórico, ou seja, total ou dialéti-
co), não poderia pensar nem falar: não seria nada diferente do animal.

Afirmar que a morte humana, ao contrário do “tim” animal, é uma supres-
são dialética (isto é, livre, já que pode ser biologicamente prematura) equivale
a afirmar, primeiro, que o homem sabe que deve morrer. O animal, a planta e a
coisa acabam “em si ou para nós`"Ç isto é, apenas para um observador exterior.
Iá a morte de um homem existe também “para si", porque ele está consciente
disso. Esse fim “em e para si“§. isto é, dialético ou total, que é a morte no sentido
próprio do termo, só ocorre no homem; por isso o homem é mortal no senti-
do de ser verdadeiramente humano e essencialmente diferente do animal.”

Ao arriscar de fato a vida (sem necessidade) é que o homem se eleva ã cons-
ciência de sua morte. De_posse dessa consciência, ele pode, ao contrário do
animal, morrer conscientemente ouvoluntariamente, ou então rejeitar, em e
'por seu pensamento e vontade, a morte. Por um lado, o homem pode morrer
“sem perder consciência”; pode também voluntariamente enfrentar a morte
num risco refletido e calculado, consciente da iminência do desfecho fatal; po-

41. A famosa argumentação de Epicuro só vale para o animal, ou para o ser náo-dialético em
geral, que pode apenas sujeitar-se a seu fim sem nunca conseguir antecipar-se a ele. Este
ser é enquanto vive e se aniquila com a morte. Logo, a morte não existe efetivamente para
ele, e não se pode dizer: “ele morre'Í Mas o homem se transcende em e por sua própria

..existéncia: ele está, ao viver, também além de sua existência real; sua ausência futura está
presente em sua vida, e não é o argumento epicurista que pode apagar essa presença da
ausencia em sua existencia. Assim, o homem é mortal para si mesmo, e por isso só ele
pode morrer no sentido próprio da palavra. Porque é o único que pode viver sabendo

ue vai morrer Por isso, em certos casos, ele pode viver em função da idéia da morte,'il - _
submetendo-lhe tudo o que lhe é imposto apenas pela vida (ascese). -
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de até matar-s ' ' ' ‹1 d 1 C. POI' quaisquer motivos que lhe pareçam váiiddg, Por mm-,¡¡,
"Í 'Í *fe P°df~` 119831' 5113 I'fl0l"E¢z Cümo pode negar (enganando-se) tudo o que

eMe etišamente dado em e por sua consciência: pode declarar-se imortal.
as o om m " - 'eu nao se pode tornar realmente imortal. É o Ser do negado que

passa na negaçao e realiza seu resultado. Assim, ao negar (ativamente) o mun-
df* natural real. 0 homem pode criar um mundo histórico ou humano (técni-
co) e também, embora de outra maneira, real. Mas a morte é puro nada e só
s b ` ' _ - .u siste como. conceito da morte (-T presença da ausência de vida). Ora, ao ne-
gar um conceito, só se consegue criar um outro-conceito. O homem que nega
sua morte s ' ' _ ' . - .ó pode iiirraginar se imortal. só pode acreditar em sua vida eterna
ou em sua ressurreiçao, mas não pode realmente viver sua imaginária vida
após a morte. Mas essa fé, que tem como contrapartida e origem a faculdade
dÊ °P'f3f llvffimfflffi Pfilfl morte, também distingue o homem do animal. O ho-
mem nã ' ' 'matar seolié apena: oéunicq) ser vivente que sabe que deve morrer e que pode

- ivrern : ' ' ' - -i en e tam ém o unico que pode aspirar à imortalidade e nela
crer com maior ou menor firmeza. `

Assim d' - . . _. _ z izer que aimorte do homem e, por conseguinte, sua giiistênüa Sao
dialéticas equivale a dizer que ele se manifesta como um ser que se sabe mortal
e as ' à ' ' ' 'Maspatrtq nimoiäšlidadã, qlu seja, superando sua morte no e pelo pensamgmd

E """ r 1modo d_ scend ncia o omem em relaçao à sua morte manifesta-se ainda de
nr 1 - z . .“'59 3 fiflulvflflfldfl Cfirfflza subjetiva (Gewissheit) de vida após a mor-

te; essa transcendência aparece também como uma verdade (Wehrheit) sendo
._ . , _ _ g _ 1a rtšfelaçao de uma realidade objetiva (Wirklichkeit).

z ' ' - . .ele log; Cl'-T1; oihoiqem é dialético ou mortal, em sentido pi-óprid, é dizer que
a 4 n_ P ecipar ivremente sua morte, ou ultrapassar sua existência dada,

seja ela qual for, independentemente do caráter próprio dessa existência É di-
zer ' ' ' . _ . 'são qi: strilps pässilãilidades ultrapassam todas as suas realizaçoes efetiva; e não

er -_ ina as* e maneira unívoca por estas. Mas é também dizer que ele só
pode realizar efetivamente um número limitado de suas possibilidades infini-
tas (W melh°1'= Ífldfififlídflfiz como é indefinido todo não-A) Em outras pala
vras, h ` ' . .d o omãm sempre morre de certa forma prematuramente (o que jugufica
taedqeigqipgo o seugtelsãjodde uma vida após a morte), isto é, antes de ter esgo-
C _ d às PP551 1 1 3 35 fif-' ffill SEI' (011 melhor: de sua ação negadora ou
ria ora). animal pode aniquilar-se depois de ter realizado tudo de que em

capaz, de modo que um prolongamento da vida já não teria 'sentido' sua morte
é então “natural”. Mas o homem sempre morre, digamos, de morte “violenta”

~ i

Pmque 'Ê a moftf QUE 0 impede de fazer alguma outra coisa que ele não fez.”

42. Mesmo o fim dito violento ou acidental do animal soa como “natural” se ednsídei-3,-mos
o con`unto da natu : ' - -
tural ilo animal coiiiíia “sm finflléfsempre dctermllmdu' E até Jumfimdu* p“““ víncub na"cosmo. ato de a progenitura do animal só reproduzir sua pró-

491
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Todo homem que morreu poderia prolongar sua atividade ou nega-la: logo,
não esgotou completamente silas possibilidades existenciais humanas. Por isso-
suas possibilidades humanas podem realizar-se humanamente, ou seja, num e
por um outro homem, que retomará sua obra e continuará sua ação (que era
seu próprio ser). Assim a história é possível, e ela pode realizar-se a despeito,
ou melhor, por causa da morte. Pois, por saber que são mortais, os homens
educam seus filhos de modo que estes possam completar suas obras, agindo
para manter a lembrança dos antepassados desaparecidos. Ora, essa projeção
no futuro, que nunca será um presente para quem o pensa, bem como esse
prolongamento numa existência de um passado que não é dele, caracterizam a
existência histórica e a distinguem essencialmente da simples evolução que se
observa na natureza. i

Essa transcendência da morte na e pela história e a verdade (= realidade re-
velada) da certeza subjetiva da vida após a morte: o homem ultrapassa sua
morte na medida em que seu próprio ser é sua ação e que essa sua ação se pro-
paga através da história (que, aliás, é finita). Mas o homem só chega a essa ver-
dade muito tarde e sempre contra a vontade. No início, ele acredita (ou me-
lhor, gostaria de acreditar) em sua vida após a morte, e nega, em pensamento.
seu aniquilamento definitivo. Mas o homem só e humano se viver num mun-
do. Por isso não consegue imaginar-se vivendo humanamente após a morte
aqui na Terra se não pensar num mundo transcendente ou num alem chama-
do divino (o divino ou o sagrado são o lugar natural dos homens mortos).
Mas, vimos que onde ha vidaeterna e, portanto, Deus, já não há lugar para a
liberdade, nem para a individualidade, nem para a historicidade humanas. As-
sim, o homem que se afirma imortal acaba sempre, se superar a contradiçao,
por conceber-se corno um ser puramente natural, determinado de uma vez por
todas em sua existência puramente particular e nada criadora. E, sc possui a
idéia da individualidade livre histórica, é a Deus que ele a atribui, atribuindo-
lhe por isso a morte que ele recusa a si. Mas o homem só pode estar satisfeito
ao realizar sua própria individualidade, e sabendo que o faz. Por conseguinte, o
homem que se julga imortal, ou, o que e o mesmo, o homem que cre em Deus,
nunca chega à satisfação (Beƒríedígung) e vive sempre em contradição consigo:
no dizer de Hegel, ele e uma consciência infeliz (unglückliclics Bewusstseín) e
vive no desdobramento (Entzweiimg).

A satisfação definitiva do homem, que põe fim à história, implica neces-
sariamente a consciência da_individualidade realizada (pelo reconhecimento
 4

pria existencia prova que, ao procriar, ele esgota todas as suas possibilidades existenciais
essenciais. Mas o “filho espiritual” vai sempre alem do “pai”, 111251110 SE Erffll' dfl CÍIICÇHU;
por isso o “pai” tinha de certa maneira o “direito” (DH 21 Pflãfiíbílidflflfl humana) 11€ Vlrflr
mais tempo do que viveu.
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universal da particularidade). E essa consciência implica necessariamente a
consciencia da morte. Portanto, se a satisfação completa do homem É o objeti-
vo e o termo natural da história, e possível afirmar que esta acaba quando o
homem compreende perfeitamente sua morte. Ora, é na e pela ciência hegelia-
na que pela primeira vez o homem compreende plenamente o sentido fenome-
nológico, metafisico e ontológico de sua finitude essencial. Esta ciencia, que é a
sabedoria, só pôde aparecer no fim da história, pois só com ela É que a história
fica perfeita e definitivamente acabada. Só ao se compreender nessa ciência
como mortal, isto é, como um indivíduo livre histórico, é que o homem chega
à plenitude da consciência de um si que já não tem nenhum motivo para se
negar e se tornar outro.

A ciencia hegeliana culmina na descrição do homem entendido como um ser
total ou dialético. Ora, dizer que o homem é dialético equivale a dizer que ele
aparece a si mesmo como mortal (plano fenomenológica); ou que ele existe ne-
cessariamente num mundo natural que não tem alem, isto é, onde não há lu-
gar para um Deus (plano metafísico); ou, ainda, que ele é essencialmente tem-
poral em seu próprio ser, que é assim, em verdade, ação (plano ontológico).*3

Em resumo:
A dialética hegeliana não é um método de pesquisa ou de demonstração fi-

losófica, mas sim a descrição adequada da estrutura do Ser, bem como da reali-
zação e do aparecimento do Ser. _

Afirmar que o Ser é dialético equivale a dizer primeiro (no plano ontológi-
co) que ele é uma totalidade que implica a identidade e a negatividade. Depois,
 .í

43. Deus e a vida após a morte foram negados por certos homens desde sempre. Mas Hegel
foi o primeiro a tentar uma filosofia completa ateia e finitista em relação ao homem (pelo
menos na grande Logik e nos textos anteriores). Ele ofereceu não apenas uma descrição
correta da existência humana finita no plano fenomenológico, o que lhe permitiu utilizar
sem contradição categorias fundamentais do pensamento judeo-cristão, mas ainda ten-
tou (sem conseguir inteiramente, e verdade) completar essa descrição com uma análise
metafísica e ontológica, também radicalmente atéia e finitista. Mas pouquíssimos leitores
compreenderam que a dialética significava em última análise o ateísmo. Depois de Hegel,
nunca mais o ateísmo se elevou no nivel metafísieo e ontológico. Atualmente, Heidegger
é o primeiro que propõe uma filosofia atéia completa. Mas não parece tê-la levado além
da antropologia fenomenológica exposta no primeiro volume de Seia and Zeit (Ser e
tempo). Essa antropologia (sem dúvida notável e autenticamente filosófica) não acrescen-
ta nada de novo à antropologia da Fenomenologia (que, aliás, talvez nunca tivesse sido
compreendida se Heidegger não tivesse publicado o seu livro); mas nela o ateísmo ou o
finitismo ontológico estão implicitamente afirmados de maneira conseqüente. Mesmo
assim, alguns leitores, de certa competencia, ainda falam de uma teologia de Heidegger e
descobrem em sua antropologia uma noção de vida após a morte.

E
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mundo histórico (ou _ _mundo natural, mas tambériltâorinodo real Objetivo (não existe mundo divino).
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mas também como individuo ivre. d dizer que há totalidade, ou mediação,
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APÊNDICE 11

A IDÉIA DA Moura
NA 1=iLoso1=iA DE HEGEL*

Num trecho fundamental do prefácio da Fenomenologia (p. 19-24), Hegel traça
as grandes linhas de sua filosofia e indica seu objetivo principal; enumera os
princípios que baseiam seu pensamento e as respectivas conseqüências. Com-
preender esse trecho é ter a chave de todo o sistema hegeliano, e da Fenomeno-
logia em particular. Mostra com clareza o papel primordial que a idéia da mor-
te tem na filosofia de Hegel.

Hegel começa indicando em que consiste o conteúdo essencial e inédito de
sua filosofia (p. 19, linhas 23-26):

A meu ver, e isso se justíficará pela exposição do próprio sistema, tudo de-
pende (es kornrnr alles darauƒan) de que se cxprinia e-compreenda (enfas-
sen) o verdadeiro (Wahres) não [somente] como substância, mas também
como sujeito. ' _ .

Essa frase é dirigida primeiro contra Schellíng e sua concepção do absoluto
como substância. Mas essa concepção de Schelling_ apenas retoma a concepção
de Spinoza, que, por sua vez, representa uma forma radical da ontologia tradi-
cional, isto é, grega ou pagã. Logo, Hegel opõe sua filosofia atodas as que a
precederam (exceto às de Kant e de Fichte e, em certa medida, à de Descartes).
A exemplo de Tales e de Parmênides, os filósofos pré-hegelianos consideraram
exclusivamente a noção de substância, esquecendo que a de sujeito é igualmen-
te primordial e irredutível. _

A filosofia não é apenas uma verdade ou uma descrição verdadeira; é tam-
bém, ou deveria ser, uma descrição do verdadeiro; Ora, se a verdade (Wahrheit)
é a revelação (= descrição) correta e completado Ser e do real pelo discur-
so coerente (Logos), o verdadeiro (das Wohre) é o .Ser-revelado-pelo-discurso-
em-sua-realidade. Logo, não basta que o filósofo descreva o Ser; ele deve ainda
descrever o Ser-revelado e explicar a revelação do .Ser pelo discurso. O filósofo
deve descrever a totalidade do que é e existe. Ora, essa totalidade implica de
fato o discurso, e em particular o discurso filosófico. O filósofo lida portanto
não apenas com o Ser-estático-dado (Sein) ou com a substância, que são o ob-
jeto do discurso, mas também com o sujeito do discurso e da filosofia: não lhe
basta falar do Ser que lhe é dado; ele deve também falar de sí e explicar a si
mesmo como quem fala do Ser e de si.
íI 

I. Texto integral das duas últimas conferências do curso do ano letivo 1933-1934.
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Em outros termos, a filosofia deve explicar como e por que o Ser' se realiza
não apenas como natureza e mundo natural, mas também como homem e
mundo histórico. A filosofia não deve contentar-se em ser uma filosofia da na-
tureza; deve ser também uma antropologia: além das bases ontológicas da rea-
lidade natural, ela deve buscar as da realidade humana, que é a unica capaz de
se revelar pelo discurso. -

Ao descrever o verdadeiro também como sujeito. D1-1. Em DUIFDS lfrrmüãz #10
analisar as caracteristicas específicas da realidade humana, Hegel descobre a es-
trutura dialética do Ser e do real, e a categoria ontológica da negatividade que
se encontra na base' dessa dialeticidade. Ao descrever a dialética real é que ele
descobre a circularidade do verdadeiro e da verdade, e, portanto, de sua pró-
pria filosofia. _

Hegel afirma isso num trecho que é bem parecido com o texto citado (p. 20,
linhas 5-19):

Em seguida, a substância viva [isto é, nem estática, nem dada] é o Ser que
na verdade é sujeito; ou, o que é o mesmo, que só é objetivamente-real
na medida em que a substância é o movimento[-dialético] do ato-de-afir-
mar-a-si-mesmo (Sícliselbstsetzen) ou a mediação (Vermitrlung) consigo
mesmo do ato-de-tornar-se-diferente-de-si (Sichanderswerden). Como su-
jeito, a substância é a negatividade simples-ou-indivisa (einfach) pura, e
por isso mesmo o desdobramento (Entzweiung) do simples-ou-do-indb
viso, ou a duplicação (Verdopplung) que cria oposição (entgegensetzend),
que é igualmente -(wíeder) a negação dessa distinção-ou-diferenciação (Ver-
schiedenheit) indiferente `(g1eichgültig) e de seu 'oposto (Gegensatz). Essa
igualdade que se re-constitui, ou a reflexão em si no ser-outro (Andersseín),
é que é o verdadeiro, [e] não a unidade-unificante primordial (ursprüng-
lich) como tal, isto é, [a unidade-unificante] imediata (unmitrelbar) como
tal. O verdadeiroé o devir de si, o círculo que pressupõe seu termo-final
(Ends) como seu objetivo (Zweck) que o tem como começo, e que só é ob-
jetivamente-real pelo desenvolvimento-realizador (Ausƒührung) e por seu
termo-final. W

Esse trecho muito denso implica todas as noções fundamentais da dialética
de Hegel e resume tudo o que a sua filosofia tem de essencial e de verdadeira-
mente novo. ' ` .

Se a substância concebida como Ser-estático-dado (Sein) natural tem como
fundamento ontológico a identidade (consigo mesmo), o sujeito do discurso
que revela esse Ser e a si mesmo, isto é, o homem, tem como base última a ne-
gatividade. Ora, o homem que é dominado em seu ser pela negatividade não é
Ser-estático-dado, mas ação -ou Ato-de-se-afirmar ou de se criar. E ele só é ob-
jetivamente-real como um movimento dialético, cujo resultado é mediatizado
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pela negação do Ser-dado que lhe serve de ponto de partida. Essa negatividade,
associada no Ser à identidade do Ser, é que cinde esse Ser em objeto e sujeito,
criando o homem oposto ã natureza. Mas é também essa negatividade, realiza-
da como existência humana no seio da natureza, que re-une de novo o sujeito
e o objeto no e pelo conhecimento verdadeiro, em que o discurso coincide com
o Ser que ele revela. O verdadeiro, ou o Ser~revelado, não é portanto, como
pensavam Parmênides e seus discípulos, a identidade primeira e primordial, e
até imediata ou dada e natural, do Ser com o pensamento, mas o resultado de
um longo processo ativo que começa por opor o homem à natureza da qual ele
fala e que ele nega por sua ação.

O restabelecimento da unidade, ou a coincidência final da substância com o
sujeito, efetua-se na descrição adequada da totalidade do Ser e do real pela filo-
sofia absoluta (na elaboração da qual se reduz toda a existência humana de seu
autor ou do sábio, que deixa de se opor ativamente, como sujeito, à natureza
considerada como substáncia). Mas a totalidade do real implica a realidade hu-
mana, que só existe como movimento criador. A adequação perfeita e definiti-
va do Ser (= substância) ao discurso (= sujeito) só se poderá efetuar no fim dos
tempos, quando acaba o movimento criador do homem. E essa conclusão re-
vela-se pelo fato de o homem não avançar mais e contentar-se em refazer (em
seu pensamento filosófico) o caminho já percorrido (por sua existência ativa).
Assim, a filosofia absoluta, ou o verdadeiro, no sentido forte do termo, só pode
aparecer sob a forma de uma descrição circular da dialética real considerada
em sua totalidade. Essa filosofia descreve, por um lado, o caminho que leva do
nascimento do discurso (= homem) ao seio do Ser (= natureza) até o advento
do homem que revelará por seu discurso a totalidade do Ser. Essa filosofia, por
outro lado, é esse discurso revelador da totalidade. Mas essa totalidade implica
o discurso que a revela, assim como o processo do devir desse discurso. Desse
modo, quando se chega ao final da descrição filosófica, é-se remetido para o
seu início, que é a descrição de seu devir. O termo- final desse devir descrito é o
advento da filosofia absoluta. Mas esse advento é também o objetivo persegui-
do desde o início, pois a filosofia só é absoluta, só descreve a totalidade, na me-
dida em que ela compreende a si mesma ao descrever seu devir. Essa descrição
só pode scr feita do ponto de vista da filosofia absoluta, que é portanto o co-
meço ou a origem de toda descrição adequada. Ou seja, assim como a totalida-
de que ela descreve, a filosofia absoluta só pode, também ela, realizar-se objeti-
vamente em e por seu desenvolvimento, isto é, como conjunto de seu discurso
circular que forma_um todo indivisível, que reproduz a dialética fechada da
realidade. Essa circularidade do discurso filosófico garante sua totalidade in-
transponível e imodificável, e portanto sua verdade absoluta.

O próprio Hegel afirma isso (p. 21, linhas 3-8) quando retoma (depois de
tër escrito uma nota explicativa) a idéia enunciada no fim do trecho citado.
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O verdadeiro é o todo. Ora, o todo é a realidade-essencial (Weseri) que se
conclui-ou-se-aperfeiçoa por seu desenvolvimento. É preciso dizer quedo
absoluto é essencialmente resultado, que somente no fim ele é 0 QUÊ ff e
verdade; nisso precisamente consiste sua natureza de ser entidade-ol;;ietI1;a-
mente-real (Wirkliches), sujeito ou ato-de-tornar-se-si-mesmo (Sic se st-
werderi). i

- . _ _ ' t tl`d de, isto é,o
O verdadeiro, ou o Ser-revelado pelo discurso, é uma o ai H

conjunto de um movimento criador ou dialético, que produz obdiscttrS0 110
lidade do real é não apenas su stancia. masâmago do Ser. O absoluto ou a tota

' d 'eito perfeitamente revelador do real; IMS filfi SÓ 0 É n° fim de seu de'ain a suj _ .
. . . . . * ` evela ao. E esse devir

V" dialético (= h15tónc0)` que culmina cllm sua pclmhrumangaue não é um
revelador significa que a totalidade implica a rãa i ac e ' *O râl ressiva tem

› - a a -dado eternamente idêntico a ela, mas um afff' É HU Um Ç P E
poral. __ h _

Essa autocriação do homem se efetua pela negação do dado (natural el u
) A realidade humana, ou o Eu, não é portanto uma realidade natura ou

iriifãcliata, mas uma realidade dialética ou mediatizada. Copceber oi absloluto. . - › - bê- ocomo im ican-como sujeito (e o essencial e isso, segundo Hegel) É COHCÊ P _
da zi negatividade e como se realizando não apenas como natureza, mas ainda
como Eu ou homem isto é, como devir criador ou histórico.1. - ' ` frase ue se ue oÉ o que diz Hegel (depois de outra nota explicativa) na C1 8
trecho citado (p. 21.líHl'1flS 27-31)1 H

. - * ' li lb -
A mediação nada mais é que a igualdade consigo mesmo (Sic se isto
gleíclilieit) que se movel'dlaleticam¢flÍ¢lš OU lã-11'"-'-lã] Ê 3- ffflexaü Ef“_ 51*' . . ' - -' ne atividade .elemento-constitutivo (Moment) do Eu qu; Úxlfilf Paríasigadevä Simp1Es_
pura, ou, [quando ela é] reduzida até sua a straçao pu .
ou-indiviso.

E (depois de mais uma nota) Hegel prossegue dizendo (p. 22, linhas 10-1 lli
“O que acaba de ser dito pode também ser expresso assim: a razão (Vernizmƒtl é
uma ação teleológica (zweckmässíges Tioi).“ Í í _ _

Afirmar que o absoluto é não apenas substância, mas tambem sujeito equi-
vale a dizer que a totalidade implica a negatividade, além da identidade. Equi-i . -' ~ - t za, mas tam-
vale também a dizer que o Ser se realiza nao apenas Ãonrjitpia ure ue só difere
bém como homem. Enfim. equivale a Cllzfff f-IUÚÍÚ go (Lo osšlou discurso
essencialmente da natureza na medida em qišie e raz _ É ugn Ser-dado mas
coerente dotado de um sentido que revela o er --'nao _ l lê _› H
a ão criadora (- negadora do dado). O homem só e movimento dia tico ouÇ -_ - j ' 've em fun ão do

histórico (= hwell revelador do ser peflo dlscdlrsol pürltilblfovdu de um olãjetivofuturo, que se apresenta para ele sob a orma e um p 1
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(Zweck) a realizar pela ação negadora do dado, e porque ele só é real como ho-
mem na medida em que ele se cria por essa ação como uma obra (Werk).

Da introdução na ontologia da categoria fundamental da negatividade ou
da ação (Tai ou Tim, que é o "ser verdadeiro do. homem”) decorrem todos os
traços característicos da filosofia hegeliana (= dialética).

Disso resulta, entre outras, uma conseqüência que já conhecemos e que He-
gel formula da seguinte forma (p. 23, linhas 21-24): “Entre as diversas conse-
qüências decorrentes do que foi dito, pode-se destacar a [que consiste em di-
zer] que o saber só é objetivamente-real e só pode ser exposto (dargestellt)
como ciência ou como sistema.”

“Ciência” ou “sistemaf significam, em Hegel, a descrição adequada, e por-
tanto circular, da totalidade acabada ou fechada do movimento dialético real.
Com efeito, se for introduzida a negatividade ou a ação criadora no Ser-dado,
só se pode pretender a verdade absoluta, ou total e definitiva, admitindo-se que
o processo dialético criador está acabado. Ora, uma descrição do processo dia-
lético concluído, isto é, do processo que chega a um termo cuja negação já não
é a criação de um termo novo, só pode ser efetivamente circular?

Enfim, ao terminar o trecho (p. 19-24) em que expõe rapidamente os traços
essenciais de seu sistema, Hegel diz que é possível resumir tudo o que ele enun-
cia sobre a dialeticidade do Ser dizendo que o absoluto é Espírito (Geíst).

Hegel diz o seguinte (p. 24, linhas 6-14 e 26-29): '

[O fato] de que o verdadeiro só é objetivamente-real como sistema, ou que
a substância é essencialmente sujeito, é expresso na representação (Vorstel-
lung) que enuncia (aussprícht) o absoluto como [sendo] Espírito - o con-
ceito mais sublime, e que pertence-propriamente aos tempos modernos e à
sua religião [cristã]. Só a entidade-espiritual (das Geistíge) é a entida_de-ob-
jetivamente-real (das Wirklíche): ela é [de um lado] a realidade-essencial ou
a entidade-existente-em-si (/lnsichseíendes); [de outro lado, ela é] a entida-
de-que-se-refere [a si mesma e aos outros] (das sich Verhaltende) e a enti-
dade-determinada-especificamente (das Bestímmre), o ser-outro (Anders-
seín) e o ser-para-si (Fürsichseín); e [ela é, enfim,] a entidade-que-fica em si
mesma (in sich selbst Bleibendes) nessa determinação'-específica ou em seu
ser-fora-de-sí (Aussersích.sein); isto é, ela é em e para si (ari und für sich).
[...] O Espírito que se sabe-ou-conhece [como sendo] assim desenvolvido

2. Segundo Hegel, nenhuma verdade é possível antes da conclusão do processo dialético
(= histórico). Mas essa conseqüência só é necessária se fdr admitida a dialeticidade da to-
talidade do Ser. Ao admitir, ao contrário, que a negatividade só intervém na realidade hu-
mana e que o Ser dado só é regido pela identidade, é possível manter a noção tradicional
da verdade, pelo menos em relação à natureza e ao passado do homem.
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(entwíckelt) como Espírito é a ciência. Ela é a realidade-objetiva do Espirito
e o reino que ele se constrói em seu próprio elemento.

Afirmar que o absoluto é Espírito equivale a afirmar a estrutura dialética do
Ser e do real, considerados no conjunto, ou como totalidade integrada. Pois o
Espírito é ao mesmo tempo Ser-em-si (identidade, tese, Ser-dado, natureza),
Ser-para-si (negatividade, antítese, ação, homem) e Ser-em-e-para-si (totalida-
de, síntese, obra, história = movimento). Sendo totalidade dialética, a entidade-
espiritual é a entidade-objetivamente-real, e é a única que o é. Porque a reali-
dade concreta implica tudo o que é de um modo qualquer: tanto o mundo
natural quanto o mundo humano ou histórico e o universo do discurso. O su-
jeito e o objeto, o pensamento eo Ser, a natureza e o homem são meras abstra-
ções quando considerados isoladamente, assim como são abstrações os discur-
sos isolados e as entidades-coisa particulares. Somente o conjunto da realidade,
revelada pelo conjunto do discurso, é uma realidade-objetiva; e esse conjunto,
no duplo aspecto, isto e, o mundo natural que implica o homem que dele fala,
é precisamente o que Hegel chama de Espírito.

Estudar filosoficarnente o real, concebendo-o como Espírito, não é portanto
limitar-s_e, como fizeram os gregos e a tradição filosófica, à descrição fenome-
nológica, metafísica e ontológica do Ser-dado e do cosmo natural eterno, mas
estender essa tripla descrição ã ação criadora que e o homem, e a seu mundo
histórico. Só então o real descrito aparece como dialético ou trinitario, e ate
como espiritual.

Ora, o homem que Hegel tem em vista não e aquele que os gregos julgavam
avistar e que legaram à posteridade filosófica. Esse pretenso homem da tradi-
ção antiga é de fato um ser puramente natural (= idêntico), que não tem liber-
dade (= negatividade), nem' história, nem individualidade propriamente dita.
Assim como o animal, ele só representa, em e por sua existência real e ativa,
uma idéia ou essência eterna, dada uma vez por todas e permanecendo idênti-
ca a si mesma. Assim como a vida do animal, sua existencia-empírica é absolu-
tamente determinada pelo lugar natural (tópos) que ele ocupa desde sempre no
seio do cosmo dado imutável (seus eventuais desvios sendo apenas o efeito do
acaso). E se ele difere essencialmente do animal é apenas por seu pensamento
ou seu discurso coerente (Logos), cuja aparição no cosmo nunca foi, aliás, ex-
plicada. Mas esse discurso nada nega e nada cria: contenta-se em revelar o real
dado (o erro ficando de fato inexplicável). O discurso, isto é, o homem, incor-
pora-se ao Ser-dado. E o que há, em última análise, é esse Ser uno e único que
se pensa eternamente em sua totalidade dada. Ou então, como dirá mais tarde
Spinoza, o que há em última análise é Deus que e substancia.

O homem que Hegel analisa e, ao contrário, o homem que aparece na tradi-
ção pré-ñlosófica judeo-cristã, a única verdadeiramente aiitropológica. Essa

ä I
i r4

tradição manteve-se no decorrer dos tempos modernos sob a forma de fé ou
de teologia, ambas incompatíveis com a ciência ou a filosofia antigas e tradi-
cionais. Foi essa tradição que transmitiu a Hegel a noção do indivíduo livre
h1$ÍÕ1'1C0 (011 da “P€55Ú3”)z que ele foi o primeiro a analisar filosoficamenteJ

tentando concilia-la com as noções fundamentais da filosofia pagã da nature-
221.* Segundo essa tradição judeo-cristã. o homem difere essencialmente da na-
tureza, e difere nao apenas pelo pensamento. mas por sua atividade. A natureza
e um pecado no homem e para o homem: ele pode e deve opor-se a ela e negá-
la nele mesmo. Embora viva na natureza, não está sujeito a suas leis (mila-
gresl): na medida em que ele se opõe a ela e a nega, é independente em relação
a ela; e autónomo ou livre. Ao viver no mundo natural como estranho, opon-
do-se a esse mundo e suas leis, ele cria um mundo novo que lhe é próprio' umI'

mundo histórico no qual o homem pode converter-se e tornar-se um ser ra-
dicalmente diferente (Arrdersseín) do que ele é como ser natural dado. Nesse
mundo histórico, e por essa conversão livre, o homem não ê um representante
qualquer de uma especie eterna ou imutável dada: ele É criado, e ele se cria,
como um indivíduo único no gênero.

Quando Hegel diz que toda a sua filosofia é uma tentativa de conceber a
substancia como sujeito, ele quer dizer que essa filosofia tem como objetivo
priiicipal explicar a existencia do homem no mundo natural, e o homem aí é
pensado de modo idêntico ao da tradição antropológica judeo-cristã. Preci-
samente por isso é que, no texto citado, Hegel utiliza a palavra Espírito para
resumir o conjunto da filosofia. Ele tem o cuidado de assinalar a origem judeo-
crista da noção antropológica de Espírito (Geist) e de opor essa noção moder-
na a toda a tradição antiga ou pagã, que e a da substância ou do Ser-dado na-
tural (Sein).

-lu»-uzwuííim

3. De lato, Hegel foi antecedido nesta via por Descartes (primeira tentativa de filosofia cris-
tã). Kant e Fichte (filósofos cristãos por excelência). Mas essas três tentativas de antropolo-
gia filosófica fracassaram porque seus autores não ousaram deixar de lado a idéia tradicio-
nal (e. em ultima análise. pagã ou naturalista: identidadel) da imortalidade do homem ou
da alma. (dom suas noçoes de rnónada e de razão suficiente, Leibniz é um presumir da no-
çao hegeliana de Espirito, isto é, da totalidade ao mesmo tempo subjetiva e objetiva. Mas
Leibniz nao viu a diferença essencial que subsiste entre a natureza e a história, e nele não
ha antropologia propriamente dita (explicita). Quanto ao próprio Hegel. não conseguiu
conciliar sua antropologia (dialética) com a filosofia tradicional (idêntica) da natureza
Cüffl ffllãüi feüusou-se ii aplicar ao homem as categorias “naturistas" dos gregos e não
adotou a pseudo-antropologia deles. Mas errou quando também deixou de lado o que eles
propunliani como filosofia da natureza. e tentou aplicar ao conjunto do real (tanto huma-
no quanto natural) suas próprias categorias dialéticas, que são de fato específica e exclusi-
vamente antropológicas.

.Ti



arsxzinn... .oii-:vii

Mas se, de acordo com o texto citado, Hegel se afasta da tradição filosófica
pagã e aceita a tradição antropológica judeo-cristã, ele enfatiza no mesmo tex-
to que também se desliga desta última tradição num ponto de extrema impor-
tância filosófica.

É que a tradição antropológica judeo-cristã é uma tradição essencialmente
religiosa, e até teísta (e teológica). Sem dúvida, os judeo-cristãos descobriram a
espiritualidade (= dialeticidade) do homem, isto é, sua liberdade, sua historici-
dade e sua individualidade. Mas, para eles, a espiritualidade só se realiza e se
manifesta plenamente no além, e o Espírito propriamente dito, o Espírito de
fato objetivamente-real, é Deus: um ser infinito e eterno. O homem, feito à
imagem de Deus, só é de fato espiritual na medida em que é eterno, e ele é
eterno ou imortal pelo fato de ser Espírito. O homem transcende realmente o
mundo natural no sentido em que vive também num mundo transcendente
(e não apenas num mundo histórico transcendental, que é imanente à nature-
za). Esse mundo está além da natureza, que, entre outros, implica o homem
considerado ein sua existência-empírica (Da.sei`ri); mas esse mundo é conside-
rado mais objetivo e mais real ainda que o mundo natural aqui da Terra. O ho-
mem nele penetra após a morte, para nunca mais deixá-lo; e também dele par-
ticipa durante sua vida, já tendo nele estado antes do nascimento. Dizer que o
homem tem uma alma imortal (que é o Espírito nele) é admitir a realidade
desse mundo transcendente; e admitir essa realidade é afirmar a imortalidade
ou a infinitude do homem. Ora, esse mundo não depende do homem: ele lhe é
dado uma vez por todas, sendo anterior e essencialmente imutável em si mes-
mo. Ao inverso, é o homem temporal que depende absolutamente desse mun-
do transcendente: o mundo histórico que' o homem cria aqui na Terra é apenas
um reflexo na natureza espaciotemporal do mundo eterno do além. Logo, esse
mundo eterno não é humano: ele está além do indivíduo livre histórico, assim
como está além do animal e da coisa. Esse mundo infinito e eterno é um mun-
do divino, e sua totalidade una e única, que é o Espírito, não é o homem, mas
Deus: o homem só acede a Deus após a morte, e somente então ele realiza e
manifesta plenamente sua espiritualidade.

Ora, segundo Hegel, o ser espiritual ou dialético é necessariamente tempo-
ral e finito. A noção cristã de um Espírito infinito e eterno é, em si, contradi-
tória: o ser infinito é necessariamente o Ser-estático-dado natural, eternamente
idêntico a si mesmo; e o ser dinâmico criado ou criador. e até histórico ou es-

' piritual, é necessariamente limitado no tempo, isto é, essencialmente mortal.
A tradição judeo-cristã acabou entendendo isso. Ao admitir a imortalidade da
alma, ela admitiu a realidade do mundo divino, que é o lugar natural do ho-
mem após a morte (essa morte o anula como elemento integrante do mundo
natural e humano aqui na Terra). E, pela força lógica das coisas, o pensamento
cristão teve de sujeitar o homem imortal ao seu Deus eterno infinito transcen-
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d 1 _ ' - . . . .dm; 'liepáe âle renänciar à liberdade humana e, portanto, à historicidade o à lo-
_ ua i a e ver adeiras do homem. Por isso, as três categorias antropoló-

gicas (= dialéticas) fundamentais só foram aplicadas literalmente ao Espírito
d . 1 li s H '_:fikfldeião qlue ‹-'.i_Deul:. para o pensamento teológico cristao, jesus Custo é o
.o in .ivi uo ivre istórico propriamente dito, e a liberdade, a historicidade

e a individualidade do homem comum são meros efeitos da graça divina isto
é, d ' _ 're uma açao trans humana do Deus trans-mundano. Mas, mesmo que se
ap iquem essas categorias ao homem-Deus eterno, depara-se com difieuldodos
intransponiveis. Cristo só é verdadeiramente autônomo na medida em que é
D . ih' f 1nãis Egas; C-01'fl0 DEUS? ele só pode ser o Ser uno e unico que se pensa pe;-ma-
tóricig me ernamen: iqêntico a sizmesmo. Em vez de um indivíduo livre his-
enconlroiši se essšcziil suo uto-substância que Parmênides já previa, que Spinoza
HI le que e ing retomou no momento em que Hegel fzlaboz-ovo sua

osofia dialética ou antropológica.
Hegel quis, desde o início, aplicar ao homem na noção judeo-cristã do indjví-

dualidade livre histórica, desconhecida na Antiguidade pagã, Mas, -ao amjjsar
filosoficamente essa noção dialética, viu que ela implicava a finitude ou a tem-
poralidade. Compreendeu que o homemsó podia ser um indivíguo 1¡,,,.e h¡St¿,_
rioo se fosse mortal no sentido próprio e forte do termo isto é ñnito no tem o

_ . ii ii
e consciente de sua finitude. Ao compreender isso Hegel negou a vida apósa
morte: o homem que ele entrevê só é real na medida em que vive e age no seio
da natureza; fora do mundo natural, ele é puro nada

M ' - .115 Hflgflr =.1_ vida após a morte é, de fato, negar o próprio Deus. Pois afir-
mar que o homem, que transcende efetivamente a natureza na medida em
que 3 nega (Pela 3Çã0)z Se flfliquila assim- que se situa fora dela, aí morreu-
do como animal, equivale a dizer que não há nada além do mundo natural.
O mundo não-natural chamado transcendente 'ou divino é na realidade o
m'-mdc' tfansfififldflflffil (01-1 que fala) da existência histórica humana oo não
vai além do âmbito temporal e espacial do mundo natural Logo nã:-il há Es
pírito fora do homem que vive no mundo. E Deus só é objetivamente real no
interior desse mundo natural, onde ele existe apenas sob a forma do discurso
teológico do homem. z _

ASSÍHI. .I-Iegel aceita a tradição antropológica judeo-cristã apenas sob uma
forma radicalmente laicizada ou atéia. O absoluto-Espírito ou 3 Substância su
jeito, a que Hegel se refere, não são Deus. O Espírito hegeliano é a totalidade
espaciotemporal do mundo natural que implica o discurso humano revelador
desse mundp e de si mesmo. Ou seja, o Espírito é o homem-no-mundo: o ho-
me t ' _d mdmor a que vive num mundo sem Deus e que fala de tudo o que oxmto E

e tu o o que ele cria, inclusive ele próprio, _ .
É o que Hegel afirma implicitamente no fim do trecho citado. Ele diz que o

ESPIUÍU É *1 CIÕHCH, que a ciência é a única realidade-objetiva do Espírito Ora

Ê
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essa ciência é a filosofia hegeliana, que aparece no seio do mundo natural no
fim do devir histórico do homem. Logo, o Espírito e a totalidadeespaciotem-
poral do mundo natural, na medida em que ela e inteiramente revelada pelo
discurso do homem perfeito (= satisfeito) ou do sábio, discurso esse que e uma
simples integração do sentido verdadeiro de todos os discursos pronunciados
pelos homens no decurso da história. Ou ainda: o Espirito que os judeo-cris»
tãos chamavam de Deus é na realidade a filosofia hegeliana, na medida em que
ela é absolutamente verdadeira, isto e, na medida em que revela correta e com-
pletamente tudo o que foi, é e será.

Ora, segundo Hegel, a revelação discursiva do Ser só é possível se o Ser reve-
lador ou que fala é essencialmente finito ou mortal. O Espirito hegeliano não é
portanto um Espirito divino (pois não existem deuses mortais): ele é humano
no sentido em que é um discurso imanente ao mundo natural e que tem como
suporte um ser natural cuja existência é limitada pelo tempo e pelo espaço.

Quando Hegel afirma que o conteúdo essencial de toda a sua filosofia equi-
vale em suma a dizer que “ele interpreta ,a substância como sujeito ou concebe
o absoluto como Espíritofi isso significa que sua filosofia deve antes de tudo
explicar-se, filosoficamente, como um discurso que revela de maneira comple-
ta e adequada a totalidade do Ser e do real. Ela consegue isso ao explicar como
e por que o homem chega a falar coerentemente de si mesmo e do mundo
onde vive e que ele cria. Essa explicação é uma descrição fenomenológica, me-
tafísica e ontológica do homem compreendido como individuo livre histórico.
Ora, descrever o homem como individuo livre histórico é descreve-lo como fi-
nito em e por si mesmo, no plano ontológico; como mundano ou espacial e
temporal, no plano metaflsico; e como mortal no plano fenomenológico. Neste
último plano, o homem aparece como um ser que está sempre consciente da
morte, costuma aceita-_la livremente e com conhecimento de causa, e às vezes
procura-a voluntariamente. Assim, a filosofia dialética ou antropológica de
Hegel é, em última análise, uma filosofia da morte (ou, o que da no mesmo, do
ateísmo). i

A análise do trecho do prefácio da Fenomenologia em que Hegel traça as
grandes linhas de sua filosofia mostra com clareza o papel primordial que a
ideia da morte tem nessa filosofia. A aceitação sem reservas da morte, ou da
finitude humana consciente de si, é a fonte última de todo o pensamento he-
geliano, que extrai todas as conseqüências, mesmo as mais longínquas, da exis-
tência desse fato. Segundo esse pensamento, é ao aceitar voluntariamente o ris-
co de morte numa luta por puro prestígio que o homem aparece pela primeira
vez no mundo natural; e é ao resignar-se à morte, ao revelá-la pelo discurso,
que o homem chega finalmente ao Saber absoluto ou à sabedoria, concluindo
assim a história. Pois é partindo da idéia da morte que Hegel elabora sua cien-
cia ou a filosofia absoluta, a única capaz de explicar filosoficamente a existen-
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cia, no mundo, de um ser finito consciente de sua finitude e dela dispondo a
seu bel-prazer.

Assim, Saber absoluto hegeliano ou sabedoria e aceitação consciente da mor-
te, compreendida como aniquilamento completo e definitivo, são uma só coisa.
O próprio Hegel o diz literalmente em outro trecho do prefácio (p. 29 ss.), de
capital importância. Só a leitura desse texto admirável permite apreender os
motivos profundos do pensamento hegeliano, assim como seu verdadeiro signi-
ficado e alcance (p. 29, linha 23, até a p. 30, linha 15):

A atividade (Tätígkeit) da separação (Scheiden) é a força e o trabalho do
entendimento (Verstand)[, isto e,] da força (Mochi) [que é] a-mais-digna-
de-admiração (verwundersarnst) e a maior [de todas] ou então [da força]
absoluta. O círculo que repousa [estando] fechado em si mesmo e que con-
tem (enthält) seus elementos»-constitutivos (Momente) como [o faz uma]
substância e a relação (Verhältnis) imediata e por conseguinte nada (nicht)
digna~de-admiração. Mas [o fato] de que o acidente (Akzidentelles) como
tal separado de seu enquadramento (Umƒang), [que] a-entidade-que-está
ligada (Gebundenes) e que só é objetivamente-real em sua conexão (Zusnrn-
rnenhnng) com outra-coisa obtenha uma existência-empírica (Dasein) pró-
pria e uma liberdade separada-ou-isolada (abgesondert), é [a expressão
de] a força prodigiosa (ungeheuer) do negativo; É a energia do pensamento
(Denken), do Eu-abstrato (Ich) puro. A morte, se quisermos chamar assim
essa irrealidade (Unwirklíchkeir), e o-que-há-de-mais-terrivel (Furchtbor-
stes), e sustentar a morte é o que exige a maior força. A beleza impotente
odeia o entendimento porque ele exige (zumutet) dela aquilo de que ela
não É capaz. Ora, a vida do Espírito não a vida que se apavora (scheut) '
diante da morte e se preserva (rein bewnhrt) da devastação (Verwüstung),
mas a que suporta a morte e nela se conserva (erhält). O Espírito só ob-
tem sua verdade ao encontrar a si mesmoëno dilaceramento (Zerrissenheit)
absoluto. Ele não é essa força [prodigiosa] sendo o positivo que se afasta
(wegsieht) do negativo, como quando dizemos de algo: isto não é nada ou
[isto e] falso e, tendo-o [assim] liquidado (damitƒertíg), passamos dele para
outra coisa; não, o Espírito só é essa força na medida em que ele contem-
pla o negativo bem-dc-frente (ins /in_gesic¡~1tschuut) Ie] se instala (verweílt)
perto dele. Essa estada-prolongada (Verweiien) e a força-mágica (Zauber-
kmft) que transpoe (umkehrt) o negativo em Ser-dado (Sein). Essa [força
do Espirito, ou essa força mágica,] é a mesma coisa que o que foi chama-
do anteriormente [p. 19, linha 26] de sujeito, que, ao dar em seu [próprio]
elemento uma existência-empírica à determinação-específica, suprime-
dialeticamente (auƒhebt) a imediatidade (Unrnittelbarkeit) abstrata, isto
6, somente existente-como-um-ser-dado em geral (nur überhaupt seiend]
e [que] por isso é a substância verdadeira-ou-verídica (wahrhnƒt), [isto é,]
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o Ser-dado ou a imediatidade que não têm a mediação (Vermírtlung) fora
ç deles, mas que eles próprios são essa mediação.

ll] Para entender o inicio um pouco enigmático desse trecho, no resto perfeita-
Í mente claro e unívoco. convém não esquecer o seguinte: i
ç A filosofia é a busca da sabedoria, e a sabedoria e a plenitude da conscien-

ij cia-de-si. Ao aspirar à e ao pretender a sabedoria, Hegel quer» em Último aná-
i lise, se entender e se explicar: a respeito do que ele é e do que faz. Ora, sua ati-

¿ vidade, à qual se reduz sua existência verdadeiramente humana, é a de um
J filósofo ou de um sábio, que revela por seu discurso o ser que ele é em si e que
i' t ele não é. Ao filosofar, Hegel deve antes de tudo explicar seu próprio discurso

3 filosófico. Ora, ao observar esse discurso, Hegel constata que não se trata de
e um dado passivo, mas do resultado de uma atividade que pode ser Chamada

de trabalho 'e que exige uma enorme força, fornecida pelo que ele chama de
entendimento. Logo, ele constata que o entendimento é uma força, e diz que
essa força é maior que todas as outrasi, e que é de fato digna de admiração.

“Í É evidente que entendimento significa no caso o que há de verdadeirae es-
* pecificamente humano no homem, pois é a faculdade do discurso que o distin-

guedo animal e da coisa. Também é o que há de essencial em todo filósofo,
seja ele quem for, e portanto no próprio Hegel. Toda a questão está em saber p
que isso é. Hegel diz que o entendimento (= homem) é uma “força aläsolutat
que se manifesta na e pela “atividade da separação”, ou melhor, como ato-de-

, separar” (Scheiden). Por que diz issoi; "
- Porque a atividade do entendimento, isto é, o pensamento humano, é essen-
l - cialmente discursiva. O homem não revela instantaneamente, numa fração de1 . - ' › - ' _
' segundo, a totalidade do real: ele nao apreende essa totalidade num unico ter
- mo-conceito. Ele revela um a um, por meio de palavras isoladas ou de discur-

sos parciais, os elementos constitutivos da totalidade, separando-os dela para
conseguir fazê-lo, e só o conjunto de seu discurso estendido no tempo é que
pode revelar a realidade total, mesmo simultânea. Ora, de fato, esses elementos
são inseparáveis do todo que formam: estão unidos entre si por ligações espa-
ciais e temporais, e até materiais, que são indissolúveis. Sua separação é por-
tanto um “milagre”, e a força que a executa merece ser chamada de absoluta.”

A força ou a potência absolutas do entendimento que Hegel pretende Sao,
i em última análise, a potência ou a força da abstração que se encontra no

lj homem. a r t
Í Quando se descreve um objeto isolado qualquer, faz-se abstração do resto
L' do universo. Ao falar “desta mesa” ou “deste Gã0"z PDF ¢X¢H1Pl°› falfi”5° 50"” se

3 ~ eles estivessem sós no mundo. Ora, de fato, como reais, num momento dado o
' cão e a mesa ocupam lugares bem determinados no mundo real e não podem

ser separados do que os cerca. Mas o homem que os isola pelo pensamento
I-
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pode, nesse pensamento, combina-los como bem lhe aprouver. Pode, por
exemplo, colocar o cão sob a mesa, mesmo que, de fato, eles estejam separa-
dos neste momento por uma distancia de mil quilómetros. Ora, essa capacida-
de de o pensamento separar e reunir coisas é efetivamente absoluta, pois ne-
nhuma força real de ligação ou de repulsão é suficientemente forte para se lhe
opor. E essa capacidade não é nada fictícia ou ideal. Porque é separando e reu-
nindo coisas em e por seu pensamento discursivo que o homem formula seus
projetos técnicos que, uma vez realizados pelo traballio, transformam realmen-
te o aspecto do mundo natural dado, nele criando um mundo cultural.

De modo geral, quando se cria o conceito de uma entidade real, ela é desta-
cada de seu hic er nunc. O conceito de uma coisa é essa própria coisa, destacada
de seu hfc et nunc dado. Assim, o conceito “este cão” não difere em nada do cão
real concreto ao qual ele se refere, exceto num ponto: esse cão está aqui e agora,
ao passo que seu conceito está em toda e em nenhuma parte, sempre e jamais.
Ora, destacar uma entidade de seu híc et nunc ê separá-la de seu suporte mate-
rial, determinado de maneira univoca pelo resto do universo espaciotemporal
dado, do qual essa entidade faz parte. Por isso a entidadepode ser remanejada
ou simplificada à vontade, depois que ela se torna um conceito. Assim, este cão
real é, como conceito, não apenas “este cão”, mas também “um cão qualquerfi o
“cão em geralfi “quadrúpede'1 “animal” etc. e até, simplesmente, “Ser'Í Mais
uma vez, essa força de separação, que dá origem às' ciências, às artes e aos ofí-
cios, é uma força absoluta à qual a natureza não pode opor nenhuma resistên-
cia eficaz.

Porém, não é correto dizer que a entidade real tornada conceito situa-se
fora do tempo e do espaço. Aristóteles estava certo ao especificar que as idéias
platônicas só existem nas coisas espaciais e temporais, materiais, das quais são
as essências ou as enteléquias. A força absoluta do entendimento consegue se-
parar uma essência de seu suporte natural: a essência cão, separada 'deste cão
que corre e late aqui e agora. Mas não consegue transporta-la-para um mundo
por assim dizer “hiperceleste'Ê fora do espaço-tempo. Uma vez destacada de seu
suporte natural, a essência torna-se sentido ou idéia. Mas o sentido não paira
no vazio; é necessariamente o sentido de uma palavra -ou de um discurso: pro-
nunciados, escritos ou apenas pensados, mas existentes sempre num.mundo
espacial e temporal. O conceito não é uma idéia ou um sentido, mas uma pala-
vra-que-tem-um-sentido, ou um discurso coerente (Logos). Assim, a força ab-
soluta do entendimento só separa a idéia-esséncia de seu suporte natural para
liga-la, como idéia-sentido, ao suporte específico de um discurso, que, por sua
vez, está aqui e agora (já que ele só é discurso-dotado-de-um-sentido na medi-
da em que é compreendido por um homem concreto). J'

Mesmo assim, a separação entre a essencia e seu suporte natural não é um
evento que ocorre espontaneamente no seio da natureza, mas é o resultado de
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uma atividade do entendimento, ou de um trabalho que exige uma força dota-
da de potência absoluta. Ora, pode-se afirmar com Hegel que essa força é digna
de admiração, e que a tarefa principal da filosofia ou da ciência é explicar isso.

Mas os precursores filosóficos de Hegel não conseguiram explicar o milagre-
em questão. Não perceberam nem souberam formular o problema. Falaram do
sujeito em geral ou do pensamento como tal, indagando como e por que o Ser
é também conceito, isto é, por que e como ele pode ter um sentido; mas esque-
ceram de dizer que há também os discursos dotados de um sentido que os ho-
mens pronunciam, escrevem ou pensam no espaço e no tempo. Ao simplificar
assim o problema, eles chegaram sem dúvida a um resultado. Parmênides afir-
ma a identidade do Ser e do pensamento; Aristóteles fala do Ser que se pensa
eternamente em sua totalidade; Spinoza, inspirando-seem Descartes e inspi-
rando Schelling, diz que o pensamento é um atributo da substância. Hegel não
contesta' esse resultado da filosofia anterior à sua. Apenas afirma que a relação
entre o Ser e o pensamento, que aquela filosofia visava, nada tem de notável.
Para explicar de fato a relação em questão, bastaria, como fez Hegel, identificar
o conceito com o tempo; ou, o que é o mesmo, afirmar a temporalidade do
próprio Ser. Pois o conceito, ou mais exatamente o sentido do Ser, não difere
em nada do próprio Ser, a menos pela ausência no sentido de ser desse Ser. E o
mesmo ocorre com o sentidode qualquer coisa que é, já que o Ser é a integra-
ção de tudo o que é, de modo que o sentido “Ser” ê uma integração de todos os
sentidos em geral. O sentido-essência de uma coisa é, como se diz, essa coisa
menos sua existência. Ora, a subtração que retira o ser do Ser é o tempo, que
faz passar o Ser, do presente onde ele está, parao passado onde ele não está
(não está mais), e onde portanto ele é apenas sentido puro (ou essência sem
existência). E, já que não é um Ser novo que é no presente, mas o Ser antigo ou
passado, pode-se dizer que o -Ser é uma essência que adquiriu existência; ou, o
que é o mesmo, que o Ser nãoé apenas Ser, mas conceito; ou, o que ainda é o
mesmo, que o Ser tem um sentido na medida em que ele é (como tempo).
Igualmente, já que é o mesmo _Ser passado que é no presente e será no futuro
(no qual, ainda não sendo, ele também é essência sem existência), pode-se afir-
mar que o Ser tem um objetivo (objetivo esse que é a transformação do futuro
em presente ou a entrega da existência à essência, nada mais sendo, aliás, que a
transformação do presente em passado, isto é, do Ser em conceito); o que tam-
bém pode ser expresso assim: o próprio ser do Ser tem um sentido, ou seja, o
Ser tem uma razão de ser (razão que é o pensamento do ser pelo Ser). Assim,
se o Ser e o tempo formam só, pode-se dizer que o Ser coincide com o
pensamento, que ele se pensa eternamente, e que o pensamento é o atributo de
sua substância, ou seu objetivo.

Também Hegel está de acordo com essa afirmativa. Só que, para ele, essa re-
lação do Ser com o pensamento no seio da “esfera” de Parmênides, ou do “cír-
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culo” aristotélico (que Hegel evoca no texto citado), ou da “substância” de Spi-
noza e de Schelling (a que também ele se refere), não tem nada de miraculoso.
Pois essa relação é imediata, diz Hegel. Ora, imediato, para ele, significa natural
ou dado. De fato, essa relação não pressupõe nenhuma atividade, nenhum tra-
balho, nenhuma força ou potência. Pois, aqui, a essência não está separada de
seu suporte natural: a essência do Ser subsiste no próprio Ser e apenas nele, as-
sim como a essência do cão subsiste unicamente no cão (por isso, não pode
haver nesse Ser uma mesa, por exemplo -isto é, artefatos). Aqui não há ação,
nein traballio, nem força, porque o Ser dado permanece tal como é dado, em
sua identidade imutável consigo mesmo. '_

O que é miraculoso, ao contrário, é precisamente a separação que o enten-
dimento efetua. Porque ela age efetivamente contra-natureza. Sem a interfe-
rência do entendimento, a essência “cão” só existiria nos e pelos cães reais, que,
em compensação, a determinariam de maneira univoca, pela existência deles.
É possível por isso dizer que a relação entre o cão e a essência “cão” é natural
ou imediata. Mas quando, graças à força absoluta do entendimento, a essência
se torna sentido e se encarna em uma palavra, não há mais relação natural en-
tre ela e seu suporte; senão, palavras que nada têm de comum entre si como
realidades espaciotemporais, fonéticas ou gráficas quaisquer (cão, dog, Hand
etc.) não poderiam servir de suporte a uma única e mesma essência, embora
todas tenham um único e mesmo sentido. Logo, houve aqui negação do dado,
tal como é dado (com suas relaçoes naturais entre essência e existência); isto é,
criação (de conceitos ou de-palavras-com-sentido, que, como palavras, nada
têm a ver, por si mesmas, com o sentido que nelas se encarna); ou seja, ação ou
trabalho.

Ora, se a concepção tradicional do Ser-pensamento explica a possibilidade
do discurso que revela o sentido do que é, ao explicar como e por que o Ser
tem um sentido, ela não diz como e por que o discurso se torna real, isto ê,
como e por que se consegue efetivamente “destacar o sentido do ser” e en-
carná-lo num conjunto de palavras que nada têm em comum com esse sentido
e que foram criadas apenas para essa encarnação. Ora, a realidade do discurso
ê precisamente o milagre que a filosofia deveria explicar.

O miraculoso, para Hegel, é o fato de algo que é realmente inseparável de
outra coisa passar a ter mesmo assim uma existência separada; ou ainda, que
um simples atributo ou acidente se torne uma realidade autônoma.

Ora, a essência é uma entidade-ligada a seu suporte, e ela só é objetivamen-
te-real em sua conexão com outra-coisa diferente dela, isto é, precisamente
com seu suporte. Mesmo assim, o entendimento consegue separar a essência e
seu suporte natural e lhe oferece uma existência-empírica própria, ao encarná-
la numa palavra ou discurso proferido, escrito ou pensado. E essa existência-
empírica própria da essência que se tornou sentido é também sua liberdade se-
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parada-ou-isolada. Pois o sentido encarnado na palavra e no discurso já não
está sujeito ii necessidade que rege as essências ligadas a seus suportes naturais
respectivos, determinados de maneira univoca por seu liic et nunc. Assim, por
exemplo, o sentido encarnado na palavra “cão” pode continuar a subsistir até
quando todos os cães tenham desaparecido da Terra, pode (em transmissão
por ondas de rádio, por exemplo) transpor obstáculos insuperáveis para um
cão real; pode situar-se onde nem há lugar para o animal etc. Essa liberdade
separada e a força absoluta da qual ela procede é que condicionam a possibili-
dade de erro, que os filósofos pré-hegelianos nunca souberam explicar. Porque
essa liberdade permite aos sentidos encarnados em palavras se combinarem de
forma diferente da que é utilizada pelas essências correspondentes, ligadas a
seus suportes naturais.

Essa atividade, capaz de destacar o sentido do Ser, de separar a essência e a
existência e de encarnar o sentido-essência no discurso é o milagre que cabe
à filosofia (ou mais exatamente à ciência ou a sabedoria) explicar. Ao tentar
explicá-lo, Hegel descobriu (ou especificou) a categoria (ontológica) funda-
mental da negatividade, que ele chama de “o negativo” ou “a entidade-negati-
va-ou-negadora? Essa negatividade é “a energia do pensamento” que destaca o
sentido do Ser, ao separar essência e existência. É ela “a energia do Eu-abstrato
puro” que gera o pensamento, isto é, o entendimento e seu discurso. Ora, seja
como for, o discurso não cai do céu nem paira no vazio “acima das águas”. Se
ele expressa um pensamento que pertence a um Eu, esse Eu tem necessaria-
mente uma existência-empírica no mundo espaciotemporal natural, sendo um
Eu humano. O que é Eu-abstrato (Ich) no plano ontológico (sendo esse Eu a
forma sob a qualsubsiste a negatividade na identidade ou no Ser-dado) é Eu-
pessoal (Selbst) humano no plano metafísico: é o homem que, no plano feno-
menológico, aparece como um indivíduo livre histórico que fala.

O milagre da existência do discurso, que a filosofia deve explicar, é o milagre
da existência do homem no mundo. Com efeito, pode-se referir ao próprio ho-
mem a frase de Hegel que interpretei referindo-a ao discurso. Pois o homem
também é uma “entidade-ligada” que só é “objetivamente-real em sua conexão
com outra-coisa”: ele não é nada sem o animal que lhe serve de suporte, e é
puro nada fora do mundo natural. Mesmo assim, ele se separa desse mundo
e se opõe a ele. Ele cria para si “umaexístência-empírica própria"L essencial-
mente diferente de todas as existências empíricas puramente naturais. E ele ad-
quire “uma liberdade separada-ou-isolada”, que lhe permite mover-se e agir de
modo bem diverso do animal que o encarna, se esse animal não encarnasse a
negatividade e não fosse. portanto, um Eu que pensa e que fala. Dotado de
uma potência absoluta, que nele se torna uma força efetiva dígna-de-admira-
ção, o homem produz na atividade, ou no trabalho racional, ou penetrado pelo
entendimento, um mundo real contra-natureza, criado por sua liberdade se-
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parada e destinado à sua existência-empírica própria: o mundo técnico ou cul-
tural, social ou histórico.

Assiin como os discursos que profere, o homem não ê um Ser-dado, nem o
acidente de uma substância. Ele é o resultado do esforço de uma força absolu-
ta, e é essa força; ele é negatividade encarnada, ou, como diz Hegel, “entidade-
negativa-ou-negadora" (dos Negative). Só quando se compreende o homem
como negatividade, ele é compreendido em sua especificidade humana “mira-
culosa'1 que dele faz um Eu que pensa e que fala, ou que separa a essência de
sua conexão natural ou dada com a existência. ç

Sabemos, aliás, que, no plano ontológico, a negatividade se atualiza como
ato negador ou criador (para subsistir como Eu-abstrato). Sabemos também
que, no plano metafísico, “o ser verdadeiro do homem é sua ação” e que apenas
nela “a individualidade é objetivamente-real” (Fenomenologia, p. 236, linhas
10-12). Sabemos, enfim, que, no plano fenomenológico, é. pela ação da luta que
o homem se manifesta pela primeira vez no mundo dos fenómenos naturais, e
que só depois da ação de trabalho aparece nesse mundo o entendimento, com
seus pensamentos e seus discursos* Í ' ' '

Ora, a negatividade, considerada isoladamente, é puro nada (no plano onto-
lógico). Esse nada nadifica como ação (do-Eu-abstrato) no Ser. Mas a ação
nadifica ao nadificar esse Ser e, portanto, nadificando a si mesma, já que, sem o
Ser, ela é apenas nada. A negatividade é a finitude do Ser (ou a presença nele de
um verdadeiro futuro, que nunca será seu presente); e a ação é essencialmente
finita. Por isso (no plano metafísico), o mundo histórico criado pela ação tem
necessariamente um começo e um fim. E a entidade que é ação em seu ser apa-
- _

4. Hegel afirma isso na seção A do cap. Iv' da Fenomenologia. Ver a tradução em “A guisa de
íntroduçãdi neste volume. A ação inverte o curso natural do tempo no qual perdura o Ser-
dado temporal ou que tem um sentido. Ela introduz o primado do futuro no tempo, em
que o Ser só é e só é dado no presente. Porque o presente da ação é a realização de um
projeto de futuro: na e pela ação (ou melhor, como ação), o futuro tem uma presença real
no Ser. Ora, o futuro é, co mo o passado, o nada do ser, isto seusentido. Mas esse sentido
não estava e não está ligado realmente à existência presente ou dada. Por isso ele pode de
certa forma ser desviado de sua existência natural (da qual ele seria a essência) e orientado
para uma existência artificial, que é a do discurso (da qual ele será o sentido). E é como
projeto discursivo que o futuro está realmente presente como futuro. Sem dúvida, o pro-
jeto se realíza no presente, e ele está no passado como já realizado. Mas o presente e, por-
tanto, o passado do projeto são penetrados e determinados pelo futuro, que subsiste nele
sob a forma do discurso. O real criado pela ação é portanto um real revelado pelo pen-
samento, ou pela palavra. A ação (= homem) cria o mundo. dominado pelo futuro, o mun-
do da ciência e das artes, 'no âmago de um mundo natural dominado pelo presente (na
medida em que o mundo éinanimado ou material) e pelo passado (na medida em que o
mundo é vivo).
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rece (no plano fenomenologico) para si e para os outros como irremediavel-
mente mortal. `

Por isso, no texto citado, Hegel chama de morte a “irrealidade” queé a nega-
tividade ou a entidade-negativa-ou-negadora. Mas, se o homem é ação, e se a
ação é negatividade aparecendo como morte, o homem é, em sua existência
humana ou que fala, uma morte mais ou menos adiada e consciente de si.

Logo, explicar filosoficamente o discurso, ou o homem como ser que fala, é
aceitar sem rodeios a morte e descrever, nos três planos filosóficos, seu signifi-
cado e alcance. Ora, é precisamente o que os filósofos anteriores a Hegel deixa-
ram de fazer.

Hegel não acha isso estranho. Pois sabe que a morte “é o que há de mais ter-
rível” e que a aceitação da morte é “o que exige mais força”l Diz que o entendi-
mento exige essa aceitação. Porque o entendimento, por seu discurso, revela o
real e revela a si mesmo. E, como ele nasce da finitude, só pensando na morte e
falando dela é que ele é de fato o que é: discurso consciente de si e de sua ori-
gem. Mas Hegel também sabe que “a beleza impotente” é incapaz de dobrar-se
às exigências do entendimento. O esteta, o romântico e o místico fogem da
idéia da morte e falam do nada- como de algo que existe.

Ora, diz Hegel, a vida do Espírito não é a “que se assusta com a morte e se
preserva da destruição, mas a que suporta a morte e nela se mantém”. O Espíri-
to é o Ser revelado pela palavra, e a vida do Espírito e a existencia do filósofo
ou do sábio, consciente do mundo e dela mesma. Ora, so ao tomar consciencia
de sua finitude, e portanto de sua morte, é que o homem toma consciência de
si. Porque ele é finito e mortal.

Aliás, o Espírito “só obtém sua verdade quando se encontra no dilaceramen-
to absoluto”. Pois, mais uma vez, o Espírito É o real revelado pelo discurso. Ora,
o discurso nasce no homem que se opõe à natureza, ou que nega pela luta o
animal dado que é ele próprio, e pelo trabalho o mundo natural que lhe é
dado. É desse dilaceramento do real em homem e natureza que nascem o en-
tendimento e seu discurso, que revelam o real e o transformam em Espírito.
Essa oposição, esse conflito entre o homem e o real dado, manifesta-se primei-
ro pelo caráter errôneo do discurso revelador humano. Só no fim dos tempos,
no termo da história, o discurso do sábio reencontra a realidade. É então possí-
vel afirmar que o Espírito se encontra e obtém sua verdade, que e a revelação
adequada da realidade. Mas ele' só se encontra no e pelo dilaceramento que se
manifestou sob múltiplas formas do erro durante o processo histórico. Esse
processo é o de uma série de`g`erações que se sucedem, que portanto nascem e
morrem no tempo. `

É a morte que engendra o homem na natureza, e é a morte que o faz pro-
gredir até seu destino final, que é o do sábio plenamente consciente de si, e
consciente de sua propria finitude. Assim, o homem não chega à sabedoria ou
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à plenitude da consciência-de-si enquanto aparenta ignorar, como o vulgo, a
negatividade que é o fundo de sua existencia humana, e que se manifesta nele e
para ele não apenas como luta e trabalho, mas também como morte ou finitu-
de absoluta. O vulgo trata a morte como algo de que se diz: “não é nada ou é
falso”; e procura afastar-se dela bem depressa, para passar a ordem do dia?
Mas, se o filósofo quer atingir a sabedoria, deve “olhar bem de frente o nega-
tivo e permanecer perto dele'Í Nessa contemplação discursiva da negativida-
de revelando-se pela morte se manifesta a 'potência do sábio consciente de si,
que encarna o Espírito. Hegel diz que essa permanência perto do negativo é
“a força mágica que transforma o negativo em Ser-dado”. Ao dizer isso, alude
ao que e, segundo ele, o nascimento do homem no mundo.” Pois é na luta, em
que a força do negativo se manifesta pela aceitação voluntária do risco de vida
(o senhor) ou pela angústia provocada pelo aparecimento consciente da morte
(o escravo), que o homem cria seu Ser humano, transformando assim, como
por magia, o nada que ele é, e que se manifesta a ele e por ele como morte, em
uma existência negadora do combatente e do trabalhador criadores da história.
É essa permanência junto à morte que realiza a negatividade e a insere no
mundo natural sob a forma de Ser humano. Ao representar em seu discurso
esse contato antropogenico com a morte, o sábio transforma o nada da descri-
ção erronea do homem no Ser revelado quea verdade é.

Essa força mágica, prossegue Hegel, é o que anteriormente (p. 19) ele cha-
mara de sujeito ou Eu-abstrato do entendimento. Significa que o pensamen-
to e o discurso, revelador do real, nascem da ação negadora que realiza o nada
ao nadificar o Ser: o ser-dado do homem, na luta, e o ser-dado da natureza,
pelo trabalho (que resulta, aliás, do contato real com a morte na luta). Logo,
equivale a dizer que o Ser humano é essa ação; ele é a morte que vive uma vida
humana. I

Sendo uma morte adiada, ou uma afirmação do nada pela negação do dado,
ou ainda criação, o ser humano não é um ser-dado. Ele determina-especifi-
camentc a si mesmo; não é, como o ser natural, a “imediatidade que-existe-
como-um-ser-dado”. Ao contrário, ele só existe humanamente na medida em
que suprime dialeticamente ou mediatiza 'essa imediatidade natural pela ação
negadora. Essa imediatidade tem a mediação fora dela, pois é o homem que
nega ou transforma a natureza por seu trabalho e em suas lutas, e é o discurso
humano que a revela. O homem, ao contrário, nega a si mesmo; é ele que se
cria e se transforma; ele e a mediação do ser-dado pela negação ativa e, portan-
to, discursiva ou reveladora. Por isso o homem é o único Ser que revela o Ser e
_íí,_¡,_í|-í_\_

5. Esse tema foi retomado por Heidegger em Seia und Zeit, v. I: das Mau und das Gerede.
6. Hegel trata disso na seção A do cap. IV. Ver a tradução dessa seção em “À guisa de introdu-

ção”, neste volume.
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que é consciente de si. Ou, o Ser humano, na medida em que implica a cons-
ciência e a vontade de sua morte, é um Ser mediatizado pela negação, isto é,
um Ser dialético.

Eis o sentido do trecho citado do prefácio da Fenomenologia. Interpretado .
no plano ontológico, o trecho significa que não é a totalidade (infinita) do Ser
(ou o Uno-que-é) que se revela a si mesma, mas que essatotalidade é revelada
por uma de suas partes (limitadas), que também se revela. Sob o aspecto meta-
físico, o trecho significa que o Espírito, isto é, o Ser que se revela a si mesmo,
não é Deus, mas o homem-no-mundo. Pois a parte reveladora do Ser é -o Ser
humano, essencialmente finito, que se cria no tempo pela negação ativa do
Ser e que, sendo negação ou negatividade, aniquila a si mesmo depois de ha-
ver perdurado. Essa revelação do Ser pelo ser humano temporal e temporário
é uma revelação discursiva ou dialética que transcorre no tempo em que ela
nasceu e em que desaparecerá um dia.;Nessa revelação discursiva, o ser huma-
no se relaciona com a totalidade do Ser-dado: primeiro, pela ação negadora e
pelo discurso errôneo dela decorrente, mas finalmente pelo discurso adequado
que nasce da contemplação passiva do sábio, que, estando satisfeito com o Ser-_
dado, deixa de negá-lo, de transformá-lo e de desfigurá-lo, quando menos não
fosse em seu discurso.

Há algo curioso que Hegel não diz no trecho citado, mas que se depreende
do conjunto de seu sistema: essa satisfação (Beƒriedigung) do sábio - que sua
consciência perfeita do mundo e de si pressupôe - só atinge sua perfeição e
plenitude na e pela consciência da morte.

De fato, o homem só pode estar satisfeito se estiver consciente de sua satis-
fação, isto é, consciente de si como satisfeito. Ora, se o homem é essencialmen-
te finito, só pode estar plenamente consciente de si ao tomar consciência de
sua morte. Logo, só ao se saber irremediavelmente mortal é que o sábio pode
atingir a plenitude da satisfação. E .

Examinada com- atenção, essa conseqüência última do hegelianismo é psico-
logicamente menos paradoxal do que parece ã primeira vista. Sem dúvida a
idéia damorte não aumenta o bem'-estar do homem; não o torna feliz e não
lhe proporciona nenhum prazer, nenhuma alegria. Mas é a única que pode sa-
tisfazer seu orgulho, isto é, que lhe pode proporcionar essa satisfação de que
fala Hegel. Pois a satisfação hegeliana é a plena satisfação do desejo antropogê-_
nico e humano de reconhecimento (Anerkennen), do desejo do homem de ver
todos os outros homens atribuírem um valor absoluto à sua individualidade li-
vre histórica ou à sua personalidade. Ora, só ao ser ou ao se sentir como mor-
tal ou finito, isto é, ao existir e ao se sentir existir num universo sem além ou
sem Deus, é que o homem pode afirmar e fazer reconhecer sua liberdade, sua
historicidade e sua individualidade “únicas no mundo`Í
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O trecho citado do prefácio da Fenomenologia 'destaca o papel decisivo que a
idéia da morte ocupa na filosofia de Hegel. Mesmo assim, eu gostaria de citar
vários outros textos que ajudam a especificar a noção hegeliana de morte. Por
diversos motivos, só vou fazer referência aos da Fenomenologia e de trabalhos
anteriores. ` i H _

O tema da morte já aparece no fragmento de 1795 sobre o amor, traduzido
no Apêndice I deste volume (p. 477 ss.).

Nesse texto, Hegel trata o amor como o que há de mais humano no homem;
o amante é o homem considerado como ser humano. Hegel destaca a diferença
essencial que subsiste entre a morte do homem e o fim ou a-corrupção de um
ser puramente natural; ele cita a planta; mas poderia ter citado o animal ou
uma coisa inanimada. A diferença está em que o fim 'do ser natural ê determi-
nado pelas leis gerais da natureza, é imposto, de certa forma, de fora, pelo resto
do universo, pelo que é estranho ao próprio ser finito. Por oposição, a morte
do homem deve pois ser compreendida como um fim imanente ou autônomo,
isto é, voluntário ou desejado e, portanto, consciente.

Além disso, Hegel diz que o homem só é individual na medida em que é
mortal. Se o Espírito (que no caso se chama amor) fosse infinito ou imortal,
seria rigorosamente uno. Se o Espírito se realiza como múltiplo, sob forma de
seres humanos que diferem uns dos outros, cada um vivendo uma vida indivi-
dual que lhe é própria, é unicamente porque os seres humanos (ou “espiri-
tuais” e até “amantes"_') são mortais. - -

Da mesma forma, a autonomia ou a liberdade do ser humano está ligada à
morte. Dizer que um ser é autônomo é dizer que ele é mortal.

Enfim, o mesmo fragmento também contém -a idéia da sobrevivência histó-
rica do homem aqui na Terra. Os homens se separam e se aniquilam definiti-
vamente na e pela morte; mas vivem humanamente e permanecem socialmen-
te unidos em e por seus filhos (graças à educação e àtradição histórica, como
veremos mais adiante). A criança implica e pressupõe a morte dos pais; mas,
apesar da negação que os separa, há identidade entre as geraçôes que se suce-
dem. É o que se chama história. Ou é a existênciatotal, sintética ou dialética do
ser humano, em que a tese do “unido” (identidade) e a antítese do “separado”
(negatividade) coincidem na síntese do “re-unido” (totalidade). A historicida-
de (ou a dialeticidade) do homem está portanto inseparavelmente ligada ao
fato de sua morte.

Todos os temas principais da filosofia hegeliana sobre a morte já se encon-
tram em um de seus primeiros textos. Esses temas serão retomados, explicados
e expostos nos textos seguintes. .

O tema da diferença essencial entre a morte do homem, que é a morte pro-
priamente dita, e a morte-deterioração de um ser que apenas vive é retomado
na introdução à Fenomenologia. .
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Hegel afirma o seguinte (p. 69, linhas 12-16):

0 que está limitado a uma vida natural não pode, por si, ir-além (hínausz-
gelien) de sua_existência-empírica (Dosein) imediata [ou dadaj; mas ele é
impelido para além (liinousgerríeben) dessa existência por outra-coisa [di-
ferente dele], e esse-fato-de-ser-arrancado[-e-projetado-] para além (Hin-
ousgerissenwerden) é sua morte. I

De novo, o fim do ser natural é apresentado como uma lei externa suporta-
da passivamente. O ser natural é essencialmente dado, isto é, estático ou idênti-
co a si mesmo: toda mudança radical, que é diferente do desenvolvimento de
sua natureza dada ou inata, lhe é imposta de fora e significa seu aniqu ilamento.
lá o homem pode espontaneamente se transcender e ir por si mesmo além de
sua natureza inata, embora permanecendo o que é: um ser humano. Mas, para
o animal que lhe serve de suporte, essa transcendência significa a morte. Só
que, para o-animal humano, essa morte já não é externa: ele é (como homem)
a causa de sua morte (como animal). Apenas essa morte autônoma ou espon-
iânea é que pode ser consciente, e também livremente aceita ou desejada (ar-
riscar a vida). Só ela é de fato humana, humanizante ou antropogênica.

_ Como ser negador, o homem poderia indefinidamente ir além de si mesmo
(sem deixar de ser homem, sem precisar tornar-se um “super-homem”). Só o
ñm do suporte animal do homem põe um termo à autotranscendência huma-
na. Por isso a morte do homem é sempre, de certa forma, prematura e violenta,
em oposição ã morte naturaldo animal ou da planta que terminaram seu ciclo
evolutivo. Por isso também a transcendência humana pode realizar-se como
história una e única, a despeito _(ou por causa) da sucessão de gerações que, no
reino vegetal e animal, ficam absolutamente separadas umas das outras.

Hegel afirma isso nas Conferências de lena de 1803-1804 (v. XIX, última fra-
se da nota 4): ' . `

Os individuos são primeiro essa morte em-via-de-devir (werdend) [...] mas
em seu ato-de-devir-mortos (Totwerden) eles contemplam também o seu
ato-de-devir-vivos. O filho [humano] não é, como na relação animal, o gê-
nero existente, mas os pais [que nele se reconhecem] [...].

Como veremos adiante, é o ato autonegador, isto é, individual, livre e histó-
rico, interrompido pela morte do animal que o encarnava, que se prolonga, se
conclui e se aperfeiçoa no e pelo filho educado ou criado como humano por
esse próprio ato.

Mas o homem não conseguiria negar-se ou transcender-se se não fosse fi-
nito ou mortal. A humanidadedo homem pressupõe portanto a finitude do
animal que o encarna, e, por conseguinte, pressupoe a morte do próprio ho-
mem. Por outro lado, o homem provoca também a morte do animal, transcen-
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dendo, pela ação negadora, sua natureza dada: a rigor, ele arrisca a vida e é
morto sem motivo biológico válido. Logo, pode-se dizer que o homem é uma
doença mortal do animal.

E Hegel diz isso mesmo, como nas Conferências de 1803-1804:

Na medida em que o sistema universal eleva o animal no interior de si até
o ponto em que sua entidade-universal se fixa por oposição (gegen) à sua
diferença [que o distingue de tudo o que não é ele], existe para si mesma
[e] não coincide com essa diferença, é a doença que se afirma, na qual o
animal quer [ir] além de si. [Mas] na medida em que ele não pode organi-
zar a entidade-universal para si mesma, sem relação com o processo ani-
mal, [...] ele passa para a morte [v. XIX, p. 174, linhas 28-351. Com a doen-
ça, o animal ultrapassa o limite de sua natureza; mas a doença do animal é
o devir do Espírito. Na doença, a entidade-universal [...] se isolou; o que
[...] só pode terminar na morte [v. XIX, p. 186, linhas 12-15 e 18].A univer-
salidade fixada da doença aniquila a infinitude da oposição (Gegensotz) e se
transforma (geht über) em morte; a universalidade do Espírito [ao contrá-
rio] age de 'modo que a oposição se mantém (besreht), na medida em que
essa universalidade suprimiu-dialeticamente (nuƒgelioben) a oposição em si
[v. XIX, p. 189, linhas 4-7].

A doença e a morte do animal são apenas uma tentativa malograda de au-
totranscendência. A doença é um desacordo entre o animal e o resto do mun-
do natural; o animal doente é desalojado de seu lugar natural (topos), do híc er
nunc que fixa sua particularidade e o distingue de tudo o que não é ele. Ora,
destacar do híc er nnnc é universalizar, transformar em noção geral ou concei-
to. Mas o animal é absolutamente determinado por seu tópos.. Desalojá-lo daí é
aniquilá-lo, é torná-lo doente, condenado à morte. Pois, ao contrário do ho-
mem, o animal não pode “organizar o universal em si, sem relaciona-lo com o
processo animal”: em outras palavras, não pode criar um universo discursivo
(que ele transformará pela ação em um mundo real técnico e histórico), trans-
formando a entidade particular em conceito pela separação do seu liic et nunc
dado. E, se o homem pode fazer isso, é porque o animal que o encarna é susce-
tível de ser desalojado de seu tópos pela doença e pela morte.

Pela doença o animal tenta, de certo modo, transcender sua natureza dada.
Ele não o consegue, pois essa transcendência equivale para ele ao aniquilamen-
to. Mas o sucesso do homem pressupõe essa tentativa, e por isso a doença que
leva o animal à morte é “o devir do Espírito” ou do homem. (Logo, o Espírito
não é um Deus eterno e perfeito que se encarna, mas um animal doente e mor-
tal que se transcende no tempo.)

A universalidade que se manifesta como doença é fixada; isto é, não é sinté-
. tica. total, dialética. Ela siinplesniente destrói a oposição entre o particular e o
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universal ao aniquilar a particularidade do animal na e pela morte. Iá a uni- Ora, Hegel não recua diante gessa conseqüência E a aceita expressamentei
Vfiffifllidfldfi '10 E5PÍ1`¡ÍÚ› 0*-1 5fila› H que se mafllffisffi CUYHU fxlstêflfilfl 111111151* como se vê, por exemplo, nos seguintes trechos, tirados do Sistema da moral e
na, mantém a oposição entre o particular e o universal, ao suprimir dlalettca- das Conferência; ge [Em de 1393-1304;
mente esses opostos, isto é, ao sintetiza-los na totalidade da individualidade.
Pois a universalidade do discurso e da ação movida pela razão se efetua na e
pela particularidade de um indivíduo humano. Mas, mais uma vez, essa indi-
vidualidade livre histórica pressupõe a oposição entre o particular e o uni-
versal, que se manifesta como a doença e a morte da animalidade, que também
é a do homem.

Por isso Hegel pode dizer nas Co,nƒerêm:ias de lena de 1805-1806 (v. XX,
p. 164, linhas 8-9): “O animal morre. [Mas a] morte do animal [é o] devir
da consciência [hurnana].”

Em resumo, o homem é a doença mortal da natureza. Por isso, ao fazer par-
te necessariamente da natureza, ele é essencialmente mortal.

No texto que escreveu quando jovem, Hegel ligava a morte a liberdade, a
historicidade e a individualidade do homem. Esse triplo tema também foi reto-
mado e explicitado em seus textos posteriores.

Consideremos primeiro :-1 liberdade.
Em várias ocasiões, Hegel identifica liberdade com negatividade. Isso apare-

ce nitidamente no Sistema da moral (de 1802?), em que escreve o seguinte:

A entidade-negativa (das Negative), isto é, (oder) a liberdade, isto é, o crime
[título do parágrafo 2; v. VII, p. 4501. Essa entidade-negativa, ou a liberdade
pura, empreende (geht aaƒ) a supressão-dialética (Aaflwbang) da entidade-
objetiva de tal modo (so) que [...]_ faz da entidade-negativa a realidade-es-
sencial (Wesen); nega, portanto, a realidade emsua determinação-específica
(Bestimmtheit) [dada], mas fixa essa~negação,[v.-Vllifip. 452, linhas 28-321.

A liberdade, que é a realização e a manifestação da negatividade, consiste no
ato de negar o real em sua estrutura dada e manter a negação sob a forma de
uma obra criada por essa negação ativa. Essa liberdade, que é negatividade, é a
realidadeiessencial do homem. - '

Mas a negatividade, .em si, é o nada, que pode manifestar«se como morte.
Hegel também"diz isso várias vezes, como, por exemplo, nas Conferências de
lena de 1805-1806, quando escreve numa nota marginal o seguinte (v. XX,
p. 166, as très últimas linhas da nota 2): “Seu resultado: [a] morte, a negativi-
dade pura, o não-ser imediato.”

Logo, se de um lado a liberdade é negatividade, e se de outro lado a negati-
vidade é nada e morte, não há liberdade sem morte, e só o ser mortal pode ser
livre. É possivel até dizer que a morte é a manifestação última e autêntica da
liberdade.
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Esse absoluto negativo, a liberdade pura, é em seu aparecimento-ou-mw
nifestação (Erscheinung) a morte; e pela faculdade (Fähigkeit) da morte, o
sujeito se mostra (erweist) como livre e como absolutamente elevado acima
de qualquer obrigação (Zwang). O sujeito é o 'ato-de-obrigar (Bezwingung)
absoluto; e porque esse ato é absoluto [...] é o conceito de si mesmo, por-
tanto infinito, e o oposto (Gegenteil) de si mesmo, isto é, absoluto; e a par-
ticularidade pura que está na morte é seu próprio oposto, [isto é,] a uni-
versalidade. Logo, só há liberdade no ato-de-obrigar porque ele tem por
puro objetivo (geht aaƒ) a supressão-dialética de tuna determinação-espo
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Cífiflfl ldadfll. [...] e porque esse ato, considerado em si, comporta-se (sich
half) de modo puramente negativo (rein negariv) [v. VII, p. 370, linhas 10-
14, 20-25, 27-281. [...] A abstração suprema da liberdade, isto é, a relação
do obrigar (Bezwingen) levada até sua supressão-dialética, isto é,¬a mor-
te violenta livre [v. VII, p. 389, linhas 17-19]. Esse ponto simples absloluto]
da consciência [= homem] é o ser-absoluto (Absolutseirr) desta, mas çemsí-
derada como uma entidade-negativa-ou-negadora; ou [emu outros termos],
é o ser-absoluto do indivíduo [considerado] como tal, como uma entidade-
particular-isolada (Einzelnes). É a liberdade 'de' seu capricho (Eigensirm).
O particular (Einzelnes) pode transformar-se (sich mar-hen) nesse ponto;
pode, de maneira absoluta, fazer abstração de tudo, abandonar tudo; não
pode ser tornado dependente, [não pode] ser refreado (gehalten) por nada;
pode afastar de si qualquer determinação-específica pela qual ele devesse
ser apanhado (geƒasst), e [pode] realizar na morte sua independência e sua
liberdade absolutas, [pode nisso realizar-se] como consciência absoluta-
mente negativa-ou-negadora. Mas a morte traz em si a contradição em re-
lação à vida [v. XIX, p. 218, linhas 1-12]. Sua [= do particular] liberdade
particular-isolada (einzeln) é seu capricho, suamorte [v. XIX, p. 232, última
linha da nota 21.

Logo, a morte - a morte voluntária ou aceita com pleno conhecimento de
causa - é mesmo a manifestação suprema da liberdade, pelo menos da liber-
dade abstrata do indivíduo isolado. O homem não poderia ser livre se não fos-
se essencial e voluntariamente mortal. A liberdade é a autonomia em relação
ao dado, isto é, a possibilidade de negá-lo tal como é dado, e só pela morte vo-
luntária o homem pode escapar do domínio de qualquer condição dada (= ím-
posta) pela existência. Se o homem não fosse mortal _e se não pudesse matar-se
“sem necessidade”, não escaparia à determinação rigorosa pela totalidade dada
do Ser, que nesse caso mereceria ser chamada Deus.

zí
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A essência da liberdade individual é portanto a negatividade, que se mani-
festa em estado puro ou absoluto como morte. Por isso, quando a liberdade
pura ou abstrata se realiza no plano social, no curso da segunda etapa de uma
verdadeira revolução, isto ê, verdadeiramente negadora do dado social, deve ela
necessariamente manifestar-se como morte violenta coletiva ou Terror.

Hegel afirma isso com clareza no parágrafo da Fenomenologia que analisa a
Revolução (p. 418, linhas 19-27):

A obra e a ação fmicas da liberdade geral (allgemein) são, por conseguinte,
a morte; ou seja, uma morte que não tem volume (Umƒang) nem preenchi-
mento-ou-realização (Erfiillang) internos, pois o que É negado [nessa e por
essa morte] é o.ponto não-p1zeenchido-e-realizado do Eu-pessoal (Selbst)
absolutamente livre; logo, elafé a morte mais fria e mais banal, sem mais
significação-ou-importância que o ato de cortar uma fruta ou de tomar um
gole de água. Na banalidade dessa palavra está a sabedoria do governo [re-
volucionário], [a ela se reduz] o entendimento [que permite] à vontade ge-
ral realizar-se (vollbringen).

Durante a segunda etapa revolucionária, os revolucionários que aspiram à
liberdade absolutase opõem como particulares isolados ao universal encarna-
do pelo Estado. Opõem-se de forma absoluta, querendo negar o Estado dado
de modo absoluto, aniquilando-o completamente. O Estado não pode portan-
to manter-se, ai vontade geral não pode realizar-se, a não ser que negue esses
particulares de modo tão absoluto quanto e ou pretende ser absoluta a afirma-
ção deles mesmos pela negação das realidades universais. Por isso, no decorrer
dessa etapa, a sabedoria do governo se manifesta pelo Terror. Ora, vimos que a
morte voluntariamente enfrentada numa luta negadora é a realização e a ma-
nifestação mais autênticas da liberdade individual absoluta. É no e pelo Terror
que essa liberdade se propaga na sociedade, e ela não pode ser alcançada num
Estado tolerante que não leve a serio seus cidadãos para garantir-lhes o direito
político à morte. '

Dessas análises, Hegel deduz que a liberdade, sendo essencialmente nega-
tividade, não pode ser realizada em estado puro, nem desejada por si mesma.
A liberdade (= não-conformismo) absoluta é negatividade pura, isto é, nada e
morte. Ora, esta contradiz a vida, a existência e o próprio ser. A negatividade
só é algo, e não nada, pelo Ser (= identidade) que ela conserva embora negan-
do-o. A negação (do dado) só é real como criação (do novo) ou obra realizada.
O revolucionário só se aniquila na medida em que consegue conservar sua
obra negadora, ligando-a à identidade do Ser, mantida através de sua negação
pela lembrança ou tradição.

Isso significa que a liberdade só se realiza como história, que o homem só
pode ser livre na medida em que é histórico (= social, = do Estado). E, vice-
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versa, só há história onde há liberdade, isto é, progresso ou criação, e até nega-
ção revolucionária do dado. E já que a liberdade negadora implica e pressupõe
a morte, só um ser mortal pode ser verdadeiramente histórico.

Mas a história pressupõe a morte, mesmo independentemente do fato de ela
encarnar a liberdade. Só há história onde há tradição e lembrança histórica, de
um lado, e, de outro, educação e resistência a ela. Ora, tudo isso pressupõe uma
seqüência de gerações que se sucedem, que vêm ao mundo e morrem. Pois a
vida dos filhos implica necessariamente a morte dos pais.

Hegel afirma isso rudemente numa nota marginal de suas Conferências de
1805-1806 (v. XX, p. 202, nota 3): “Os selvagens da América do Norte matam
os pais; nós fazemos o mesmo.” .

Sem dúvida, o filho educado pelos pais prolonga a ação social e política
deles, que é seu próprio ser, e lhes garante assim uma sobrevivência aqui na
Terra, que ê a única sobrevivência (aliás, limitada no tempo) compativel com
a liberdade. Mas a sobrevivência histórica conserva a universalidade da ação
individual, embora aniquilando sua particularidade; esse aniquilamento e pre-
cisamente a morte do indivíduo. Ao educar o filho, os pais preparam a pró-
pria morte humana ou histórica, passan'do` voluntariamente do presente para
o passado.

Hegel diz isso com toda a clareza nas Conferências de 1803-1804 (v. XIX,
p. 223, linhas 18-20, e p. 224, linhas 13-22)í

Ao educar o filho, os pais nele colocam sua consciência já-formada (gaivot-
rlen) e engendram a própriamorte. Na educação, a unidade inconsciente da
criança se suprime-dialeticamente; articula-se em si, torna-se consciência
formada-ou-educada; a consciência dos pais é a matéria às custas da qual
ela se-forma-ou-se-educa. Os pais são para o filho um obscuro e desco-
nhecido prcssentimento (Almen) de si; eles suprimem-dialeticamente o ser-
no-intcrior-de-si (lnsiclisein) simples-e-indiviso [e] contido (gedrungen) da
criança. Eles perdem aquilo que lhe dão; morrem nele; o que lhe dão é a
própria consciência deles. No caso, a consciência e o devir de outra cons-
ciência nela, e, no devir do filho, os pais contemplam a [própria] supres-
são-dialética (Auƒgehobenwerden). i

A história é transcendência (aqui na Terra). É a supressão-dialética do ho-
mem, que se nega (como dado) conservando-se (como ser humano) e se subli-
ma (= progride) por sua autonegação conservadora. Esse movimento dialético
implica e pressupõe a finitude do que se-move, isto ê, a morte dos homens que
criam a história.

Como finitude ou temporalidade e negatividade ou liberdade, a morte é
portanto a base última e o móbil primeiro da história. Por isso o processo his-
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tórico implica necessariamente uma atualização da morte pelas guerras e pelas
revoluções sangrentas.

Em seu texto sobre o Direito natural (de 1802), Hegel afirma sem hesita-
ção a necessidade histórica da guerra (v. VII, p. 372, linhas 5-8, 16-21, 24-35, e
p. 373, linhas 21-22):

O aspecto-positivo (Positives) da forma absoluta [= homem] é a moral-
consuetudinaria (Sittlíches) absoluta, ou seja, o fato de pertencer a um
povo [= Estado], o particular demonstrando (erwiesen) de maneira não-
ambígua a união (Einssein) com o povo apenas no aspecto-negativo, pelo
perigo de morte [que a guerra implica]. Essa ligação (Beziehtmg) de indi-
vidualidade [política] a individualidade [política = Estado] é uma relação
(Verhältnis) e, por conseguinte, uma dupla ligação; uma é a ligação positi-
va, a coexistência (Nebeneínanderbestehen) igual [e] tranqüila das duas na
paz. A outra é a ligação negativa, a exclusão de uma individualidade pela
outra; e as duas ligações são absolutamente necessárias. [...] Sob o aspecto
dessa segunda ligação surge a necessidade da guerra para a forma-concreta
(Gestalt) e para a individualidade da totalidade moral-consuetudinária
[= Estado]. A guerra - [precisamente] porque nela há a possibilidade lí-"`
vre deserern aniquiladas (verniclitet) não apenas determinações-específicas
particulares-isoladas, mas sua integridade (Vollst¿inrligkei't) [considerada]
como vida, e isso para o absoluto, isto é, para o povo [= Estado] - preser-
va a saúde moral (sirtlich) dos povos em sua indiferença diante das de-
terminações-específicas e diante da adaptação a estas últimas e da fixação
(Feshfverden) destas últimas, assim como o movimento dos ventos preserva
os [as águas dos] lagos da estagnação à qual os condenaria um longo perío-
do de calrna, assim como uma paz prolongada, ou pior ainda (gar) eter-
na, teria condenado à estagnação os povos, [pois] o que é [- como o ho-
mem -] negativo-ou-negador por sua natureza [que é ação] deve perma-
necer negativo-ou-negador e não deve tornar-se algo fixo-e-estável (Festas).

E nas Conferências de 1805-1806! Hegel insiste nesse ponto: a presença da
morte nas guerras faz delas agentes criadores da história (v. XX, p. 261, li-
nha l8, até a p. 262, linha 2):

A condição-de-soldado e a guerra são o sacrifício objetivamente-real do
Eu-pessoal, o perigo de morte para o particular, essa contemplação (An-
sclraueri) de sua negatividade abstrata imediata; assim como a guerra é
também o Eu-pessoal imediatamente positivo do particular [...] de modo
[que nela] cada um, como particular, se cria (macltt) como força (Maehr)
absoluta, se contempla como [sendo] absolutamente livre, como negati-
vidade universal [existente] para si e realmente contra um outro (Amieres).
É na guerra que isso é permitido (gewrihrt) ao particular: ela é [um] crime
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[cometido] para o universal [= Estado]; o objetivo [da guerra é] a conser-
vação [mediatizada pela negação] do todo [= Estado] contra o inimigo, que
se prepara para destruir esse todo. Essa alienação (Entäusserung) [do parti-
cular ao universal] deve ter precisamente essa forma abstrata, ser privada-
de-individualidade; a morte deve ser recebida e desfechada com frieza; não
por meio de um combate comentado, no qual o particular percebe o adver-
sário e o mata numa ira imediata; não, a morte é dada e recebida no-vazio
(leer), ímpessoalmente, a partir da fumaça da pólvora.

Logo, é a guerra mortífera que garante a liberdade histórica e a historicidade
livre do homem. O homem só é histórico na medida em que participa ativa-
mente da vida do Estado, e essa participação culmina no risco de vida voluntá-
rio numa guerra puramente política. Dessa forma, o homem só é verdadeira-
mente histórico ou humano na medida em que é um guerreiro, pelo menos
potencialmente. - _

Hegel afirmou isso claramente em seu Sistema da moral (de 1802?). Admitia
também a divisão irredutível da sociedade em tres “estados” (Stände) ou clas-
ses: camponeses,industriais e comerciantes, nobreza. Os dois primeiros “esta-
dos” trabalham, mas não lutam nem arriscam a vida pelo Estado. lá a nobreza
é essencialmente guerreira, o que lhe permite levar-uma vida autenticamente
humana, embora permaneça ociosa' e aproveitando-se dos produtos do traba-
lho das outras classes: “O seu trabalho só pode ser o da guerra, ou uma forma-
ção-educadora (Bildert) para esse trabalho” (v. VII¡,=p. 476, linhas 16-18). Ora, é
a nobreza, e apenas ela, que realiza a história. As outras classes apenas a supor-
tam e só podem contemplar passivamente o processo histórico encarnado na
existência politica e guerreira dos nobres. _

Hegel expressa isso numa linguagem muito metafísica, quase nos termos de
Schelling, mas que não deixa de ser clara (v. VII, p. 476, linha 38, até a p. 477,
linha 8): _

A primeira utilidade [do estado da nobreza guerreira] consiste em ser a for-
ma-concreta moral real absoluta, constituindo assim para eles [= os dois
outros estados] a imagem do absoluto [= Estado] que-existe-_como-um-ser
dado (seiemi) e que se move[-dialeticamente, = historicamente, o que é] a
contemplação real mais elevada que a natureza moral exige. Por sua na-
tureza, esses estados [não guerreiros] detêm-se nessa contemplação. Não
estão no conceito absoluto, pelo qual essa [entidade], que só é afirmada
(gesetzt) para sua consciência como uma entidade-exterior (Ãusseres), sería
seu Espírito próprio, absoluto, movendo-se [dialeticamente], que passaria
por cima (überwände) de todas as suas diferenças e determinações- especifi-
cas [dadas] . Que sua natureza moral chegue a essa contemplação, é a vanta-
gem que lhes é oferecida pelo primeiro estado [da nobreza guerreíra].
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Mais tarde, e sobretudo na Fenomenologia, Hegel já não admite essa concep-
ção feudal da sociedade. A existencia de uma classe de guerreiros ociosos É. *
para ele, um fenômeno histórico transitório. Mas o tema da necessidade histó-
rica da guerra e retomado na Fenomenologia.

Hegel diz, entre outras coisas, o seguinte (p. 324, linhas 9-30):

Por um lado, a comunidade (Gemeinwesen) pode organizar-se em sistemas
da autonomia pessoal e da propriedade [privada], do direito [privado] real
e pessoal; da mesma forma, os modos de trabalho para os objetivos à pri-
meira vista particulares-e-isolaclos do ganho e da fruição [podem] arti-
cular-se em associações (Zasammerilcünƒte) próprias e devir-autônomos.
[Mas] o Espírito da associação geral [= Estado] é a unidade-indivisa (Ein-
ƒachheit) e a realidade-essencial_ ( Wesen) negativa-ou-negadora desses siste-
mas que se isolam. Para não deixá-los se enraizar e se fixar (ƒestwerden)
nesse processo-de-isolamento, em conseqüência do que o todo se decom-
poria e o Espírito se volatilizaria, o governo deve abalar de vez em quando
esses sistemas pelas guerras, lesar e perturbar (verwirreri) a ordem e o direi-
to de autonomia que eles se concederam (zareclirgemaclit) e pelo trabalho
imposto [da guerra] fazer sentir seu senhor, [isto e,] a morte, aos indiví-
duos que, ao mergulhar (sicltvertíeferid) nesses sistemas, se destacam do
todo e tendem para o ser-para-si [isolado] inviolável e para a segurança da
pessoa [privada]. Por essa dissolução (Aaflösang) da forma da posição-fixa-
e-estável (Besteheri), o Espírito [= Estado] afasta-o-perigo da queda (Ver-
sinkeri) na existência-empírica (Dasein) natural a partir de [a existência-
empírica] moral-consuetudinãria [= histórica ou humanal, e conserva e
eleva o Eu-pessoal de sua consciência na liberdade e em sua força.

E verdade que esse texto está no parágrafo dedicado à análise do Estado an-
tigo (cap. VI, A, a). Ora, o senhor, o cidadão do Estado pagão, é por definição
ocioso. Como não trabalha, ele não nega a natureza que lhe é exterior. Sua an-
vidade verdadeiramente humana, isto é, livre ou negadora, reduz-se à negaçao
de sua própria natureza inata. Essa negação culmma no risco de vida voluntá-
rio, incorrido numa luta por puro prestígio, numa guerra puramente politica,
desprovida de qualquer necessidade vital. O Estado pagão, em que os cidadãos
são guerreiros ociosos, não pode ser de fato humano, isto é, livre e histórico, a
não ser nas e pelas guerras de prestígio que empreende de vez -em quando.

O escravo e o ex-escravo trabalhador podem em principio humanizar-se
por seu trabalho, sem arriscar a vida. Pois, ao trabalhar, eles negam o real exte-
rior dado e, em conseqüência, se transformam. Em principio, o Estado onde os
cidadãos trabalham poderia desistir das guerras sem se decompor como Esta-
do ou entidade verdadeiramente humana. Mas, no texto citado, Hegel diz que,
na pratica, um Estado pacifista em essência deixa de ser um Estado propria-
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mente dito e se torna uma associação privada, industrial e comercial que tem
como fim supremo o bem-estar de seus membros, isto é, precisamente a satis-
fação de seus desejos naturais e até animais. Logo, é a participação na luta polí-
tica sangrenta que eleva o homem acima do animal, fazendo dele um cidadão.

Seja como for, o objetivo final do devir humano é, segundo Hegel, a síntese
da existência guerreira do senhor e da vida laboriosa do escravo. O homem
que está plenamente satisfeito com sua existência e que conclui assim a evo-
lução histórica da humanidade é o cidadão do Estado universal e homogê-
neo, isto é, segundo Hegel, o trabalhador-soldado dos exércitos revolucionários
de Napoleão. Logo, é a guerra (pelo reconhecimento) que termina a história e
leva o homem à sua perfeição (= satisfação). Assim, o homem só pode aper-
feiçoar-se na medida em que é mortal e aceita com conhecimento de causa o
risco de vida. '

E verdade que, quando o império universal e homogêneo estiver estabele-
cido, não haverá mais guerras nem revoluções. Nele o homem poderá viver
sem arriscar a vida. Mas a existência verdadeiramente humana será então a do
sábio, que se limita a tudo compreender, sem nunca negar ou modificar nada
(a não ser traduzindo as essências do real para o discurso). Essa existência não
é portanto livre nem histórica no sentido próprio das palavras, no sentido que
lhes atribui o próprio Hegel quando fala do homem anterior ao fim da histó-
ria. A liberdade e a historicidade propriamente ditas são solidárias à morte: só
um ser mortal pode ser livre e histórico, contanto que aceite a idéia e a realida-
de de sua morte e que consiga arriscar a vida sem nenhuma necessidade, em
função de uma idéia ou de um ideal.

Enfim, também a individualidade humana é condicionada pela morte.
Pode-se deduzir isso admitindo com Hegel que só é possível ser individual sen-
do livre, e que não é possível ser livre sem ser finito ou mortal. Mas essa conse-
qüencia decorre, também diretamente, da definição hegeliana de individuo.

O indivíduo, para Hegel, é uma síntese do particular com o universal. A par-
ticularidade seria puramente dada, natural, animal, se não estivesse associada,
na individualidade humana, com a universalidade do discurso e da ação (o dis-
curso provindo da ação). Ora, a ação do particular - e é sempre um particular
que age -- só é de fato universal se representa e realiza a vontade geral de uma
comunidade (Gemeinwesen), isto é, de um Estado. Só ao agir como cidadão
(contra seu interesse privado, particular) o homem é verdadeira e realmente
universal, embora permaneça particular; só no e pelo Estado se manifesta e se
efetua a individualidade humana, pois é o Estado que atribui ao particular
uma realidade e um valor universalmente reconhecido. Mas a ação pelo e para
o Estado culmina-no risco de vida (particular) para fins puramente políticos
(==_ universais); um cidadão que se recusa a arriscar a vida pelo Estado perde
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sua cidadania, isto é, o reconhecimento universal. Logo, o homem pode ser um
indivíduo porque pode morrer. _ ' -

Hegel afirma isso com muita clareza nas Conferências de 1803-1804 (v. XIX,
p. 230, linha 32, até a p. 231, linha 10): .

Esse ser-dado da supressão-dialética (Anƒgeliobensein) da totalidade parti-
cular [isto é, do cidadão, do indivíduo] é a totalidade [considerada] como
absolutamente universal, como Espírito absoluto [= povo, = Estado]. É o
Espírito como consciência absolutamente real. A totalidade particular [isto
é, o indivíduo] se contempla [no Estado, como cidadão,] como uma [tota- '
lidade] ideal, suprimida dialeticamente; e ela já não é particular; ao contrá- -
rio, é para si mesma essa supressão-dialética de si, e ela só é reconhecida -
[como cidadãol, só é universal [como cidadão] como essa [totalidade] su-
primida-dialeticamente. A totalidade [= o universal] como uma partícula- -
ridade [isto é, a individualidade] é afirmada em (an) si mesma como urna
totalidade apenas possivel, que-não-existe-para-si, apenas [como uma tota-.
lidade que,] em sua posição-na-existência (Besrehen), está sempre pronta .
para morrer, que renunciou a si mesma, que existe, é verdade, como totalj- -
dade particular, como família, ou na propriedade [privada] e na fruição
[pessoal], mas de modo que essa relação [puramente particular que é a fa-
mília, a propriedade e a fruição] é para ela uma [relação] ideal e se mostra
(erweist) como se sacrificando.

1

O fato de a individualidade implicar e pressupor a finitude ou a morte pode
ser demonstrado de outro modo.

O universal é a negação do particular como particular. Se quisermos trans-
formar uma entidade concreta (= particular) em conceito (= universal), em
noção geral, é preciso destaca-la do hi: et n-une de sua existência-empírica (este
cão está aqui e agora, mas o conceito “este cão” está em toda parte e sempre).
Da mesma forma, se quisermos realizar a individualidade transformando 'a
particularidade da existência em universalidade humana, é preciso destacar
realmente o homem de seu liie et nanc. Mas, para o animal humano, esse desta-
que real-equivale à morte, pois ao deixar de existir aqui e agora ele não tem ne-
nhuma outra existência (morto, também o cão está em toda parte e sempre).
Assim, a penetração real do universal no particular é a realização da finitude
deste último, isto é, sua morte efetiva. E, se a existência humana pode ser uni-
versal embora permaneça particular, isto é, se o homem pode existir como in-
divíduo, é apenas porque a universalidade da morte pode estar presente nele
enquanto ele vive: idealmente, na consciência que ele tem disso; e, realmente,
por arriscar voluntariamente a vida (a consciência pressupõe o risco).

Hegel repete várias vezes que a morte é a manifestação e a realização última
do universal na existência-empírica. Diz isso, entre outros, nas Conferências de
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1803-1804, nas Conferências de 1805-1806 e na Fenomenologia (p. 231, linhas
31-32, e p. 232, linhas 6-8):

A morte é o aspecto do desdobramento do gênero [em particularidade e
universalidade] e a libertação perfeita dos elementos-constitutivos [que são
o particular do universal]; [a morte é] a unidade imediata do Ser-dado
(Sein), mas em seu conceito [ela é] o Eu-pessoal (Selbst) universal, que
existe como universal [v. XIX, p. 254, linhas 4-81. Na morte, a força absolu-
ta, o senhor do particular; isto é, a vontade comum [= universal] tornou-se
o Ser-dado puro [que é o cadáver do cidadão morto pelo' Estado] [v. XX,
p. 225, nota 31. Essa universalidade à qual chega o particular como tal é o
Ser-dado puro, a morte; [...] a morte é a realização-ou-a-perfeição (Vallen-
dnng) e o trabalho supremo que o indivíduo como tal [isto é, como parti-
cular] empreende pela comunidade [= Estado = universall.

Assim, a faculdade da morte (Fahigkeit des Todes) é a condição necessária e
suficiente não apenas da liberdade e da-historicidade do _homem, mas também
de sua universalidade, sem a qual ele não seria de fato individual.

“O ser verdadeiro do homem é sua ação”, diz Hegel. Ora, a ação é a reali-
zação da negatividade, que se manifesta no plano fenomênico como morte.
Entenda-se: como morte consciente e voluntária, isto é, aceita livremente, sem
nenhuma necessidade vital. Tal aceitação' da morte ocorre quando o homem
arrisca conscientemente a vida em função do mero desejo de reconhecimento
(Anerkennen), de sua mera vaidade. O desejo de reconhecimento é o desejo de
um desejo, isto é, não de um ser dado (= natural), mas da presença da ausência
de tal ser. Esse desejo transcende portanto o dado natural e, na medida em que
se realiza, cria um ser trans-natural ou humano. Mas o desejo só se realiza na
medida em que tem mais força que o ser dadonatural, isto é, na medida em
que o aniquila. É verdade que o ser que se aniquila em função de um desejo de
reconhecimento desaparece; mas seu desaparecimento é o de um ser humano:
é uma morte no sentido próprio do termo. E esse aniquilamento do animal é a
criação do homem. O homem aniquila a si mesmo pela morte. Mas enquanto
essa morte perdura como vontade consciente de arriscar a vida, a fim de obter
o reconhecimento, o homem se mantém na existência-empírica como ser hu-
mano, isto é, transcendente em relação ao ser dado, à natureza.

Logo, o homem aparece (ou se cria) pela primeira vez no mundo (dado)
natural como combatente da primeira luta sangrenta por puro prestígio.çO que
equivale a dizer que um Ser só se pode constituir como Ser humano sob a con-
dição de ser ñnito ou mortal (isto é, vivo). Equivale também a dizer que um
Ser só pode viver humanamente se realizar sua morte: tomar consciência dela,
suporta-la, ser capaz de enfrenta-la voluntariamente. Ser homem, para Hegel, é
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poder e saber morrer. “O Ser verdadeiro do homem” é, em última análise, sua
morte como fenómeno consciente?

A idéia de luta sangrenta peloireconhecimento, que gera a relação senhor-
escravo, aparecenos textos de Hegel pelo ano de 1802 (Sistema da moral, v. VII,
p. 445-447). Mas é sobretudo nas Conferências de 1803-1804 que Hegel repisa
essa idéia. O tema reaparece nas Conferências de 1805-1806. E na Fenomenolo-
gia (1806) a noção do valor -antropogênico da luta e do risco de vida está defi-
nitivamente destacada e formulada com toda a clareza.

Vejamos trechos extraídos Conferências de 1803-1804.
Hegel afirma que a posse puramente natural que se observa no animal só se

torna propriedade essencialmente humana, isto é, uma posse reconhecida e até
jurídica, na e pela luta de morte travada em vista desse reconhecimento. Não é
para possuir realmente a coisa disputada que se arrisca apvida nessa luta de
puro prestígio; é para tornar reconhecido seu direito exclusivo à posse. E esse
direito só se .torna real e o sujeito jurídico (= ser especificamente humano) só
se realiza nesse e- por esse risco, e, em última análise, na e pela morte.

Hegel assim se exprime: -

O particular só é uma consciência [= homem] na medida em que cada par-
ticularidade de sua posse (Besitz) e de seu ser-dado aparece como ligada à
sua realidade-essencial (Wesen) total, [como] implicada (anƒgenomrnen)
em sua indiferença, na medida em que ele afirma cada elemento-constituti-
vo (Moment) como [o que e] si mesmo; pois isso é a consciência, o ser-
ideal do mundo. Por conseguinte, [até] a lesão de uma de suas particulari-
dades é infinita; é um ultraje absoluto, ultraje a ele [considerado] como um
todo, ultraje à sua honra; e a colisão que possa ocorrer de toda coisa-parti-
cular é uma luta pelotodo. A coisa [disputada], [isto é,] a determinação-
específica não é encarada como valor, como coisa; ao contrário, e inteira-
mente aniquilada, inteiramente ideal; só há o fato de ela estar relacionada
comigo, de eu ser uma consciência, de a coisa ter perdido sua oposição para
comigo [tornando-se minha propriedade reconhecida] Os dois [adversá-
rios], que se reconhecem e querem se saber reconhecidos mutuamente co-
mo totalidade dos particulares, se enfrentam como essa totalidade. E a sig-
nificação-e-importância (Bed[eutung]) que eles se atribuem mutuamente é:
[a)] que cada um apareça na consciência do outro como' quem o exclui de
. -

7. Heidegger dirá, na linha de Hegel, que a existência humana (Dasein) é uma “vida em vista
da morte” (Leben zum Tode). O cristão também dizia isso, bem antes de Hegel. Maa, para o
cristão, a morte e apenas uma passagem para o além: ele não aceita a morte propriamente
dita. O homem cristão não se coloca face a face com o nada. Ele se refere em sua existencia
a um outro mundo, essencialmente dado. Logo, nele não há transcendência (= liberdade)
no sentido que Hegel e Heidegger deram ao termo.
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toda a extensão de sua particularidade [isto e, de tudo o que esta possui];
[b)] que ele seja, nessa sua exclusão [ou exclusividadel, realmente [uma]
totalidade. Nenhum dos dois pode demonstrar isso ao outro por palavras,
garantias, ameaças ou promessa[s]. Pois a linguagem ê a existência ideal da
consciencia, ao passo que aqui se opõem entidades-objetivamente-reais,
isto e, entidades-absolutamente-opostas, entidades-que-existem-absoluta-
mente-para-si, e sua relação é uma relação absolutamente prática, [que é]
objetivamente-real. O meio-termo (Mitte) do reconhecimento deles (Anar-
kennen) deve ser objetivamente-real. Por conseguinte, eles devem-necessa-
riamente (milissen) lesar um ao outro; o fato de cada um se afirmar como
totalidade exclusiva na particularidade de sua existência deve tornar-se ob-
jetivamente-real; o ultraje é necessário [v. XIX, p. 226, linha 6, até a p. 227,
linha 201. E essa colisão deve e deveria (mass and soil) ocorrer, porque o
particular como tal é uma razão (Vern[nnƒt]), [uma] Indiferença, só pode
ser conhecido na medida em que cada particularidade de sua posse e de seu
ser-dado é afirmada nessa indiferença [?], e em que ele se relaciona com ela
como [um] todo. Isso só pode aparecer na medida em que ele compromete
(daranƒsetzt) toda a sua existência para a sua conservação [como proprietá-
rio], em que ele não se divide. E a demonstração só termina com a morte
[v. XIX. p. 226, nota 3, linhas 1-7].

_Mas não e apenas para tornar reconhecida sua propriedade e se fazer reco-
nhecer como proprietário (= sujeito ou pessoa jurídica) que o homem deve ar-
riscar a vida numa luta de vida ou morte por puro prestígio. Deve faze-lo tam-
bém tendo em vista o reconhecimento de sua realidade e de seu valor humanos
em geral. Ora, segundo Hegel, o homem só é humanamente real e realmente
humano na medida em que é reconhecido como tal. Logo, e para ser humano e
para se manifestar ou aparecer como tal que o homem deve poder morrer e
saber arriscar a vida. .

Hegel assim 0 exprime:

Cada um só pode ser reconhecido pelo outro na medida em que seu apare-
cimento multiforme (mannigfaltige Erscheinung) é nele indiferente, [em
que ele] se mostra como infinito em cada particularidade de sua posse e
vinga cada ofensa (Verlctzung) [indo] até a morte [do ofensorl. E essa ofen-
sa deve-necessarianiente ocorrer, pois a consciencia [= homem] deve-ne-
cessariamente ter como finalidade (aafl. gehen) esse reconhecimento; os
particulares devem-necessariamente ofender-se mutuamente, para se co-
nhecerem (erkennen) [e saber] se são dotados-de-razão [= humanosl. Pois
a consciência ó essencialmente tal, de modo que a totalidade do particular
se exponha e seja a mesma nesse ato-de-tornar-se-outro (Anderswerden),
que a totalidade do particular esteja em outra consciência, e que seja a
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consciência do outro, e que nesta esteja precisamente essa manutenção ab-
soluta da totalidade [própria] que ela tem para si; isto é, [que a consciencia
é essencialmente tal] que deva ser reconhecida pelo outro. Mas o fato de
que minha totalidade, [considerada] como [a] de um particular, seja na ou-
tra consciência precisamente essa totalidade existente-para-si, [isto é,] que
seja reconhecida, respeitada, só posso sabe-lo pelo aparecimento do agir
(Handein) do outro em face de minha totalidade; e, também, o outro deve
ao mesmo tempo aparecer paramim como uma totalidade, como eu apa-
reço para ele. Se eles se comportam negativamente [evitando-se], se eles
se deixam mutuamente [em paz], então nenhum apareceu ao outro co-
mo [uma] totalidade, nem o ser-dado de um [apareceu] como uma totali-
dade na consciência do outro, riem a apresentação (Darstellen), nem o re-
conhecimento. A linguagem, as explicações, a promessa não são o reconhe-
cimento; pois a linguagem é apenas um meio-termo ideal [entre os dois]:
ela desaparece como aparece, não é um reconhecimento permanente (bici-
bend), real [v. XIX, p. 226, nota 3, linha 15 até o fim]. Cada particular de-
ve afirmar-se como totalidade na consciência do outro de tal modo que
ele compromete contra o outro, pela conservação de uma particularidade
qualquer, toda a sua totalidade queaparece, sua [própria] vida; e, do mes-
mo modo, cada um deve-necessariamente ter como objetivo a morte do
outro. Eu só me posso conhecer na consciência do outro como essa totali-
dade particular [isto é, como indivíduo ou pessoa humana] na medida em
que me afirmo em sua consciência como sendo em minha exclusão [dele]
uma totalidade da exclusão, [isto é, como] tendo por objetivo sua morte.
Tendo por objetivo sua morte, exponho-me à morte, arrisco minha vida.
Cometo a contradição de querer afirmar-ou-impor (behaupten) a particu-
laridade de meu ser-dado e de minha posse; e essa afirmação se transforma
em seu contrário, [ou seja]: sacrifico toda essa posse e a possibilidade de
toda posse e fruição, [sacrifico] a própria vida. Ao me afirmar como totali-
dade da particularidade, eu me suprimo-dialeticamente como totalidade- da
particularidade; quero ser reconhecido nessa extensão de minha existência,
em meu ser-dado e minha posse; mas eu o transformo, suprimo-dialetica-
mente. essa existência, e só sou reconhecido como dotado-de-razão [= hu-
manol, como totalidade, na medida em que, tendo como objetivo a morte
do outro, arrisco a própria vida e suprimo-dialeticamente essa extensão de
minha existência, [isto é,] a totalidade de minha particularidade.

Esse reconhecimento da particularidade da totalidade traz consigo o na-
da da morte. Cada um deve-necessariamente saber do outro se este é uma
consciência absoluta [= homem] Cada um deve-necessariamente se afir-
mar em tal relação diante do outro para que isso venha à luz; deve-necessa-
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den Tori treibten); do mesmo modo, cada um só se mostra como [sendo
uma] totalidade indo consigo mesmo até a morte. Se ele se détem em si
aquém (innerhalb) da morte, só se mostra ao outro como comprometendo
uma parte ou a totalidade da posse, como [correndo o risco de] ferimentos
[e] não da própria vida, ele será, para o outro, de-modo-imediato, uma
não-totalidade; ele não é absolutamente para si; torna-se escravo do outro.
Se ele se detém em si aquém da morte e interrompe -a luta (Streit) antes do
desfecho fatal, ele não se terá mostrado como totalidade, nem terá reconhe-
cido o outro como tal...

Esse reconhecimento dos particulares é portanto, em si, [uma] contradi-
ção absoluta: o reconhecimento é apenas o ser-dado daconsciência, [consi-
derada] como totalidade, numa outra iconsciêncía; mas, na medida em que
a [primeira] consciência se torna objetivamente-real, ela suprime-dialetica-
mente a outra consciência [matando-a]; assim, _o reconhecimento se su-
prime-dialeticamente. Ele não serealiza, mas deixa de ser [= de existir] na
medida em que (indem) ele é [= existe]. Mesmo assim, arconsciéncia só é
[= existe] ao mesmo tempo como um ato-de-ser-reconhecido por outrem,
e ela só é ao mesmo tempo consciencia como 'unidade (Eins) numérica ab-
soluta, e deve-necessariamente ser reconhecida como tal; mas isto significa
que ela deve-necessariamente ter como objetivo _a morte do outro e a sua,
e que ela só é [= existe] na realidade-objetiva da morte [v. XIX, p. 228, li-
nha 17, até a p. 229, linha 31, e p. 230, linhas 7-1.7]. '

Logo, a realidade humana é em última análise a realidade-objetiva da morte:
o homem não é somente mortal; ele é a morte encarnada; é a sua própria mor-
te. E, ao contrario da morte natural, puramente biológica, a morte que é o ho-
mem é uma morte violenta, ao mesmo tempo consciente de si e voluntária.
A morte humana, a morte do homem, e, por conseguinte, toda a sua existência
verdadeiramente humana são, portanto, um suicidio. .

Hegel afirma isso explicitamente nas Conferências de 1805-1806” (v. XX,
p. 211, linhas 34-36):

Fica claro à consciência [= ao homem engajado na luta pelo reconhecimen-
to] [considerada] como consciência, que ela tem por objetivo a morte de
outrem; mas [em si ou para nós, isto é, na verdade,] ela tem por objetivo a
própria morte; [ela é] suicida, na medida em que se expõe ao perigo.

Ora, é apenas na luta pelo reconhecimento, é unicamente ao arriscar avida
que essa luta implica, que o ser dado (animal) se cria como ser humano. Logo,
é o ser do homem que aparece ou se manifesta como um suicidio adiado, co-
 n_íí

riamente ofendê-lo, e cada um só pode Saber se O outro é [uma] totalidade 8. Nesse texto, Hegel só dedica duas páginas (v. XX, p. 211-213) a análise da luta pelo reco-
[= individualidade ou pessoa humana] se força-lo a ir até a morte (bis auf nhecímento e não acrescenta nada de novo. -
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mo diria Hegel, mediatizado (vermittelt) pela ação negadora que engendra a
consciência discursiva do exterior e de si. O homem é um ser que se suicida, ou
que é capaz de se suicidar (Fahiglceit des Todes). A existência humana do ho-
mem é uma morte consciente e voluntária em via de devir.

Na Fenomenologia? Hegel retoma e explicita o tema da luta pelo reconheci-
mento. Insiste no seu caráter antropogênico: apenas na e pela luta o homem
pode criar-se a partir do animal.fE Hegel especifica que o que importa nessa
luta não é a vontade de matar, mas de expor-se ao perigo de morte sem neces-
sidade, sem ser forçado a isso como animal. E pelo risco de vida voluntaria-
mente aceito numa luta de puro prestígio que se atinge a verdade do reconhe-
cimento. A verdade, isto é, a realidade-revelada e, portanto, a própria realidade.
Ora, o homem só é humanamente real na medida em que é reconhecido. Logo.
é a realidade humana que se constitui ou se cria no e pelo ato voluntário de
enfrentar a morte. -

Assim, Hegel mantém e reforça na Fenomenologia a idéia fundamental das
Conferências de 1803-1804, nas quais ele assimila a autocriação do homem ã
atualização de sua morte. Mas, abandona o paradoxo que havia inicialmente
defendido. Continua a dizer que a morte significa para o homem seu aniquila-
mento total e definitivo (cf. Fenomenologia, p. 145, segunda alínea). Mas já não
afirma que a realimção do homem só pode ocorrer inteiramente na morte efe-
tiva, isto é, precisamente pelo aniquilamento. No texto em questão, ele diz ex-
pressamente que o risco de vida basta para realizar o ser humano. O ser que
voluntariamente arriscou a vida, mas escapou da morte, pode viver humana-
mente, isto é, manter-se como homem na existencia-empírica (Dasein) no seio
do mundo natural. ' ' _

E ao arriscar a vida que o homem compreende que é essencialmente mortal.
ou seja, que não pode existir humanamente fora do animal que serve de supor-
te à sua consciência-de-si. _ `

O homem que travou a luta pelo reconhecimento deve permanecer vivo
para poder viver humanamente. Mas ele só vive humanamente na medida em
que é reconhecido pelo outro.. Logo, também seu adversário deve escapar à
morte. O combate deve parar antes do desfecho fatal, ao contrário do que He-
gel dizia nas Conferencias de 1803-1804 (v. XIX, p. 229).

Nas Conferências, Hegel admitia essa eventualidade. Ela ocorre quando um
dos adversários recusa-se a arriscar a vida e se sujeita ao outro, tornando-se seu
escravo, isto é, reconhecendo-o sem ser, em compensação, reconhecido. Mas
não se arriscar é ficar nos limites da animalidade. Logo, o escravo não é um ser
verdadeiramente humano, e um reconhecimento de sua parte não pode reali-
zar a humanidade do reconhecido. Assim, o verdadeiro reconhecimento só

9. Ver a tradução comentada da seção A-do cap. IV em “A guisa de introdução". neste livro.
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pode ocorrer na e pela morte, que aniquila quem reconhece, e portanto o pró-
prio reconhecimento, e, por conseqüência, o reconhecido como reconhecido,
isto e, como ser verdadeiramente humano. Daí, o paradoxo.

Na Fenomenologia, Hegel evita esse paradoxo ao admitir a humanidade do
escravo e, com isso, o valor antropogênico de seu reconhecimento do senhor.
Mas como justifica ele a humanidade do ser que recusou sujeitar sua vida ani-
mal ao desejo humano e antropogenico de reconhecimento?

O senhor se humaniza (se realiza como senhor, isto é, como ser especifica-
mente humano) por meio do reconhecimento pelo escravo, que ele impõe a
este ao aceitar o risco contra-natureza que o futuro escravo rejeita. Quanto ao
escravo, ele se humaniza (se realiza como escravo, o que é ainda um modo de
ser especificamente humano) pela consciência que assume de sua finitude es-
sencial ao sentir a angústia da morte, morte essa que lhe aparece no curso de
uma luta pelo reconhecimento, isto é, como algo que não é uma necessidade
puramente biológica. '

Assim como o senhor, o escravo está consciente de si, é essencialmente hu-
mano em sua existéncia-empírica. Sem dúvida, no início, em seu estado nas-
cente, o escravo só é humano potencialmente, ao passo que a humanidade do
senhor é objetivamente-real, já que efetivamente reconhecida. Mesmo assim, o
homem se cria, pela luta, ao mesmo tempo como senhor e escravo, e os dois
são especificamente humanos. E se o são, em última análise, é porque ambos
foram colocados em presença da própria morte.

O escravo realiza e aperfeiçoa sua humanidade trabalhando a serviço do se-
nhor. Mas esse trabalho servil só tem uma.virtude antropogênica na medida
em que nasce da angústia da morte e é acompanhado pela consciência da fini-
tude essencial daquele que serve pelo trabalho.

` Ao contrário do senhor, que permanece para sempre estático em sua huma-
nidade de senhor, o escravo desenvolve e aperfeiçoa sua humanidade, original-
mente servil. Ele se eleva ao pensamento discursivo e elabora a noção abstrata
de liberdade; ele se cria também como cidadão livre e afinal, plenamente satis-
feito, ao transformar o mundo dado por seu trabalho, que ele efetua a serviço
da comunidade. Logo, é ele, e não o senhor, que é o homem propriamente dito,
o individuo que cria livremente a história. Mas não se pode esquecer que o ser-
viço e o trabalho só são livres e criadores na medida em que se efetuam na an-
gústia que nasce da consciência da morte. Logo, é essa consciência da morte
que humaniza o homem e constitui a base derradeira de sua humanidade.

Se há morte e luta sangrenta pelo reconhecimento, é para que haja suicídio
ou risco de vida voluntário. Mas mesmo esse risco, que se atualiza no senhor,
existe para que ocorra no escravo -a experiência da morte, que lhe revela sua
própria finitude. É a vida na presença da morte que constitui a vida do Espíri-

E ssa



_ |
*LE_x_^l"'D“E KÚÍÊVE i. inraooução A Lniruns. na usei'-:L

to, isto é, a vida especificamente humana, que pode atingir sua perfeição ou a
plenitude da satisfação.

O homem é o único ser no mundo que sabe que deve morrer, ou seja, ele éa
consciencia de sua morte: a existência verdadeiramente humana é uma cons-
ciencia existente da morte, ou uma morte consciente de si. Como a perfeição
do homem é a plenitude da consciencia-de-si, e como o homem é essencial-
mente finito em seu próprio ser, é na aceitação consciente da finitude que cul-
mina a existéncia humana. A plena compreensão (discursiva) do sentido da
morte constitui essa sabedoria hegeliana, que acaba a história proporcionando
ao homem a satisfação. ` Í

Pois, ao chegar à sabedoria, o homem compreende que apenas sua finitude
ou sua morte lhe asseguram a liberdade absoluta, ao liberá-lo não apenas do
mundo dado, mas também do dadoieterno e infinito que seria Deus, se o ho-
mem não fosse mortal. E a consciéncia dessaliberdade absoluta satisfaz o or-
gulho infinito do homem, que constitui o fundo de sua existência humana e
que é o último móbil irredutível de seu ato de autocriação.

De modo geral, a antropologia hegeliana é uma teologia cristã laicizada.
E Hegel sabe disso muito bem. Repete em várias ocasiões que tudo o que a teo-
logia cristã afirma é absolutamente verdadeiro, contanto que aplicado não a
um Deus transcendente imaginário, mas ao homem real, que vive no mundo.
O teólogo faz antropologia sem se dar conta. Hegel apenastoma consciência
do saber chamado teo-lógico, explicando que seu objeto real não é Deus, mas o
homem histórico, ou, como gosta de dizer: “o Espírito do povo” (Volicsgeist).

*Entre outras, essa concepção é apresentada com clareza por Hegel no fim
das Conferencias de 1805-1806 (v. XX, p. 268, linhas 7-21):

A Religião [em geral] é o Espírito representado[-como-uma-entidade-exto
rior] (_vorgestellt); [ela é] o Eu-pessoal (Seibst)_que não faz coincidir (nicht
zttsarnmenbringt) sua consciência pura com sua consciência objetivamente-
real, [e] para quem o conteúdo daquela se opõe [a ele], nesta, como uma
entidade-outra. [Em outros termos, o religioso é o homem que não sabe
que fala, de fato, de si mesmo quando julga falar de Deus.] [...] [A] idéia da
Religião absoluta [ou cristã] é a idéia especulativa de que o Eu-pessoal, [ou]
a entidade-objetivamente-real, é [o] pensamento, [posto que] realidade-es-
sencial ( Wesen) e ser-dado (Sein) [são] a mesma coisa. Isso é dito [= expres-
so] de tal modo que Deus, [isto é,] a realidade-essencial absoluta transcen-
dente (jenseitig) tornou-se homem, esse ser-objetivamente-real aqui; mas
também que essa realidade-objetiva se suprimiu-dialeticamente, tornou-se
uma [realidade] passada, e [que] esse Deus, que é [de um lado, uma] reali-
dade-objetiva [particular dada] e [de outro lado uma] realidade-objetiva
suprimida-dialeticamente, isto é, universal, é a mesma coisa que o Espírito-
do-povo; só como imediatidade [isto é, como representado (vorgesteiit) co-

_5s4

I'.
i ...
v:

__-._-¡_`.._|.-.,¡...rt

~z.=.si--'T›-1sz»¬'_v.T'*sr

'li

li

É

izlriràzeumteee.
1

_f"--__-a._T-EE*

Il
.-L
li'
|-'
' I

._'_._.,I'¬T_?¬

mo um único homem chamado Iesus] é que ele é o Espirito da comunida-
de [cristã]. Que Deus é Espírito, eis o conteúdo dessa religião [cristã].

Logo, Hegel está de acordo com o cristianismo ao dizer que o absoluto, ou a
totalidade do que é, não é identidade, Ser-dado, substância ou natureza, mas
Espírito, isto é, ser revelado pela palavra ou pela razão discursiva (Logos). Mas,
para o cristão, esse Espírito absoluto é um Deus transcendente, ao passo que
para Hegel é o homem-no-mundo. Essa diferença radical e irredutível resume-
se añnal a isto: o Espírito cristão é eterno e infinito, ao passo que o Espírito
considerado por Hegel é essencialmente finito ou mortal. É pela introdução da
idéia de morte que se transforma a teo-logia em antropologia. E, ao considerar
essa idéia literalmente, ou seja, suprimindo as noções de vida após a morte e de
ressurreição, é que se chega ã antropologia verdadeira, ou hegeliana.

lsso também Hegel vé e afirma com toda a clareza, ao interpretar o mito
evangélico numa nota marginal referente ao trecho citado (v. XX, p. 268, nota
3, as duas últimas linhas): “Não é este homem .que morre, mas o divino [como
tal]; é precisamente por causa disso (eben dadnrch) que esse divino se torna
homem.” ' ' ' '

Assim, ao demonstrar que a consciência, a consciência-de-si, a vontade sub-
metida à razão e a razão discursiva implicam e pressupõem a finitude ou a
morte, Hegel demonstra que o Espírito absoluto ou a totalidade do Ser revela-
do não é um Deus eterno que cria o mundo apartir do nada, mas sim o ho-
mem negador do mundo natural dado desde toda a eternidade, no qual ele
nasce e morre como humanidade histórica. i ' ' '

Em última análise, o Deus da teologia cristã`(de inspiração antiga ou pagã)
é o Ser-dado (Sein) eternamente idêntico a si mesmo, que se realiza e se revela
num e por um mundo natural, que só manifestãaesséncia e a força de existir
do Ser que é. Iá o homem de Hegel é o nada (Nichts) que' aniquila o Ser-dado
existente como mundo, e que se nadifica (como tempo histórico real ou histó-
ria) nesse e por esse aniquilamento do dado. _

A base última da existência-empírica (Dasein) natural ou divina é o Ser-
dado ou a força (Macht) de manter-se etemaniente na identidade consigo mes-
mo. A base última da existência-empírica humana, ao contrário, a fonte ea ori-
gem da realidade humana, é o nada ou a força da negatividade, que só se realiza
e se manifesta pela transformação da identidade dada do ser em contradição
criadora do devir dialético ou histórico, noqual só 'há existência na e pela ação
(que é a realidade-essencial ou a essência do homem), e no qual o agente não é
o que é (como dado) e é o que ele não é (desde toda a eternidade). Se a natureza
ou “Deus” têm um Ser que é (como espaço real ou fisico), o homem é o nada
que nadifica (como ação ou tempo real, histórico) ao suprimir-dialeticamente o
que é e ao criar o que não é. Essa idéia central e derradeira da filosofia hegeliana
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-- a idéia de que o fundamento da origem da realidade objetiva (Wirklichkeít) e
da existência-empírica (Dosein) humanas é o nada que se manifesta ou se revela
como ação negadora ou criadora, livre e consciente de si -- está expressa com
clareza num belo texto romântico das Conferências de 1805-1806, que Hegel
proferia na mesma época em que escrevia a Fenomenologia.

Eis o texto (v. XX, p. 180, linha 24, até a p. 181, linha 8):

O homem é essa noite, esse nada vazio, que contem tudo em sua simplici-
dade-indivisa (Einfochheit): uma variedade de um número infinito de re-
presentações, de imagens, das quais nenhuma lhe vem ã mente com clareza,
ou [ainda] que não estão como realmente-presentes (gegenwarrig). É a noi-
te, a interioridade-ou-intimidade (Inneres) da natureza, que existe aqui: [o]
Eu-pessoal puro. Em representações fantasmagóricas, tudo ao redor está es-
curo: surge então de repente uma cabeça ensangüentada aqui, mais adian-
te outraiaparição (Gestolt) branca; e elas desaparecem também de repente.
É essa escuridão que se percebe quando se olha bem nos olhos de um ho-
mem: [mergulha-se o olhar] numa noite que se torna terrivel (furchtbor);
é a noite do mundo que se apresenta (hängr enrgegen) [então] a nós.

Força (Mocht) de tirar dessa noite as irnagens ou de deixa-las cair nela:
posição-autônoma (Seibstsetzen) [isto é, criação livre], consciência interior,
ação (Tan). É nessa noite quese' retirou a entidade-existentecomo-um-ser
dado (dos Seiende); mas o movimento [dialético] dessa força está igual-
mente afirmado. -_

A história é o movimento dialético da força que mantém no Ser o nada que
é o homem. Essa força se realiza e se manifesta como ação negadora ou criado-
ra: ação negadora do dado que é_o próprio homem, ou ação da luta que cria o
homem histórico; e ação negadora do dado que é o mundo natural onde vive o
animal, ou ação .de trabalho que' cria o mundo cultural, fora do qual o homem
é puro nada, e onde ele não difereçdo nada a não ser por certo tempo.”
mma

10. Induzido em erro pela tradição ontológica monista, Hegel estende as vezes à natureza sua
análise da existência humana ou histórica. Diz então que tudo o que existe é. em última
análise, uma nadificação do nada (o que, visivelmente, não tem o menor sentido e leva a
uma indefensável filosofia da natureza). Ele afirma isso, por exemplo, nas Conferências de
1805-1806, ao expor sua filosofia da natureza (inspirada em Schellíng): “As trevas são
nada; assim como o espaço e o tempo não existem; assim como, em geral, tudo é nada”
(v. XX, p. 80, linhas 5-6). I-leideggerretomou os temas hegelianos da morte; mas ele não
considera os temas complementares luta e do trabalho; assim, sua ftlosofia não conse-
gue explicar a história. Marx mantepi os temas da luta e do trabalho. E 51111 filflfiüfifl É PDT
isso essencialmente historicista; mas' ele não trata do tema da morte (embora admita que
o homem é mortal); ele não ve, portanto (e muito menos certos marxistas), que a revolu-
ção é -- não 'apenas de fato, mas também essencial e necessariamente -- sangrenta (tema
hegeliano do Terror).
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Não é possível compreender a Fenomenologia do Espírito se não forem percebi-
das suas articulações dialéticas. Ora, estas raramente são explicitadas pelo pró-
prio Hegel. A análise que se segue tem o objetivo de mostra-las ao leitor.

A Fenomenologia é uma descrição fenomenológica da existência humana.
Ou seja, a existência humana nela é descrita tal como aparece (erscheinr) ou se
manifesta a quem a vive. Em outros termos, Hegel descreve o conteúdo da
consciência-de-si do homem que é dominado em sua existência seja por uma
das atitudes existenciais típicas que se encontram em toda parte e sempre (pri-
meira parte), seja pela atitude que caracteriza uma-época histórica marcan-
te (segunda parte). Ao chamar, na Fenomenologia, o homem de consciencia
(Bewusstsein), Hegel indica que se trata de uma descrição fenomenológica, di-
zendo que descreve a atitude em questão tal como ela existe “para a própria
consciência” (für das Bewusstsein seibst).

Mas o próprio Hegel escreve a Fenomenologia depois de a ter pensado, isto é,
depois de ter integrado em sua mente todas as atitudes existenciais possíveis.
Logo, ele conhece a totalidade da existência humana, e a vê, por conseguinte,
tal como é na realidade ou na verdade (in der Ter). Possuindo assim o saber ab-
soluto, ele ve uma atitude dada, parcial ou historicamente condicionada, de
modo diverso do que a ve o homem que a realiza. Para este, trata-se de uma
atitude que ele julga ser total e a única possível, ou pelo menos admissível. lá
Hegel sabe que se trata de um fragmento ou de uma etapa da formação da
existência integral. E é o único a ver os laços que unem esses fragmentos entre
si, assim como a ordem das etapas. =

. É a explicitação desses laços e dessa ordem que garante à descrição fenome-
nológica (que. de outro modo, seria puramente literária) um caráter científico
ou filosófico. Por isso Hegel enquadra as descrições feitas do ponto de vista da-
quele que está sendo descrito (für es) em análises escritas do ponto de vista
do saber absoluto, que é o ponto de vista do próprio Hegel. Nesses enquadra-
mentos, Hegel descreve as atitudes existenciais tais como aparecem para ele ou,
como ele diz, “para nós” (für uns) -- esse “nós” sendo o próprio Hegel e o lei-
tor que o compreende. Ora, Hegel vê as coisas tais como são na verdade ou na
realidade, ou como ele diz, “em si” (on sich). Por isso pode 'dizer indiferente-
mente “em si ou para nós” (on sich oder für uns), ou simplesmente “em si”, ou
ainda “para nósfi quando quer enfatizar que se trata não de uma descrição fe-
nomenológica, mas de uma análise filosófica ou científica da situação.

E5



atmxxnoai.-: tcoiitvz

Infelizmente, Hegel costuma omitir a expressão sacramental, e os limites en-
tre as descríções für es e as análises für uns nem sempre são fáceis de estabele-
cer. Além disso, de vez em quando ele intercala 'nas descrições, sem avisar o lei-
tor, notas escritas do ponto de vista do 'saber absoluto (für uns = on sich). Mas,
em princípio, essas notas não deveriam existir, e cada descrição für es deveria
scr: 1) precedida de uma introdução; em que Hegel indicasse o lugar que o ele-
mento constitutivo ou a etapa histórica em questão ocupam na integridade
simultânea e consecutiva da existência humana; e 2) seguida de uma espécie de
conclusão, na qualele destacasse-oi porquê e o como verdadeiros da trans-
formação do elemento ouzda etapa considerados naquele ou naquela que daí
resulte (por sua supressão dialética). Quanto às transformações dialétícas vi-
vidas por aqueles que as suportam (ou, mais exatamente, as provocam), estão
descritas nas partes fenornenológicas -(für-es). . ¡ - ' . - ~ ›

~' - O objetivo principal da análise que se segue é indicar os limites entre as par-
tes fenomenológicas e as introduções e transições que as enquadram e que 'es-
-tão :escritas do ponto de vista do saber absoluto (für uns). A análise também
destaca as articulações dialéticas- (triádicas), das! partes fenoroenológicas, assi-
nalando as' notas intercaladas für . = f 'i ! r - =

No cap. VIII, a distinção entre für ese für uns desaparece, pois esse capítulo
descreve a consciência-de-si do- sábio- que possui o 'saberá absoluto, isto é, de
Hegel, que aparece a si mesmo (filr es): tal como é em realidade (an sich) e tam-
bém tal -como aparece aos que o compreendem: verdadeiramente (für uns).
Aqui; portanto,- a descrição fenomenológica- coincide com aanálise filosófica
ou científica.1Eritretanto; essa coincidência do filr es com o fiír uns só ocorre no
final do capítulo. Por isso, o capítulofitem uma introdução geral, e sua primeira
seção, uma introdução e uma transição. . _ . i . ' i - -

É claro que o prefácio (Vorrede) eia' introdução' (Einleitung) da Fenomenolo-
gia foram finteiramente escritos do ponto devista Ho saberabsoluto (für uns).

Os dois primeiros algarismos entre parênteses indicam a página e a linha da
edição de I-Ioffmeister (Leipzig, Meiner, 1937); os três últimos, o volume, a pá-
gina e a linha-da tradução francesa de Hvppolite (Paris, Aubier, 1941).
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PREFÁCIO
1. O objetivo visado por Hegel: o sistema científico ~

a. Impossibilidade de uma verdade parcial (9, 2; I, 5, 3)
b. A verdade é um saber total e ordenadol`('1'1`, f›,4;!Í, 7, ;¬~,3l)" l

2. O ponto de partida: crítica da filosofia da época, principalmente a de Schellíng
o. Característica geral da época (12, 2:; I, 8, 32) ' ' - . _
b. Os sinais precursores de uma nova era (15, 25; I, 12, 12)

3. O caminho que leva ao objetivo: a Fenomenologia (19, 15; I, 16, 25)
a. A substância como sujeito (19, 24; I, 17, 2)” ~ ' - . ' -l
b. O sistema da ciência (23, 21; I, 22, 4) f ~ 1 *A

' .1 .

c. O lugar da Fenomenologia no sistema 'H ' ` _ "
ot. A Fenomenologia como introdução ao sisiéma (24, 3i;j;'I, 23, 21)'
B. A' Fenomenologia como primeira parte do sisteina (28, 13'; 1,27, 31) t

(32. 1:1. 31. 29)

tl. Õ método l'lÍStÓ1'ÍCU (35, 5; I, 35, 23)

li. O método matemático (35, 211; I, 36. 5) _.
c. O método filosófico ou científico (39, 10; 1,40, 111)
ti. Os métodos pseudofilosóficos

ot. O “raciocínio” (48, 37; I, 51, 25)
B. A “razão natural” ou “o senso comum'Í (54, 20; I, 57, 22) -

5. O resultado: a aceitação pelo público como critério da verdade (57, 21; I, 60, 21;)

rnrnoooção H'
1. A necessidade de uma Fenomenologia

a. O conhecimento: crítica a Kant (63,-2; I, 65,-2) _
li. O fenómeno: crítica a Fichte e a .Schellíng (65, Í, 67,'1i;)

2. O tema da Fenomenologia
a. O saber parcial e a Fenomenologia como ocaminho que leva ao saber total

(66: 39; Ir 69: ll' -

E1. O saber total (68, 19; I, 70, 23)
3. O método da Fenomenologia

n. O critério da verdade (70, 111; I, 72, 15) '
b. A experiência (73, 3; I, 75, 15)
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7. A Fenomenologia como ciência das experiências da consciência
' - ' 1 ~| ' ' _ _ , -
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4. O meio de atingir o objetivoí o método ` 'r ` ` ' `
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PRIMEIRA PARTE -- OS ELEIÉENTÚS CONSTITUTIVOS DA EXISTÊNCIA ! - ' B. Diflléiiflfl 1

HUMANA (= A. Consciiãicia e' B. .Consciência-de-si; _= cap. Ia IV) _ ' 1, Introdução (93, 1-;;`1, 93, 1) '
2. O objeto da percepçao (93, 22; I, 98, 5) É

LIVRO I - OS ELEMENTOS COGNITIVOS (= A. Consciência; cap. I a III) 3. O sujeito da percepção - . =
tt. Introdução (94, 22; I, 99, 9) - -

CAPÍTULO- I ` À HHTUDB D* SENSAÇÃO (= cap' I) ' b. O Eu como médium e a coisa como (95, 13; I, 100, 1)
A- Introdllçäü (79, 3; I, 311 3) _' " I c. O Eu como unidade e a coisa como médium (95, 32; I, 100, 19)
B. Dialética ' › d. A coisa como unidade e médium.(97,É1;I, 102, 1)

1. O objeto da sensação: o isto 4. A Percepção vista como um 1060 (97, 1711. 102.13); 93,4-7 (I. 103» 3-1o)= Nflffl
I zz. Inn-ndnçân (so,,1;1, 83,1) C-C°fl°1“5~ã° ~_ 5 ~

b. Dialética do 'mmc (81, 13; I, 83, 25); 82, 7-13 (I, 84120-31):
1. Transição (99, 4;I,104,13) " `

iin D`alé ` d híc (82 I 84 ) 2. Nota crítica contra -a filosofia do common sense (100, 11; I, 105, 22)Nota sobre a guagem; 1 tica o A ,1_9; , .32

9 Tfan5i9ã°.(3¡i= 235 I* 851.5) z c1u›í'rU1.o rn - ix ATITUDE no EN'rENnnaE1_~i'ro (= cap. III)
2. O sujeito da sensação; o Eu-abstrato A ¿1_ Introdução _ 5, _ _

dz ÍHÍIUÚHÇÃO (321 39; I, 3_5_, 15) _ 1. Resumo dos dois primeiros capítulos (102, 25; I, 109, 4)
b. Dialética do hn: er num: (ss, 1_.1;1,s5,z,n)
z. T1-ansiçân (s3,.111; 1, sô. za); ss, 11,-sa, 1(1, só, 15-111):

Nota critica contra Krug "
3. A sensação vista como um todo

tt. Introdução (84, 3; I, 87, 2)
` ii. Dialética do mH1€(85, 1311, 33, 14); Dialëtiüfl do i1iC (36, 15; I, 89, 115)

C. Conclusão i
1. Resnnin (só, 31; 1, ss, 11) ` . _
2. Crítica do “realismo ingênuo” (86, 395 I, 90, 4); 87, 12-40 (I, 90, 22-91, 5)

Nota sobre o desejo --. '- . » -
3. Transição (88, 27; 1,91, 31)

ca1›í'rULo 11 - ii. arrrrunn na PERCEPÇÃO (= cap. II)
A. Introdução è 1

1. A percepção vista como um todo (89, 10; I, 93, 3)
2. O objeto da percepção ~

(1. Introdução (90, 3; I, 94, 9); 90, 25-30; (I, 94, 25-30):
Nota sobre o termo Anƒheben

b. O objeto como universal positivo (90, 31; I. 94, 35); 91, 12-26
(I, 95, 19--96, 2): Nota

c. O objeto como universal negativo (91, 27; I, 96, 3)
d. O objeto como um todo (92, 11; I, 96, 25)

3. O sujeito da percepção (92, 35; I, 97, 14)
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2. TEI113 Ciü Cãp. ill (IÚ3, 2;l,lÚ9,15) ¡_

Dialética '_ z
1. O universal incondicionado .- 15

a. Introdução (103, 37; 1, 110, 22) i ~
Í). Difllëtiüil (104, 23,11, 111,115)

2. A força _ Í
at. lntrodI.1Ção(1Ú5, 20; I, 112, 23); 106, 12.25 (I, 113, 29-14, 4): Nota
ii. A fnzça única (1oó,1,; 1, 114, 5) " f `
c. O jogo de forças

ot. Dialética_(l07, 2911, 115, 14); 108, 25-109, 111 (1, 116, 23-117, 13): Nota
B. Transição (109, 11; 1, 11'?,14)

3. O interno e o fenômeno I' '
H. l1'1II'0Cll1Çã0 (110, Iüi I, U3, 23)

b. Dialética .
tr. -O mundo supra-sensível z

1. Introdução (112, 1; 1,120.19); 112, 4-14 (1, 120,11-121,111):Nnia
contra Kant; 112, 15-39 (I, 121, 10.32): Nota contra a teologia cristã

II. Dialética (113, 25; I, 122,22)
III. Transição (114, 25; I, 123,211)

B. O reino das leis (a ciência newtoniana)
1. Introdução (115,:i;1, 124, 1,) '

Il. Dialética (115, 1311, 124,17); 115, 25-116, 7 (I, 124, 25-125,17):
' Non ennnz Newton; 117, 1-118, z.-,n (1, 126, 9-128, in): Nem

explicativa e crítica
III. Transição (119, 311; I, 129,22); 120, 3;»-«121, 15 (I, 131, 7-25): Nota
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11'. O mundo invertido
I. Introdução (121, 13; I, 131, 23) z

II. Dialética (1221 26; I, 133,9); 121, 39-122, 3 (I, 132, 4-23); 122, 31-3?
(I, 133, 15-211): Notas sobre a filosofia da natureza; 122, 3-25
(I. 132» 23-133. sl 122. sr-123, 1 (1,133, 21-37): 123, 21-24
(I, 134, 21-34): Notas sobre o crime e o castigo

_ III. Transição (124, 19; I,-135,211) .
c. Transição (124, 5; I, 135,23); 124, 3.5-125, 3 (I, 135, 27--136, 12): Nota

C. Conclusão * ~
l. Resultado do cap. III e do Livro I, e transição para o cap. V:

a noção de Vida (I, 125, 14; I, 136, 24) _ -
2. Resumo dos três primeiros capítulos e transíçãopara o cap. IV e para

o Livro II: a noção de consciência-de-si (126, 23; I, 138, 5)

LIVRO II *'- 05 ELEMENTOS EMÚCIONAIS E ATIVOS

(= B. Consciência-de-si; = cap. IV) ' ' ' `

INTRonUç.'¡.o GERAL - 3. Noção na coNscIÊNcIa-DE-sr
A. Resumo do Livro I e lugar do Livro II no conjunto da Fenomenologia

B. Análise da consciência-de-si considerada como resultado da dialética do
Livro I; tema da dialética do Livro lI_(134, 3; I, 146, 5)

C. Análise ontológica da vida (deveria normalmente fazer parte da Lógico)
(135. 39; I, 148, 17); 136. 27-«Io (I, 149, 12-2s)= Nota

caI=íTUI.o I- 3. ATITUDE no mesmo
(coImasI=oNoE À .nrrrrunz na sENs›.çÃo) _
A. Introdução: vida e consciência-de-'si (138, 21; 1, 151. so) 1
B. Dialética (139, 1; I, 152, 15); 139, 31.33 (I, 153, 12-13): Nota sobre a vida;

140, 23.33 (I, 154, 13): Nota sobre o Espírito . .

c.\ví'ruI.o II - A ATITUDE oa Lum I=sLo IIIIcoNI-II:cIIvIaNTo
(colmesrowoa À ATITUDE na Pencevção) (= cap. Iv, seção A)
A. Introdução (141, 5; I, 155,4); l42,33.;11; (I, 157, 9.12): Nota
B. Dialética

1. A luta de morte
o. Introdução (143, 13; I, 158, 5) Í
b. Dialética (144, 3; I, 159, 3) I
z. Transição (145, 2,; I, 160, 11111 .

2. A dominação (146, 5;I,161, 11)
3. A sujeição (147, 3.1; I, I63, 2:); 149, 334150, 1.1 (I, 166, 3-33): Nota

E542

cAPíTULo III - 11. xrrrona na Ltlmnnana ` ' z -
(coRREsPoNoE À ATITUDE oo ENTBNDIMBNTO) (= cap. IV, seção B)
A. Introdução (151, 5; 167,3); 152, 1-19 (I, 168, 5.23): Nota sobre o pensamento
B. Dialética _ ,

1. O estoícismo -
o. Introdução ( 152, 29; I, 169, 1); 153, 22-23-(I, 169, 32- 170, 2): Nota
b. Dialética (153, 26; I, 170, 3); 1531 40-154, 7 (I, 170,17-25): Nota
c. Transição(154, 27;I, 171,13) - '~ '

2. O cepticismo ~-

1
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a. Introdução (154, 34; I, 171,21)
b. Dialética (155, 23; I, 172, 21) _
c. Transição (156,s; I, 174, 1) ¬

3. A consciência infeliz ` L
a. Introdução (158, 3; I, 175, 32); 158, 19-30 (I, 176, 111-22)`:'Nota
b. Dialética _ ' ~ ' ' "

ot. A atitude judaica (159, 3; I, 177, 13) ' '
B. Transformação da atitude judaica em atitude cristã'(1160, 7; I, 178, 13);

160, 33-161, 7 (I, 179, 13-180,2): Nota ` ` `
._ 1 |_ I

7. A atitude cristã - ' `
I. Introdução (161, 33; I, 181, 2) ' ' ` "

II. O sentimento íntimo: atitude religiosa contemplativa
(162, 22; I, 131. 25); 162,26-32'(I.132;š-3)=NU'fflz _

J .

III. A ação exterior: atitude religiosa ativa (164, 23; I, 184, 13)
IV. O sacrifício de si: atitude religiosa ascética _

4 Introdução (167, 23; I, 188, 111) " ' I H
=+=+=+=+ O Monge (168, 7; I, 188, 35) ¡ _
**** Ú Padre (168, 31; I, 189, 25) _ H

- Hr* O Leigo (170, 11;; I, 191, 24) 'H
C. Conclusão: transição para a atitude arreligiosa descrita no cap. V

(|71.I-1:1. 192.211) -

SEGUNDA PARTE -- .AS ATITUDES EXISTENCIAIS CONCÊBTAS

(= C. Razão; = cap. V a VIII)

uvao 1 - As aT1TUoas aPoI.íTIcAs: o INTELECTUAL (= cap. V)
É1NTRoI›UÇao GEIUIL -- A Noção DE RAZÃO _. - -

A. Característica geral da atitude racional, isto é,`arreligiosa e apolítica ou
“individualistzfl ou ainda “idealista” (175, 3; I, 195, 3) -. -
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B_ Crítica do idealismü " . c. O universo concebido como organismo (Schellíng)

1. 0 izieeiieme de Pieiiie 1176. ze; 1, 1%, 30) “- ¡““'°d“¢ã° 1212129* 1= 233- 22)
2 O idealismo de Kant (178, 1.1; I, 199, 4); 179, 2-15 (I, 200, 1-14): Nota B' A matéria 013' 3; I' 239' 4) `

C Tema do Livro, (180 _, 202 1) ¬r‹ AVídfi(216.3;1,242.21);217.24-ao-(I.244.2z-245. 01218.13-is
° *”* ' * (1.245.zz-zz)=N91as
1 , Õ. O 218, ;l,245,cAPíTULo 1 - o santo (= cap. V, A) fmmo ( 19 23)

A. Introdução
1. Característica geral da atitude científica (183, 3;.I, 204, 2) a Introdução (221 w. I 249, 5) , Í _
2. 0 tema do Capíttllo (133, 21; I, 204, 21); 133, 25-184, 11 (I, 204, 25- 205, 11)¡ bi As leis lógicas (zlzlilzf-I; 1, 249, 20); 222, 40-223, 6 (li 2511 14-20): NÚÍ3

c. As leis psicológicas (223, 7; I, 251, 21) E
3- Affififllflçõfifi 4° °fiP““1° (135% 206* 18) â. Ae leis de âezezmineçâe se inaivtóiie pele meie eezizi (225. 1; 1, 254, 11

Nota

B. Dialética
1. As ciências da natureza (á cap. V. Az -11)

a. O fisico mecanicista _
al

[5-
Introdução (185. 13; L 206, 25)
A descrição das coisas (1-85, 23; I, 207, 9); 186, 51-55 (I, 208, 111-1.1): Nota
A analise: as propriedades específicas (186, 315; I, 208, 15)'l'8 ..A explicação: as leis -

I. Introdução (188, 35; I, 210, 24)
11. A experiencia passiva (189, 2111, 211, ii); 189, 25.59 (I, 211, 3.-25):

Nota
111. A experimentação ativa (191, is; I, 213, .1; 191, 29-192, 1.1

(I, 213, 22--214, 1z):NDtE1

IV. Os “princípios” físicos (192, 14; I, 214, 12)
b. A biologia vitalista (Kielniever etc.)

ot.
ll-
7.
5.

Illtrocluçãü (192, 34; I, 214, 31)

As relaçoes funcionais (193, 21; Ii 215. 25); l94i 33111 217i 4-17)¡ NUU1
A teleologia (195, 4; I, 217, 25); 197, 3:1-eo (1, 221, 2-41): Nota
O “princípio” interno e a forma exterior

I. Introdução (199, 11'; I, 222, 24); 199, 22.511 (1, 223, 111-15): Nota
II. O “principio” interno

=+=+*›+ Introdução, (199, 36; L 223. 21)
*Ha A sensibilidade, a irritabilidade e a reprodução (201, 52; I, 226, 2)
=+›+›+›+ A forma orgânica (205, 32; 1, 230, 27)
eee* Transição parala concepção (c) (207, 2; 1,232, 12);

.zl..l..|l_-__

|-
¡

tl. Transição (219, 115; I, 247, 1); 219, 13-13 (I, 247, 7-19): Nota
2. A psicologia das “faculdades” inatas (= cap. V, A, b)

e. Transição: o homem-no-mundo (226, 3; 1, 255, 19)
3. A antropologia naturalista (= cap. ¬'v', A, c)

ia. Introdução (227, 5; I, 256, 22)
b. A ação e o órgão (228, 51; I, 258, 511)
c. A fisiognomonia (I-avater) «

ot- Exposição (230, 14; I, 2501 21); 230, 39-231, 3 (I, 261, 15-21): Nota
B. Crítica (232, 30; I, 263, 15)

d. A Frenologia (Gall)
ot. Introdução (237, 24; I, 268, 211)
B. Exposição (238, 5; I, 269, 12); 240, 12-25 (I, 271, 22-51);

240,33-241, 2 (I, 272, 9-17): Notas
1. Crítica (243, 215; I, 275, 9)

C. Transiçao
1. Resultado da dialética de (3) (249, 22; I, 281, 19); 250. 1-16 (I, 281, 37-282, 15)

Nota
2. Resumo do capitulo (250, 19; I, 282, 15); 251, 57-40 (I, 284, 5-9): Nota

- 3. Resultado do capítulo (252, 15; I, 284, 25)

oaríruto 11 - AQUELE que mw: E o Monxusm (= cap. V, B)
A. Introdução

I. Tema dos cap. V a VIII: do indivíduo isolado ao cidadão do Estado universal
- e homogêneo (255, 5; I, 288, 3) _ '

2. Tema do cap. V, B-C: caracteristica geral do intelectual (tenta viver no Estado
como se estivesse só no mundo: “individualismo”) :
a. Característica geral do Estado e da história (256, 19; I, 289, 25)

,,,,,,,, 209, 19___210, 29 (1, 234, 33_235, 10); Nüza b. O intelectual e o Estado

111. A terms ezi-.iei-iei 1210,30; 1, 236, 11); 211, 51-212, 11 ‹1› Ifltrfldflçãfl 053- 30: 1›292zõ0)
U, 237, 16_233i 3), Nota B. O intelectual já não é cidadão (do Estado pré-revolucionário)

IV. Transição geral para a concepção (C) (212. 12; I. 233, 4) 058* 35; I' 293' 1) _

5; 545
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11. O intelectual ainda não é cidadão (do Estado pós-revolucionário)
(259, 23; I, 294, 4)

8. O intelectual burguês pré-revolucionário: os pródomos da ideologia
(mas não da ação) revolucionária (260, 5; I, 294, 26) ` '

3. Tema do cap. V, B: do “individualismo” existencial à existência literária
(261, 3; I, 206, 9)

Dialética .
1. O indivíduo (= o particular) que frui o mundo (= o universal, = sociedade,

= Estado): o esteticismo e o embrutecimento no prazer (= cap. V, B, a)
a. O particular (262, 3;. I, 297, 12)
b. O universal (263, 35; I, 299, 22) -

- c. O particular contra o universal (265, 1-; I, 301, 12)
d. Transição (266, 3; I, 302, 20) '

2. O indivíduo que critica o mundo: a utopia e a loucura no isolamento
(= cap. V, B, b) ~
o. Introdução (266, 21; I, 302, 311)
b. O universal (266, 39; I, 303, 1:51'; 267, 1o-21 (I, 303, 27--304, 7): Nota
c. O particular (267, zz; I, 304, 3) -
d. O particular contra o universal

or.. Introdução (268, 3; I, 304, 27)
B. O universal (268, 23; I, 305, 15)
¬¡'. O particular (270, 25; I, 307, 29); 271; 3-22 (I, 308, 13-33): Nota
8. O conflito entre os dois (272, 22; I, 310, 1,5)

e. Transição (273, 32; I, 311, 25)

3.. O indivíduo que gostaria de melhorar o mundo: o reformismo e a
debilidade da intervenção não-revolucionária (= cap. V, B, c)
o. Introdução

ot. Temas de (I), (2) e (3) (274, 11; I, 312, 9)
B. Tema de (3) -

I. O ideal reformista (o particular) (274, zu; I, 312, 19); 274, 33-29
(I, 312, 25-23): Nota

II. A realidade política (o universal) (275, 11; I, 313,13): 275, 14-17
(I, 313, 15-19): Nota ~

li. Dialética -
or.. Introdução (275, 40; I, 314, 3) --
B. O particular (276, 23; I, 314,- 32); 277, 35-278, 5 (I, 316, 15-24): Nota
'1f. O universal (278, 3,1; 1, 317, 17) '
8. O particular contra o universal (279, 19; I, 318, 10); 279, 29-34

(I, 318, 23.25); 280, 20-*281, 2 (I, 319, 14-320, 2)! Notas

caríruro 111 - o Homem DE Lr.1'1u1s'(-+'- cap. V, C) W `
A. Introdução (283,4; 322, 3) - ~ .
B. Dialética .

l

2

3

O indivíduo que, sem agir, contenta'-se em' falar- do mundo e que ~
pretende servir os “valores eternos”: a “república das letras” e a impostura
da “objetividade” (= cap. V, C, n) ' ' ' " `
a. Introdução (285, 12; 324, 13) ' ~
b. A idéia que o literato faz de si '

ot. A natureza inata: o talento (285, 21; I, 324, 22); 286, 5-11 (I, 325, 13-23)
Nota I 1

lã. A atividade: a criação da obra literária (286, 29; I, 326, 5); 288, 1-10
(I, 327, 2,5-328, 3); 288, 39-289, 7 (I, 328, '32-E329, 3); 289, 25-290, 4
(I, 329, 23--330, 9): Notas

7. O resultado: a alegria pura da criação literária (290, 13; I, 330, 19)
c. A experiência existencial do literato - x

ot. Introdução (290, 34; I, 331, 3) -
B. A obra literária e a pretensão à “objetividade desinteressada”

(291, 1,5; I, 331, 24); 295, 5-10 (I, 335, 35-336, 4): Nota _
az. A aparência de honestidade (296, 40; I, 337, 2).
B. A impostura (296, 37; I, 338, 3) «-1 _ . -. - _ _

d. Transição e descrição antecipada do cidadão (299,,33; I, 341, 33)
O indivíduo que, sem agir, pretende ditar suas leis ao mundo: o moralista
e as contradições do_ rigorismo moral (= cap. V, C, 11) _-
o. Introdução (301, 10; I, 343, 14) - _ u
ia. Dialética - _

oz. Introdução (302, 29; I, 344, 35) _ _ .
I3. A moral da veracidade: o moralista “ingênuo” (303, 1; I, 345, 11)
Y. A moral da caridade: os românticos e Jacobi (304, 11 ;.I, 346, zz)
8. A moral formalista: Kant e Fichte (303, 111; I, 347, 2,1)

c. Transição (305, 31; I, 348, 5) _ ' 'Z _ u
O indivíduo que quer “compreender” e “justificar” o mundo
(pré-revolucionário): o pseudofilósofo (.-, caricaturado sábio)
e a banalidade do relativismo (=` cap. V, C,'c) '
n. Introdução (306, 3; I, 348, 12) '
b. Dialética

ot. Introdução (307, 3; I,349,22) H
(5. Legitimidade da propriedade privada e do comunismo"

(3013, 1, 349, zé) - “
7. Ilegitimidade de ambos (307, 211; I, 350, 5) *
8. Legitimidade de ambos (308, zz; I, 351, 12); '

c. Transição (308, 25; I, 351, 15); 308, 23-33 (I, 351, 13-24): Nota

c. Transição (281, 3; I, 320, 3) C. Transição: o intelectual e o cidadão (308, 34; I, 351, 25) `
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- ,icuitiiieoaii ieoiavii _ __ -, _ _ _ _ -_ -_ I 1H'ra'oDUç.iio A Lairuna na HEGEL
il... - : cioiimio LearLivno ii as iiriruniis Por-í'r1c,is o Resultado __ , 7.evorucioníiiuo (= ca . vi e vii)E O R P _ I. Introdução (337, 37; II, 39, 1)

Piiiivieinis seção - oiiiiarica na naacioiipis i-iisróiucii (= cap. vt) Il- 0 universal: a vitória do Estado (338, õ; II, 39, io)
- III. O particular: a desforra da família (339, 1; II, 40, 111)

z
pi

¡N'¡`R°DUÇ^° 'GER-*L _ _ _ _ FV. Conflito e aniquilamento do universal: o poder pessoal
A. Característica geral do cidadão, do Estado e da história: o Espírito (Memndre Magno) (33% 36; ¡¡__ 41_ 6) _

(3121 35 H* 9* 2) I c. Transição (342, 1; II, 43, 13)
' ' ` , ; , 11, . . _ _B' R°'““n° d°s “m“° Pmn”“°“ ““P“u”i5 (314 33 H Ú 3. O fim do mundo antigo e os pródromos do cristianismo: o império romano

C. Tema do cap. VI (315, 27; II, 12, 5) (= caP_ VI, ¿__ C) _ _ _

:.:\-u-n,u,-4-¡_zn.-nzi,--›.._.¡,n.¡.|›u,

CAPÍTULO I _ A ___NTIGUID____DB: O MUNDO P¿G_-¡_0 (= cap “_ M ii. Introdução: transformação do cidadão (antigo) em burguês (cristão)
_- ' (342, za; II, 44, 2)A. Introduçao __ . . . _ . _1 : cterísüca geral do mundo amigo (317__ ___; ¡I_ “__ 2) _, b. Dialética: as origens da existência burguesa ou cristã

2_ Tema do ca_P__ “_ _._ (31% 16; H, “_ 15) ot. il) direito privado e a pessoa jurídica (corresponde ao “estoícismo”
B_ Dialética _ fj o cap. IV, B) (343, 13, II, 45, 4) _

1 os enqu¿¿¡.¿me¡¡1°5 smzizís e politicos da existência pagã: a pólis B. A propriedade privada (corresponde ao “cepticismo” do cap. IV, B)
(= cap. 'VLAQ H) I 3; Hs 4511 273 _ ' '

a_ ¡mmduç¿0 (318__ H; ¡¡__ 15___ 14) 7. O Senhor do mundo: imperador romano e Deus cristão
5; Hi 4711 9)

“_ Ponto (le Pa¡.¡¡¡¿a c. Transição para o mundo cristão (346, 19; II, 48, 311)

' I. O universal: o Estado e o cidadão (318, 29; II, 16,7) -

....za-F4

i:_¡.¬,n_,i,e--

b. Dialética ` ' _-_._.¬..¬¬,

--,--.-i,i,--4-,-Mi
H O Panicuhn a família-(3 ¡9_ 23; ¡¡__ 17__ 7) , ciu-í'rULo ii -- .fi inline Mania B os 'reiaros ieoneanos: .

- o ivitmno cnisrio ou iiuaovfis (= cap. VI, B)III. Relações entre a familia e o Estado (320, io; II, 18, 3)
A. Introdução _8. Movimento _ - _ - = _ _ _ _ _ _

¡_ ¡nu_°¿uçã° (32% 23,; ¡¡_ ¡¿__ 6) - 1. Caractenstica geral da existência cristã ou burguesa, por oposição a
existência pagã (347, 4; II, 50, 3)II. O universal: o governoše a guerra (323, 351.11, 22, 15)

III. O iriarído e mulher, .pais e _filhos, irmão e irmã . 2- Tflma CIO CRP- V1, B (343, 13; II, 51, 15)
(324, 36; 11, 23, 23) ' _ B. Dialética do mundo cristão propriamente dito: a Idade Média e o século XVII

IV. Conflito entre a familia e o Estado (327, 1; II, 26, 5) (= cap. VI, B, I)
,¡,_ Rw_¡1|¿a¿° (323, 10; 11, 27,15) ' _ ' l. Introdução (350, 11; II, 54, 12)

2. A ação no mundo pagão: o destino trágico (= cap. VI, A, 5) * 2. Feudalismo e absolutismo (= cap. VI, B, I, ri) H
ii. Introdução (330, 34; II, 30, 12) a. Introdução: a alienação, a cultura e o conflito moral (350, 31; II, 54, zz);
b. Dialética 3 352, ii-2o (II, 56, 21-3o)= Nüta

ot. Ponto de partida (331, 17; II, 31, 1); 331, 25-33 (II, 31, 11)-21): Nota b_ ponto de partida
13- Mfivimflflw - 5 ` 01- Íflfffldl-lçãfl (353, ao; II, 53, 12); 353, sz-«io (II, 58, is-22); 354, is-20

1. Introdução (332. só; 11.33. 1) (ii, 59. ó-11): Nem, 2
lí- 0 l1I1Í"f'fl1'531¡ 3 39501931 (3321 40511* 33* 4) B. O conflito entre o bem e o mal (354, 2.1; II, 59, 15)
HL Ú Pfl1`_ÍÍ°i1l31`¡_a 3875.8' *_3rimin°5“ 83" 391 11'34" fl) __ _ "Y. O conflito entre o Estado e o capital privado (354, 40; II, 60, 2);
IV. Conflito e aniquilamento do particular. o estino tr gico 355__ 2364 (¡¡_ 60_ 2?_¿¡__ ?)¡ Nom

(3351 15511* 36' 5) H 5. O conflito de classes: nobreza e terceiro Estado (355, 35; II, 61, 3)

šš --5-is



,_,_,,¡,,,,_.,,,,,, ,,_,,,,,,_,,,, iiv'rii_oouçÃo A Liii'roii_,_s_iia HEGEL

,__ Movimentü C. Dialética do mundo pré-revolucionário: o lluininismo (= cap. VI, B, II)

ez. Introdução (359. zz;1i. 65,21) 1° I"'“°d“'Fã° 933* 2*-"i“= 93* 12) ' '
lí. O feudalismo (360,7;II,66,9);361,21-35 01,63.:-16)! 2* Apmpaganda '°”°l“°i°“á'ia (atéia) (= caP'VI'B'n*“)'

Nota sobre o espírito de classe 8- ÍHÍFIJCÍUÇÍID (335, 4; II, 95, 13); 335, 4-11 (H, 95, 13-20)! NÚÍH
.,,,, O aba-_,1u¡¡5m,¡,¡ Luís XIV , b. O conteúdo negativo da propaganda .

I. Introdução (361,3;=; II, 68, 17); 362, 19-363, 12 (II, 69, 7-70, 5): oi. Transformação insensível do mundo dado (385, zz; Il, 96, 3);
Nota sobre a função existencial da linguagem 387, 4-? U1, 97, 34 -93, 4); NOIH .

¡¡_ O cortesão (354, 35; U, 71, 2,5) . B. Luta (verbal) aberta contra o mundo dado (388, 10; II, 99, 3);

III. A transformação do nobre em burguês (365, 33; II, 72, 311) 392' 94° ln' 104' 4'15):,N°ta: . _ _ ,
_ W O burguês (366 30_ I, 73 28) _ ~¡. A propaganda revolucionária (atéia) vista pelo conformismo

n S' 1 I I `

8 A `edade burguesa Luís XV e Iohn Law (burguês E cristão) (392, 21; H, 104' 16)_ soci : -
; c. O conteúdo positivo da propaganda

I. Introdução (367, 3; II, 74, 9) I t d 396 , O9 *
I . - *Ú i i 1:1 1

IIQO pobre (367, 3s;1I, 75, 5); 368, is-22 (II, 75. 23-27); 368, 40-369,ó DE nm “ça ( 26 11),H 76 H m_N°ta5 ._ 0. Deísmo (396,,4r1;II, 109, 24) `-
HL O rico (369, K H, 76, la) ¡ 7. Sensualismo (397, 17; II, 110, 4) '

_ õ. Utilitarismo (398, 5; II, 111, 3)
IV. 0 boêmio (370, a; II, 77, 22) _ al O resultado da propaganda

I t d "o (371 II 78 27) 371 23 ze (II 79 io 13)' 372 ir 25 lx' Introdução(400'6;H'113'23) HU.. UÍÚ' uça ill); 1 1 ; I ' 1' 1' ' 7' Í '1 .Di 402, ;i1,11õ,(ii, so, ,-1z)z Neres B °sm°( 22 15) ~
B Mèntira (372 :FH 80 H) '12 Sensualismo(403,14;II,117,1z) u _

"ri Requinte (373 i;~ii ai in) R . 5- U*¡"ta'Í$m°(4°4~14i"~ 11918) H '8 Leviandadc de Espírito E vaidade-_ (374 “_ ,, 82 '22) e. Transição para a ação revolucionária (405, 25; II, 120, 1)
3. A 'deolo ia revolucionár'a (= ca .VL B, II, li) .

Fideismo e racionalismo (-- cap. Vl, 13,11 Ô) 1 E 1 P ' - -
I d çã (376 H 84 ) 376 37? (H 85 338 22), 377 E5 33 a. Introdução (407, 7; II, 121, 33); 408, 3-19 (II, 123, 9.20): Nota

II, HÍÍÚ Ui Ú ils; › ilfii 135" 19 1 I " * 1 ' . .(H, 86, 6,15): Notas Í 5 b. Deísmo (idealismo) e sensualismo (materialismo) (408, 211; II, 123, 21);
, 410. sua (11, 125, 1.1): Nem _ '

b. Ponto de partid1~1(373, iill, 36, 21); 373, 33»4oz Nütfi ci Utflimrismü (,,,0, H; ,L ,zsi 35, _ H I i

C' M°mmm°_ ` d. Transição para o mundo revolucionário: realização do ideal cristão
Cl. Inmduçflo II, 89, aqui_na_Terra 13, H, l)` . .

I3- Â fé Q'-“Ê 5° d°5¢n""°lV° em si mesma: 3 twlogia 080' 4; H' 89' H) D. Dialética do mundo revolucionário: Rousseau, a Revolução Francesa
Y. A fé que critica o mundo real: o isolamento religioso (380, 30; II, 90, r) e 0 a¿,,¢m,¿, de Napoleão (= cap VL B' Im .
8. A fé criticada pelo racionalismo (381, 31; II, 91, 12) _ 1, Introdução (413, 23; 11, 130, 2) 1 '

d. Resultado: o racionalismo do século XVII 2. Primeira etapa revolucionária: a liberdade absoluta e a anarquia

d. Resultado: a decomposição da sociedade burguesa

- ot. Introdução (381, 3.1; II, 91, 15) ` (413, 3a;1I, 130, 19) .
B_ O ,.a,¡¡m.,,,¡¡5m,, ,¿ó,.¡,-¿0 (331, 39; 11, 91, 2,) 3. Segunda etapa revolucionária: o Terror e a .ditadura (416, 9; II, 133, 13)
,_ O mc¡0n¿1¡Sm0`¢¡j51¢¡1¢i¡11 (332, 9; II, 91, 31); 382, zg-383, 3 4. Terceira etapa revolucionária: o nascimento do Estado pós-revolucionário

(II, 92, 15-93, 1): Nota (4191 125111 13714) - .

8. Transição para o Iluminismo (383, 15; II, 93, 7) E. Transição para o mundo contemporâneo (pós-revolucionário) (420, 9; II, 138, 5)

ssa. 551



ataxanoan icorava

caríruto ln - a evoca. co1~rrr:m-onÃNea: a. rraosorra atemii
E o mr›en1o'Naro1.aoN1co (= cap. V1, C)
A. Intreduçâo(423,.1;11,142,,)
B. Dialética '

1. A antropologia de Kant e de Fichte (= cap. VI, C, ri)
rt. Introdução (424, ze; II, 144, 3)
b. A antropologia de Kant '

ot. Os postulados '
I. A consciência moral (425, za; II, 145, 11) 1
II. A harmonia entre o dever e a realidade (426, 5; II, 145,119)

111. A tarefa infinita (427, 11; 11, 147, 1,)
lí A teoria da açao -

' I. Introdução (429, 3; ll, 149. 25) A
II. 'A pluralidade dos deveres (429, 23111, 150, 4)
III. Deus como garantia da moral (430, 3; II, 150, 25)
IV. A graça ea recompensa no além (431. s; II, 152, 5)

7. As conseqüências (431, 119;II,152, 1111)
c. A antropologia de Fichte (-432, 31; II, 154, 3)

2. A. autodestmiçao dá antropologia de Kant e de Fichte (= cap. V1, C, b)
e. inoeduçae (434,s;11, 156, z)
b. Dialética _ '

ot. Primeiro postulado'
I. Prilneiífl etãpa (435, 3'; II, 157, 15)

11. Segunda etapa (436, 7; ll, 158, 1.5)
III. Terceira etapa (436, 4g;1I, 159, 15)
IV. Resultado (437, 13; II, 160, 1)

B. Segundo postulado , i
I. Introdução (437, 32; II, 160,15)

11. Primeira etapa (437. ss; II, 160, 111)
III. Segtmdã. etapa (4391. 125 II, 162, 13)

iv. Terceira etapa (439. ze; 11, 162, 1,)
V. Resultado (440, 4; II, 163, 10) 1

1. Conseqüència: o legislador divino
1. Primeíraetapa (440, 30; II, 164, 1)

Il. Segundaietapa (441',“.'~z3; II, 165. 6) `
III. Terceira etapa (441, 38; II, 165, zu)

c. Transição (442, 19; II, 1.66, 7)

_~--_-|.¡-ut

_?

--I.-u-.....-

-¬--I-.1-¬--I¬--

i_|

rnraoouçíto A Larruna na 1-moer.

3. Iacobi, o romantismo (Novalis)'e o advento de Hegel '(= cap. V1, C, c)
tr. Introdução (444, 33; II, 168, 27)
b. A antropologia de lacobi . -

et. Introdução (445, 231.11, 170, 2)
Ii A convicção pessoal- (446, 30; 11, 171, 13); 447, 7.12 (II, 171, 23-172, 4):

Nota
7. O reconhecimento pelos outros (448, 34; II, 174, 1); 450, 31-451, 111

(ll, 176, 9-23): Nota

8. A liberdade individual (451. 11; II, 176, 29); 453. 15-454, 5
(II, 179, 11;-130, 13): Nota i

s. Transição: a autarquia do individuo (455, 15; Il, 181, 24)
c. A antropologia romântica (Novalis) _

ot. Introdução (456, 3; ll, 182, 17) A
B. O individualismo (456, 12; II, 182, 25)
1. A linguagem como expressão da individualidade (457, 37; II, 184, 11;);

458, 7.21 (II, 184, 29-185, 10): Nota P
ö. A soberania do gênio e o aniquilamento do individuo isolado

(459, ss; II, 186, ze); 460, .111-461, 4 (Il, 188, 4-7): Nota .
a'. Críticas alemãs ao império napoleônico e sua “justificação” por Hegel

ot. Introdução (462, 33; Il, 190, 1)
11 A hipocrisia ez et-itiee (4-ss, ze; 11, 191, 1); 4ó4, 1,-ess, 1,

(II, 192, 24-35): Nota
1. A meãquinllflria do juizo (455, 24; U, I93, 11;); 465, 35-457, 10

(il, 194, 25-195, 5); 467, 14-23 (II, 195, 3.13): Notas
ö. A justificação hegeliana: o Estado universal e homogêneo, fundado

por Napoleão, acaba a evolução histórica da humanidade e torna
possivel a realização da sabedoria (469. 36; II, 197, za)

saourtna seção - oratfirrca nas rnaowolas Hlsrónrcas
(ARTES, urartarunas, Retroroas) (= cap. vii)

nrrnonoçio sanar.
A. A religião, tal como foi descrita nos cap. I a VI, isto é, como conteúdo da

consciência individual (473, 3; 11, zoa. z) ~
B. A religião, tal como será descrita no cap. VII, isto é, como ideologia social

33; ur 3) H

C. Tema do cap. VII (476. 11 ; II, 207, 1); 476. 2-1-477, ¿›,(Il, 207. 13-208. 5):
Nota sobre a estrutura da Fenomenologia

1;-1-nz;
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iii.Ei:iii~iiiiiE icoiavs ii¬i'ri-ioiiuçiio .À 1.1-;i'i~ua.«i os i¬iEoi.i.

cà.i=›íTULo Iv - 'its iiiEoi.oGiiis rms soc1Eoa,oEs ooaiimioxis ¢,,pí1~U1,o v - as ioEoi.ooiAs DAS SOCIEDADES DÚMINÂDJW
PELO DESEJO ANTERIOR À LUTA PELO RECONHECIMENTOI i=Ei.¡i LU'r.a PELO REcoNHEc1MEN'ro: A AR'1'E_E A LITERATURA _
as sociaoaoss Pnimiriwis E o iiN'r_ioo Eorro (= cap. VII, A)* nos SENHORES Pgggos (G-,RÉ¢¡¿) (= zap, vn, 13)*
A* Intrflduçãfl Ei Hi 2) i Â. Ifltfüduçãfl -3;Hi 2)i 9-15 23-30): Nota

B. Dialética das ideologias sociais da sensação e do desejo sem luta nem trabalho: B, Dialética das ideologias sociais dO d¢S€lO 110 Cflfllífiflfl da 1'-ml Pelü
o henoteísmo das sociedades pacificas que vivem da colheita (= cap. VII, A, ii) 1-gçonheciinento (= cap. VII, B, a) -
1. Introdução (483, 10; II, 214, 15) 1, Introdução (493, 3; II, 226, 25)

2. Dialética (433, zó; 11. 215. 1) 2. Dialética E
3- TI'EflS¡ÇãO (434› 31; IL 215, sl a. As artes plásticas 1 g -

C. Dialética das ideologias sociais da percepção e da realização do desejo pela oi. A estátua e o templo (493, 10; Il, 227, 4)
luta (sem reconhecimento pelo escravo: o totemismo dos caçadores guerreiros g_ O deus ,mu-gpomórfico (493, 30; ll, 227, 24).

(= Cap' VH' A' b) Y. O artista (494, 25; Il, 228, 27)
1- lfl_lf°<¡l“ÇäO (485, 3; II, 216, 16) b. A linguagem poética: o hino religioso (495,. 35; IL 230, ii); 495, 22-493, 12
2. Dialética (485. 9; II, 216. za) (ii, 231, 9-233, 3): Nota sobre o oráculo
3. Transição (484, 30; II, 217, 15) ¿_ O culta ¡¢1¡g¡g5D ' _

D.. Dialética das ideologias sociais do entendimento e da realização do desejo “_ mtrgdução (493, 24; 11, 233, 14) '
pelo trabalho (sem reconhecimento de um senhor): a arte e a religião do Egito B' O símbolo ch desejo: Ds m¡st¿¡.¡gs-'(4931 34; IL 233, 24)

(= cap' VH' A' C) - 7. O simbolo da luta: o sacrifício (499, 12; 11,234, o)
L Immduçãú 0486' M; H' 218* lo) 5. O símbolo do trabalho: o ritual (501, 5; II, 236, 1)
2. Dialética . T .' a 501, ;ii,23s, )_

is. Os símbolos do produto do trabalho: a pirâmide e o obelisco, a múmia na C Dialética dríräâíníágias siíiais ¿a hfti pelo mmnhecímentg (= gap, VII, B, li)
pirâmide e o sol iluminando o obelisco (486, 19; II, 218, 16) Ç .. - , ; oz, _ 11,237, - ;502, -E503.: 'b_ Os símbnhs do tmba¡ha¿Úr_ 1. Introdução (502,3,1i,237 z) 5 õ :sl 5 za) 40

- II, 238, - :N tas ' '
ot. Introdução (486, 39; II, 219, 3); 487, 10-14 (II, 219, 13-17): Nota 2 lê _ 7 10) Útica -. 1 437, ; , , ' 'a . -
B O temp Ú ( 22 H 219 25) ii. As bacanais (503, 19; H, 238, 25); 5031 31-37 (IL 239, 2-9): NÚÍH
Y. A estátua (437, 39; ll, 220, jr) '.o ii * 11 i stsoa, :“11;239,z5)1 Oõ. o Ta.-r zhazzsz(4ss. ;n,22o ) b a `m°°5i°g°5° mp CD. . 241g 25 i 32 , - i ' '

. . l. ét É HI' Ca 1.11 Hs 35)
c. Os simbolos da linguagem que nasce do trabalho: a Esfinge C mguilgem P? ma Êpoesla 1 - '

(488 33, H 211 6) D. Dialética das ideologias sociais do traballio no contexto da luta pelo
3 Tmnsi ãn (489 _I.I 221 ) _ reconhecimento (= cap. VII, B, c) .

` Ç '“' ' '24 4 1. Aapopéia
Í ‹ ii. Introdução (506, 7; II, 241» 25)

b. Dialética I g
oz. O mundo da epopéia: a guerra de coalizão (5058 34; Il. 242, 24)
8. O homem da epopéia: a ação épica (507, 35; II, 244, 1)
7. O deus da epopéia: o destino épico (509, 3; II, 245, 11)

* Cap. VII, A não tem equivalente no cap. VI, porque nele Hegel não trata das formações po-_ . fliticas anteriores ã pólis. ' z, Cap. VII, B corresponde ao cap. VI, A.



1ii.Eit,i.noiiE ito1Evi-:

2. A tragédia
11. Introdução (509, 39; II, 246, 11)

b. Dialética '
ot. mundo da tragédia: o conflito entre o particular (= família)

e o universal (= Estado) -
I, O Coro (511, 11; II, 247, 29)

II. O herói (512, 4; II, 248, 27)
III. Os espectadores (512, 13; II, 249, z)

8. O homem da tragédia: a ação trágica do senhor (512, 13; II, 249, 7); _
512, 23-39 (ll, 249, ii-27)! Nota -

1. O deus da tragédia: o destino trágico e a hipocrisia do senhor
(514, 4o: II, 252, i)

3. A comédia
ii. Introdução (517, 111; Il, 254, 11)

` b. Dialética
tr. O mundo da comédia: a sociedade burguesa (517, 15; II, 254, 15)
B. O homem da comédia: a ação cômica do burguês (517, 31,; II, 252, 1)
7. O deus da comédia: o destino comico e a franqueza do

“individualismo” burguês (519,24; II, 256, za)

c,u=í'rUi.o vi - ,is inaozooias nas sociananas ooiainiinas
raio 'riuii=i,i.i.iio Posrauiou À Lu-ra. :›Ei.o nacounscimsivroz
it 1iEi.ioi.¡.o no iútmno Eunoofis (cais-rmuismo) (= cap. vii, C)*
1,. introdução (521, 3; ii, 255,2); 523, ,,_524.-ai (ii, zói, ,a-262, 1,), Nota
B. Dialética

1. Cristo
a. Introdução (525, 19:11, 263, 4)
b. O neoplatonismo (526, 4; II, 263, za)
c. A transição para o cristianismo (526, 2,1; II, 264, 21;); 426, 27-35

(II, 264, 23-32)! Nota
d. lesus (527, io; II, 265, 9)

2. O cristianismo primitivo

iiiriiooução JL i.-Eiruiiii na i~iiioEi.

3. O cristianismo evoluído
a. introdução (532, 4; ii, 271, ,,); 532,1;-ii (II, 271, ,,- 272. 4): 533, ,,,.z4

(ll, 272, 21;-273, 13): Notas `
b. O pensamento cristão: a teologia (533,'3o; II, 272, 7)¡ 534, 28-34

01,274, 1,.z,,); 535, a-zz (ii, 274, 31-275, ia): Notas .
c. A ação cristã: a moral teológica

oi. Introdução (535, 23; H, 275, 14)
B. O pecado original (536, 12111, 275,* 5)
7. O conflito entre o bem e o mal: Deus e o diabo (537, 19; ll, 277, 14);

537, 27- 533, 32 (II, 277, 13-279, 7); 539, 11-14 (Il, 279, 25): NÚÍ35
5. A salvação (539, 30:11, 280, io); 539, 34-35 (II, 280, 14-20);

540. 24- 542, as (ii, 231, 14-254,5): Now»
d. A comunidade cristã: a Igreja e o Estado

ot.. Introdução (542, 36; Il, 234, 6)
B. A fé: São Paulo (543, lo; II, 284, 13)
1. A eucaristia e a Igreja: O CEIIOÍÍCÍSIIIO (544, io; 11, 235, 35)
8. A “verdade” do cristianismo: a teo-logia cristã- é de fato a antropo-logia

hegeliana (546, s; II, 288, 3)
C. Transição para a sabedoria atéia (546, 31; II, 288, 25) '

Liviio iii - ii. .4'rrruoE Pós-Hisrónica: o sáiiio (HEGEL) (= cap. viii)
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do sujeito -- diz Kojève, lendo Hegel -- é o de-
sejo, mas não um desejo dirigido a uma coisa
qualquer que exista no mundo. O homem se
torna' humano quando deseja outro desejo.
Abre-se assim, ao homem, um novo espaço de
liberdade, que se manifesta antes de tudo como
um desejo -de reconhecimento e produz uma
luta de morte por puro prestígio - o ato fun-
dante dahistória, o.ato antropogenico por ex-
celência. Mas, para que haja história, é preciso
que haja relação entre homens vivos. A luta
não pode terminarcom a aniquilação de um
dos lados. Um delesdeve abdicar do combate,
ou seja, colocar sua vida acima de sua liberda-
de, tornando-se escravo daquele que prosse-
guiu lutando, por colocar sua liberdade acima
de sua' vida. Estabelece-se uma relação de tipo
senhor-escravo. Porém, nela se desenvolve,
concentrada neste segundo pólo, uma outra
atividade essencial ao projeto. do homem: o
trabalho. A descrição da dialética que assim se
estabelece-é um ,dos pontos culminantes 'do
pensamento humano em todas as épocas, e sua
conclusão é surpreendente: o homem integral,
livre, :iatisfeito com' o que é, o homem que se
aperfeiÇ_oa, não é o' senhor nem o escravo, mas
sim ci“escravo que consegue suprimir sua sujei-
ção. R história humana aponta, pois", nessa dí-
reção. Karl Marx será o principal herdeiro ínte-
lectual dessaconstrução. ~ » ~ Í _ __

A- Fenoinertologiit do Espírito -- ou- “dência
da experiência da-'fconsciènciaii primeiro titu-
lo escolhido por_ Hegel- é adescrição do ca-
minho_"dàs ¿_experiê`1`1i:ias humanas”n`a constitui-
ção do `Es`pirito,'e_o_-ifio 'que as une, na`s_palavr_as
de I-1enr_ique`_ Vaz,..Í_ff€¿-_o próprio discurso dialé-
tico queÍ;`mostra afiiecessidade de se passar de
uma 'estä'ção~ a outfä;-`»~_até que o fun se alcance
no desvelamento iofal do sentido do caminho
[...].” Poriíisso, a' Féiiiirnenologia integra sis-
tema. __Encadeia-se._"com a Lógica para produzir
o saber' absoluto, que ajusta plenamente' a cer-
teza do sfujeitoe a¡ve'rdade do objeto. Para He-
gel, só a-.Íera iniciada com Kant na filosofia e
coma Revolução; Francesa na política criou as
condiçõéspara- a coiistrução 'desse saber. este
o pensamento`_'defall1adamente analisado por
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