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teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura.
É expressamente proibida e totalmente repudíavel a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial
do presente conteúdo
Sobre nós:
O Le Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de dominio publico e propriedade
intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem
ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site:
LeLivros.us ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link.
"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e
poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível."
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Discurso Inaugural
Proferido em Heidelberg, em 28 de outubro de 1816
Muito prezados senhores:
Ao tomar para objeto das minhas preleções a história da filosofia, e ao apresentar-me hoje pela
primeira vez diante desta Universidade, consenti que, de entrada, dê largas ao meu
contentamento por retomar, precisamente nesta conjuntura, a minha carreira filosófica numa
Academia.
De fato, parece chegado o momento em que na filosofia se cravam as atenções e simpatias.
Depois de ter emudecido, se assim me é licito exprimir, logra esta ciência de novo erguer a voz,
na esperança de que o mundo, anteriormente surdo aos seus brados, volte a dar-lhe ouvidos. Por
um lado, a instabilidade dos tempos atribuiu excessiva importância aos vulgares e banais
interesses da vida cotidiana; por outro lado, os elevados interesses da realidade e as lutas em torno
deles travadas trouxeram à liça as potências do espírito e os meios externos: a mente não pôde
conservar-se livre no exercício da vida interior e superior, nem na esfera da mais pura
espiritualidade, de sorte que as naturezas mais bem prendadas se quedaram em parte prisioneiras
daqueles interesses e por eles foram sacrificadas.
Nestes últimos tempos, o espírito do mundo, em demasia ocupado com a realidade física, ficara
inibido de se concentrar e de refletir sobre si mesmo. Pois bem. Agora que o fluxo da realidade
sofreu uma interrupção, agora que a nação alemã principia a tomar consciência de si própria,
agora que o povo alemão salvou a sua nacionalidade, fundamento de toda a vida viva, é lícito
esperar que, ao lado do Estado, que absorvera todos os interesses, também a Igreja venha a
soerguer-se, e que além do reino do mundo, em torno do qual até o presente se tinham
congregado os pensamentos e os esforços, se volte de novo a pensar no reino de Deus. Por outras
palavras, é lícito esperar que, a par dos interesses políticos ligados à trivial realidade, floresça
uma vez mais a ciência, o livre e racional mundo do espírito. Ver-se-á, na história da filosofia,
como nas demais regiões da Europa, onde as ciências e a cultura do intelecto se exercitaram
com zelo e êxito, da filosofia, a não ser o nome, desapareceu qualquer vestígio; ou, se se
conservou, foi esta apenas uma característica peculiar da nação alemã.
Recebemos da natureza a missão de ser os guardas deste fogo sagrado, do mesmo modo que aos
Eumólpidas de Atenas foi confiada a conservação dos mistérios eleusinos e aos habitantes da
Samotrácia a de um culto mais puro, do mesmo modo que o espírito universal concedera ao povo
de Israel o altíssimo encargo de o fazer sair, renovado, do seu seio.
Mas a necessidade do tempo e o interesse dos importantes acontecimentos mundiais, a que já nos
referimos, impediram igualmente entre nós o estudo sério e profundo da filosofia, e desta
desviaram a geral atenção. O resultado foi que os homens de talento se aplicaram aos problemas
de ordem prática e só os espíritos apoucados e superficiais elevaram a voz e pontificaram no
campo da filosofia.
Pode dizer-se que, desde que a filosofia despontou no solo alemão, nunca foi tão descurada como
no momento presente; nunca, como em nossos dias, a vaidade e a presunção se manifestaram e
comportaram em face da ciência com a arrogância de quem julga ter nas mãos a vara do poder.
Consideramo-nos chamados pelo espírito mais profundo do tempo a reagir contra tal
superficialidade e a cooperar com seriedade e probidade germânicas na obra de retirar a
filosofia da solidão onde se refugiara. Saudamos ao mesmo tempo a aurora de uma era mais
esplendorosa, em que o espírito, violentado para o exterior, possa voltar a si próprio e conquistar o
território onde estabeleça o seu reinado, onde os ânimos se alteiem por sobre os interesses do
momento e se tornem capazes de acolher o vero, o eterno, o divino, de contemplar e de
compreender o que de mais sublime existe.
Nós, os velhos, que nos fizemos homens em meio das tempestades da época, podemos reputarvos felizes, a vós, que estais na flor da juventude e, por isso mesmo, vos encontrais em condições
de a consagrar toda à ciência e à verdade.
Dediquei toda a minha vida à ciência e regozijo-me por ter alcançado uma posição que me
faculta poder colaborar doravante, em medida mais alta e em mais vasto campo de ação, em
difundir e reavivar o entusiasmo pela cultura científica superior, e antes de mais nada em ateá-lo
em vós.
Espero que hei de merecer e conquistar a confiança de todos. De início, uma só coisa exijo:

confiai na ciência e em vós mesmos. A coragem da verdade, a fé no poder do espírito é a
condição primordial da filosofia. O homem, por ser espírito, pode e deve julgar-se digno de tudo
quanto há de mais sublime. Da grandeza e do poder do seu espírito nunca pode formar um
conceito demasiado altivo, e animado por esta fé não se negará a desvelar o seu segredo. A
essência do universo, a princípio oculta e encerrada, não dispõe de força capaz de resistir à
tentativa de quem pretenda conhecê-la; acaba sempre por se desvendar e patentear a sua riqueza
e profundidade, para que o homem dela desfrute.

Introdução
A quem pretenda tratar a história da filosofia impõe-se imediatamente uma observação
preliminar: embora ela ofereça sumo interesse quando o seu objeto for considerado de modo
condigno com a sua dignidade, no entanto nunca perde o interesse, mesmo quando a sua
finalidade seja compreendida às avessas. Pode até afigurar-se que este interesse aumente em
importância na medida em que a concepção da filosofia se torna mais errada, devido à
contribuição da história da filosofia, visto que da história da filosofia se tira a prova principal da
nulidade desta ciência.
Deve-se admitir incontestavelmente que uma história, seja qual for o seu objeto, conte os fatos
sem intenção de que prevaleça um interesse ou fim particular. Mas com a banalidade de
semelhante exigência pouco se adiantará, visto que a história dum assunto está intimamente
conexa com a concepção que dela se faça. Por essa concepção se determina o que se reputa
importante e correspondente ao fim, e a relação entre os estados intermédios e o fim implica
uma seleção dos fatos que se devem mencionar, uma maneira de os compreender e o critério
que os há de ajuizar. Assim, por exemplo, pode acontecer que um leitor, tendo formado uma
concepção acerca do que é verdadeiramente um Estado, não consiga descortiná-la verificada na
história política dum país. Casos idênticos dão-se, e em maior número, na história da filosofia; e
podem citar-se exposições desta história, nas quais se encontra tudo menos aquilo que
entendemos por filosofia.
Nas restantes histórias é incontestável a concepção do argumento das mesmas, ao menos nas
suas linhas principais, quer seja determinado país, quer um povo, ou a humanidade em geral, ou
então a ciência da matemática, da fisica, e assim por diante, ou uma arte, a pintura, etc. Mas a
ciência da filosofia, em confronto com as demais ciências, apresenta um distintivo ou, se
quisermos, uma desvantagem: admite as mais variadas concepções no que respeita ao seu
conteúdo e função. E se este primeiro pressuposto, a concepção do argumento da história, não
ficar bem assente, todo o edificio da história se ressentirá; só alcançará estabilidade quando e na
medida em que pressupuser determinada concepção; mas, nesse caso, dificilmente escapará à
nota de unilateral, por não atender às concepções alheias ao próprio argumento.
A desvantagem apontada refere-se apenas a uma consideração exterior relativa à tratação
histórica; mas com ela prende-se outra desvantagem mais grave.
Há conceitos diversos da ciência da filosofia; todavia, só o conceito genuíno nos habilita a
compreender as obras dos filósofos que trabalharem sob a égide desse conceito. Com efeito, no
pensamento, e especialmente no pensamento especulativo, o compreender significa algo diverso
de captar o mero sentido gramatical das palavras e de acolher em si apenas a representação do
mesmo. Podemos conhecer as asserções, as proposições ou, se se quiser, as opiniões dos
filósofos; podemos atarefar-nos excessivamente em volta dos fundamentos e deduções dessas
opiniões — sem, no entanto, lobrigar o essencial, a saber, a compreensão das proposições. Não
faltam volumosas e eruditas histórias da filosofia, que pecam por falta de conhecimento da
matéria pela qual tanto se afadigam. Os autores dessas histórias assemelham-se a animais que
tivessem ouvido todos os sons de uma música, mas que não tivessem percebido o mais
importante, a harmonia desses sons.
A nenhuma das ciências mencionadas é tão necessário, como à história da filosofia, antepor à
exposição do assunto uma Introdução, em que, primeiro que tudo, se defina bem o objeto cuja
história se pretenda escrever. De fato, como iniciar o estudo duma disciplina, sem conhecer a
primor o seu significado? Procedendo deste modo, ao compor a história da filosofia, limitar-nosemos a investigar e a reunir tudo o que em qualquer lugar e tempo tenha o nome de filosofia.
Mas, pela simples determinação do conceito da filosofia, não de modo arbitrário, senão
científico, tal estudo converte-se na própria ciência da filosofia, pois esta apresenta a
característica de só aparentemente se iniciar o seu estudo pelo conceito; só o estudo, ou a
tratação, por inteiro, desta ciência dá a explicação, e melhor ainda, a descoberta do conceito
dela; e este conceito é essencialmente o resultado da tratação.
Nesta Introdução deve-se focar, de entrada, o conceito da ciência da filosofia e do objeto da sua
história. Lembramos, ao mesmo tempo, que se aplica a esta Introdução, apenas respeitante à
história da filosofia, tudo quanto acabamos de dizer acerca da própria filosofia. As considerações
que nesta Introdução fizermos não constituem tanto um princípio que preventivamente se deva
estabelecer, quanto um princípio que será justificado e provado pela seqüência da exposição. E
este só motivo basta para não situar as explicações preliminares na categoria de pressupostos
arbitrários. A exposição preliminar de tais pressupostos, sejam eles muito embora
essencialmente resultados, como se prova pela ulterior justificação dos mesmos, oferece ao

menos o interesse que da menção preambular do conteúdo geral duma ciência pode advir: serve
para desembaraçar o caminho de muitas questões e perguntas que por comuns prejuízos se
podem fazer a uma história deste gênero.

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA FILOSOFIA
Sob vários aspectos pode a história da filosofia suscitar interesse. Quem quiser descortinar o ponto
central, deve buscá-lo no nexo essencial que liga os tempos aparentemente passados com o grau
atualmente alcançado pela filosofia. Tal nexo não é um fato exterior suscetível de ser descurado
na história desta ciência; exprime, pelo contrário, o caráter íntimo da filosofia; e as vicissitudes
desta história, perpetuando-se nos seus efeitos, como qualquer outro acontecimento, são
produtivas de maneira que lhes é peculiar: outra coisa não pretendemos senão ilustrar isto mesmo
o mais claramente que nos seja possível.
A história da filosofia representa a série dos espíritos nobres, a galeria dos heróis da razão
pensante, os quais, graças a essa razão, lograram penetrar na essência das coisas, da natureza e
do espírito, na essência de Deus, conquistando assim com o próprio trabalho o mais precioso
tesouro: o do conhecimento racional.
Na história política, o indivíduo, na singularidade da sua índole, do seu gênio, das suas paixões, da
energia ou da fraqueza de caráter, em suma, em tudo o que caracteriza a sua individualidade, é o
sujeito das ações e dos acontecimentos. Na história da filosofia, estas ações e acontecimentos, ao
que parece, não têm o cunho da personalidade nem do caráter individual; deste modo, as obras
são tanto mais insignes quanto menos a responsabilidade e o mérito recaem no indivíduo singular,
quanto mais este pensamento liberto de peculiaridade individual é, ele próprio, o sujeito criador.
Primeiramente, estes atos do pensamento, enquanto pertencentes à história, surgem como fatos
do passado e para além da nossa existência real. Na realidade, porém, tudo o que somos, somo-lo
por obra da história; ou, para falar com maior exatidão, do mesmo modo que na história do
pensamento o passado é apenas uma parte, assim no presente, o que possuímos de modo
permanente está inseparavelmente ligado com o fato da nossa existência histórica. O patrimônio
da razão autoconsciente que nos pertence não surgiu sem preparação, nem cresceu só do solo
atual, mas é característica de tal patrimônio o ser herança e, mais propriamente, resultado do
trabalho de todas as gerações precedentes do gênero humano.
Como as artes da vida externa, o complexo de meios, de habilidades, de instituições e de hábitos
no convívio social e na vida política são o resultado da meditação e da invenção, das privações,
ou de acidentes da sorte, da necessidade e da perícia, do querer e do poder da história na sua
evolução até o presente atual. Se alguma coisa somos no domínio da ciência e da filosofia,
devemo-lo à tradição, a qual, através do que é caduco, e por isso mesmo passado, forma,
segundo a expressão de Herder, uma corrente sagrada que conserva e transmite tudo quanto o
mundo produziu antes de nós.
Mas esta tradição não é apenas uma ama que conserva fielmente o patrimônio recebido para o
manter e transmitir invariável aos vindouros, como o curso da natureza que, através de infinitas
variações e atividades de formas e funções, sempre se conserva fiel às suas leis originais sem
progredir; não é estátua de pedra, mas é viva, e continuamente se vai enriquecendo com novas
contribuições, à maneira de rio que engrossa o caudal à medida que se afasta da nascente. O
conteúdo desta tradição é formado por tudo quanto o mundo espiritual produziu, e o espírito
universal nunca permanece estacionário. Ora, é do espírito universal que nos devemos ocupar
aqui. É possível que em determinada nação se dê uma pausa na cultura, na arte, na ciência, nas
capacidades intelectuais em geral. Parece ter sido o que sucedeu com os chineses que, vai para
dois mil anos, teriam estacionado no atual grau de desenvolvimento. Mas o espírito do mundo não
pode cair neste repouso indiferente, como se deduz do simples conceito essencial do espírito, pois
que o seu viver é o seu agir. Ora, a ação pressupõe uma matéria preexistente sobre a qual se
exerça, não só a fim de a aumentar com o acréscimo de novos materiais, senão principalmente
para a elevar e transformar. Deste modo, aquilo que todas as gerações produziram como ciência,
como patrimônio espiritual, constitui uma herança acumulada pelo trabalho de todos os homens
que nos precederam, um templo onde todas as gerações humanas, gratas e alegres, depuseram o
que as ajudou a viver e o que elas conseguiram extrair da profundidade da natureza e do espírito.
A recepção desta herança equivale ao exercício da posse dela. Ela forma a alma das sucessivas
gerações, a sua substância espiritual e como que um hábito transmitido, os seus princípios,
prejuízos e riquezas; e, ao mesmo tempo, tal herança degradou-se ao ponto de servir de matéria
para ser transformada e elaborada pelo espírito. Desta maneira se vai modificando o patrimônio
herdado, e simultaneamente se enriquece e conserva o material elaborado.
É esta, precisamente, a posição e a função da nossa idade, como aliás de todas as idades:
compreender a ciência existente, modelar por ela a nossa inteligência, e desse modo desenvolvêla, elevá-la a um grau superior; no ato de a convertermos em propriedade nossa e individual,
juntamos-lhe algo de que até então carecera. Desta característica da produção espiritual, que
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