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Resumo

Esta tese pretende esclarecer o significado do conceito de dupla reflexão em Kierkegaard,

a partir de uma elaboração da reflexividade na filosofia kierkegaardiana e de um traçamento

retrospectivo da forma como este conceito pode ser encontrado e formulado em Fichte e no

primeiro romantismo alemão. A ideia de uma reflexão da reflexão, que Kierkegaard identifica

com a dupla reflexão em sua obra e dela se utiliza como conceito operativo para explicar sua

autoria filosófica, literária e religiosa, foi formulada primeiramente na filosofia crítica de Fichte,

e  a  partir  daí  sofreu  uma  interpretação  metacrítica  nos  Frühromantik,  que  influenciou

diretamente a apropriação de Kierkegaard. Para lançar as bases para a compreensão do conceito

de dupla reflexão, o trabalho deverá percorrer não somente o delineamento do conceito reflexão

por  si  mesmo  em  cada  um  destes  autores,  mas  também  relacioná-lo  paralelamente  com  a

concepção que cada  um deles  tem da ideia  de uma consciência  ou individualidade reflexiva.

Embora seja possível traçar esta linha sequencial formada por este conceito nestes três autores,

as diferenças específicas que ele adquire em cada um deles compele à confrontação tanto com o

romantismo quanto com o idealismo na obra de Kierkegaard, com os quais ele busca dialogar

para delimitar sua filosofia religiosa.

Palavras-Chave: Dupla Reflexão, Romantismo, Idealismo, Existencialismo.
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Abstract

This  thesis  aims  to  clarify  the  meaning  of  the  concept  of  double  reflection  in

Kierkegaard,  by  elaborating  reflexivity  in  kierkegaardian  philosophy  and  by  a  retrospective

tracing  of  how  this  concept  can  be  found  and  formulated  in  Fichte  and  in  early  German

romanticism. The idea of a reflection on reflection, which Kierkegaard identifies with the double

reflection in his work and which is used as an operative concept to explain his philosophical,

literary and religious authorship, was first formulated in Fichte's critical philosophy, and from

then on it  was submitted to a metacritical  interpretation in the  Frühromantik,  which directly

influenced Kierkegaard's appropriation. In order to lay the foundations for an understanding of

the concept of double reflection, the work should cover not only the delineation of the concept of

reflection by itself in each of these authors, but also in parallel to relate it with the conception of

a reflective consciousness or individuality in each author. Although it is possible to trace this

sequential line formed by this concept in these three authors, the specific differences it acquires

in each of them compels the confrontation with both romanticism and idealism in Kierkegaard's

work, with which he seeks to dialogue in order to delimit his religious philosophy.

Keywords: Double Reflection, Romanticism, Idealism, Existentialism.
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INTRODUÇÃO

O  diálogo  estabelecido  por  Kierkegaard  com  a  filosofia  alemã  do  século  XIX,  nos

inúmeros pontos de interlocução em comum e também na relevância das respostas e caminhos

abertos para a filosofia a partir de então, é hoje reconhecidamente um motivo que justifica a

inserção do filósofo dinamarquês numa posição de interlocução digna de consideração dentro

deste debate. O seu posicionamento sobre o significado de conceitos tais como subjetividade,

movimento  e  transcendência,  questões  estas que se arredondam na pergunta  sobre o sentido

histórico  da  sua  contemporaneidade  –  a  era  moderna,  já  desenvolvida  e  consolidada  como

parâmetro da cultura, envolvem algumas operações muito peculiares ao debate filosófico mais

característico ao início do século, que procurava mesclar o interesse científico com as pretensões

religiosas e espirituais que o tempo exigia. Enquanto um autor que escreveu de uma perspectiva

em que já se podia entrever  um certo desgaste do idealismo absoluto de Hegel no contexto

histórico,  de  um lado,  e  de  outro  como  alguém  que  observava  de  fora  o  desenvolvimento

filosofia alemã, Kierkegaard construiu seu ponto de vista a partir de uma tensão e ambivalência

internas com relação ao contexto religioso de sua época, que no entanto é imensamente devedor

da filosofia alemã que o precedeu.

A  ambivalência  diante  de  uma  filosofia  da  subjetividade  que  queria  mostrar-se

historicamente absoluta toma a forma, no pensamento de Kierkegaard, na sua concepção central

do religioso, a qual é sempre apresentada em vínculo com um conceito de indivíduo, como a

determinação mais fundamental que a subjetividade deve adquirir, e na qual se dá uma operação

espiritual a partir de um movimento espiritual subjetivo que envolve a formação ética e religiosa

enquanto  processos.  As  formas  adquiridas  por  este  movimento  se  desdobram  nas  ricas  e

multifacetadas análises e descrições presentes na obra de Kierkegaard, expressas não só por meio

da poesia  e  da  edificação  espiritual,  mas  também da exortação  ética  e  do  desenvolvimento

dialético-argumentativo. As descrições deste elemento específico central em seu pensamento são

sempre vinculadas a um procedimento indicado sob a rubrica de um confronto paradoxal e um

embate de uma subjetividade contra si mesma, de tal forma que o movimento culminante deste

confronto, no qual se realiza o que Kierkegaard chama de religioso, é o ponto em que ela  se

eleva  acima  de  si própria.  Essa  articulação  da  psicologia  kierkegaardiana  é  infundida  de

elementos  conceituais tomados  de  sua  apropriação  de  uma  dogmática  teológica,  mas  que

exercem, no seu caráter operativo dentro do âmbito do ponto de vista psicológico, uma função

estético-conceitual, que se reflete não somente nas construções teóricas por ele elaboradas, cujo
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teor textual deve, numa proporção similar,  tanto à teologia quanto à poesia, mas também na

forma de construção da sua obra. Exemplos destas apropriações não são somente as exposições

religiosas de cunho edificante, que Kierkegaard ofereceu ao mundo com sua “mão direita”, mas

também  as  construções  oferecidas  ao  mundo  pela  sua  “mão  esquerda”,  como  as  obras

pseudonímicas e as construções artificiosas de castelos de conceituação abstrata.

A ideia  de  uma subjetividade  potenciada,  duplicada  ou  elevada  acima  de  si  mesma,

associada à concepção de uma espiritualidade na forma da religião, não é algo sem precedentes

na filosofia de então; e seus pressupostos podem ser encontrados até mesmo na própria filosofia

crítica  de Kant.  No entanto,  se quisermos traçar  a partir  de Kierkegaard as influências  mais

explícitas que o conduziram a esta formulação, devemos remeter, de um lado, a Fichte, na sua

formulação do conceito de uma subjetividade reflexiva, ou seja, determinada pela reflexão desde

a sua raiz, e aos Frühromantik, que lançaram as bases da discussão sobre a ironia que se tornou

tão importante para Kierkegaard. Se Fichte deu a Kierkegaard, e também a Friedrich Schlegel e a

Novalis,  as  diretrizes  para  a  concepção  do  conceito  de  reflexão  como  fundamento  da

subjetividade  –  e  a  partir  daí  concebê-la  num  movimento  de  potenciação  reflexiva,  que

corresponde a sua própria autoconstituição,  os primeiros românticos  deram a Kierkegaard as

diretrizes  de uma busca por  uma subjetividade  elevada à segunda potência,  em que todo o

sentido histórico da época encontraria uma resolução para o problema crítico,  e na qual eles

buscaram resolver o impasse do problema crítico da necessidade de uma  crítica da crítica. O

problema  metacrítico  incidido  na  questão  da  formação  do  sujeito  determinado  enquanto

subjetividade  reflexiva  conduziu  os  primeiros  românticos  à  elaboração  do  ideal  uma

subjetividade potenciada,  duplicada e elevada por sobre si mesma, que encontra sua base na

forma da própria filosofia fichteana, que eles concebiam como uma reflexão sobre a reflexão, da

qual  Kierkegaard posteriormente  viria  a  se apropriar  para formular  sua crítica  ao idealismo,

agora já encerrado na sua acepção absoluta formulada por Hegel.

Foi a partir destes pressupostos que Kierkegaard elaborou o conceito de dupla reflexão,

que utilizaremos na nossa investigação para conduzir a investigação destas injunções nos autores

supracitados.  O  leitmotiv desta  tese,  portanto,  é  explicar  a  noção  de  dupla  reflexão  em

Kierkegaard a partir de uma exposição da conceito de reflexão e da ideia de reflexividade em

geral presente em seus textos, e referir a formulação da dupla reflexão à filosofia de Fichte, por

um lado,  e  às  discussões  do  primeiro  romantismo  alemão,  de  outro,  apresentando-os  como

precursores do conceito de reflexão usado pelo autor dinamarquês. Nisso deveremos passar por

uma reconsideração da relação de Kierkegaard com o idealismo alemão, num movimento de
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afastamento da filosofia de Hegel em direção a uma diretriz mais fichteana,  bem como pela

forma como Kierkegaard com o romantismo em geral.  O conceito kierkegaardiano de dupla

reflexão será mostrado como equivalente à reflexão da reflexão, ou à relação da reflexão consigo

mesma, desenvolvida pelos Frühromantik e por Fichte. A partir desta demonstração, buscaremos

averiguar  se  a  concepção  da  reflexividade  em  Kierkegaard  pode  de  fato  representar  uma

resolução das questões deixadas em aberto pelo idealismo fichteano e pelo romantismo, bem

como se a perspectiva histórica de Kierkegaard dá conta das limitações  histórico-conceituais

vigentes nos movimentos anteriores.

Estabelecemos  como  nosso  objetivo  explicitar  em  que  sentido  a  relação  entre  os

conceitos de duplicação em Kierkegaard possuem um débito filosófico com o romantismo, e,

mais  importante,  mostrar  em até  que  ponto  o conceito  de  reflexão  duplicada  ou potenciada

realiza uma operação filosófica análoga àquela realizada pela filosofia do romantismo alemão. É

possível traçar uma linha teórica que liga os autores em questão a partir de uma relação entre o

conceito de reflexão e a operação de duplicação ou potenciação deste, pela qual a formulação de

Kierkegaard  da  dupla  reflexão  pode  ser  retroativamente  referida  a  eles.  Portanto,  pretendo

utilizar  o conceito kierkegaardiano de dupla reflexão para realizar  uma análise  interpretativa

destas injunções já presentes em Fichte e nos primeiros românticos; embora a dupla reflexão não

apareça  expressa  nominalmente  enquanto  tal  em  seus  textos,  a  pretensão  metodológica  da

reflexão  da  reflexão  será  considerada  um eixo paradigmático  da  crítica  filosófica  comum a

Fichte e os primeiros românticos. Isso significa que o expediente prévio do pensamento inicial

do conceito de reflexão exige que se aplique a operação reflexiva sobre a própria ideia de um

conceito de reflexão.

Ou seja, deverá ser posta pergunta não somente sobre o conceito, como também sobre o

conceito  do  conceito,  para  usar  uma expressão  de  Hegel,  e  ademais  a  relação  deste  com a

reflexão em  geral;  o  que  não  constitui  senão  um  engajamento  de  antemão  no  próprio

procedimento  da  reflexão  potenciada,  a  saber,  que  institui  o  conceito  numa  autorreferência

reflexiva,  na  qual,  em  diferenciando  o  conceito  de  si  mesmo,  já  se  o  estabelece  numa

autorrelação hierárquica  de enriquecimento,  pois o procedimento  repetitivo é  já  significa ele

próprio um momento da ascensão potenciadora, pela qual o próprio conceito de reflexão é posto

em movimento. O mesmo se passa com o estamento “o conceito de reflexão”: na medida em que

a reflexão vem a ser objeto de si mesma, ela se subordina na sua própria autorrelação, e ao fazê-

lo, impõe a si mesma um limite crítico e assim eleva-se acima de si própria. Esta dinâmica revela

uma característica própria a todo operar que se possa chamar propriamente filosófico: quando é
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posta a reflexão, o conceito deixa de ser ele mesmo ao mesmo tempo que mantém a identidade,

numa  dinâmica  específica  que  conjuga  continuidade  e  descontinuidade,  imanência  e

transcendência no sentido estrito de ambos os termos. Esta elevação, contudo, deve conter o

índice de um movimento de retorno à própria reflexão enquanto uma atividade – o ato deve ser o

télos da reflexão, pois a sobrelevação só torna o segundo movimento um movimento rumo à

abstração caso não possa subsistir nela essa pulsão rumo à atividade primordial da subjetividade.

Esta dinâmica conceitual implícita ao próprio colocar-se da pergunta sobre a dupla reflexão é

toda  ela  elaborada  por  Fichte,  e  se  fará  presente  no  conceito  de  crítica  dos  Frühromantik,

reformulado na ideia de uma crítica potenciada, uma crítica da crítica, que emerge juntamente

com o idealismo poético e o historicismo românticos, através dos quais a relação entre real e

ideal, obra de arte e eidos, criação e criador, têm dados seus fundamentos de compreensão.

Uma das configurações que a metacrítica romântica assume no trato metodológico da

constelação de fragmentos – para usar uma expressão de Benjamin1 – no primeiro romantismo é

a  da ironia,  definida  como a forma paradoxal  da  relação  recíproca  entre  cada  elemento  do

“sistema” romântico, que determina de forma decisiva tanto a apresentação quanto o sentido da

sua filosofia. O que atraiu os românticos à ironia, e os levou a acender um debate sobre sua

contextualização enquanto problema filosófico, não foi senão seu caráter antissistemático que

era refletido na distância ambivalente de Sócrates com relação a qualquer afirmação positiva na

expressão  filosófica,  e  que  mais  tarde  foi  expressa  por  Kierkegaard  na  sua  definição  como

negatividade infinita e absoluta. A importância do topos da ironia não consiste somente numa

temática filosófica comum entre Kierkegaard e os românticos,  mas também numa percepção

fundamental do caráter da filosofia como um todo que ambos compartilham. Além disso, assim

como os românticos  reconheceram no pensamento  de Fichte sobre a reflexão a presença da

liberdade  negativa  do  sujeito  propiciada  pela  ironia,  tanto  no  movimento  de  interiorização

provocado pela reflexão da atividade do sujeito em seu objeto, como pela concepção positiva de

uma imaginação ativa e criadora que Fichte fora o primeiro a conceber, também Kierkegaard se

apropriou destes elementos para conceber o ponto de vista socrático da ironia e assim elaborar

uma contraposição ao romantismo.  No entanto,  como veremos, a crítica de Kierkegaard aos

românticos  careceu,  ao  menos  quando  da  conclusão  da  sua  obra  sobre  a  ironia,  de  uma

metacrítica,  que  foi  incorporada  no  Kierkegaard  mais  tardio,  quando  seu  pensamento  se

aproxima mais e mais de Fichte, até adquirir uma estrutura muito semelhante em A Doença para

1 BENJAMIN 1985, p. 231.

14



a Morte – e portanto “progressivamente” semelhante também em direção ao pensamento do

primeiro romantismo.

Para definirmos os limites deste trabalho e as condições prévias de análise do seu objeto

principal,  o conceito de  dupla reflexão,  que diz respeito àquele movimento de sobrelevação,

partiremos  dos  resultados  filosóficos  que  se  concretizam  nas  várias  elaborações  desta  ideia

enquanto  articulação  conceitual  presentes  na  obra  de  Kierkegaard,  e  que  estão  intimamente

associados ao seu posicionamento  tanto diante  da teologia  de seu tempo quanto da filosofia

idealista  alemã.  Estes  resultados  fundamentam não somente  as  bases  a  partir  das  quais  uma

exposição da ideia de dupla reflexão pode partir, mas fazem parte eles próprios da estrutura de

uma ideia filosófica fundamental que atravessa como motivo todos os seus escritos, ou seja, da

constituição da subjetividade enquanto processo, ou, como se poderia chamar, da ideia posta em

movimento, como Kierkegaard constantemente afirma em seus escritos. Poderíamos enumerar,

de início e a título de exemplo destas estruturas, a pseudonímia e a comunicação indireta;  a

pseudonímia, primeiramente, apenas por ela própria ser a conformação estético-psicológica que

mais evidencia esse desdobramento da subjetividade autoral que põe em marcha os movimentos

que se resolvem no religioso; e, sendo ela um resultado da apropriação de Kierkegaard da ironia

– para ele, um elemento fundamental da tipologia da subjetividade religiosa, na medida em que

instaura o mal-entendido na perspectiva do discurso filosófico – tem-se que a pseudonímia é não

somente uma abertura para diferentes pontos de elocução dialógica, mas também para um tipo de

articulação retórica que, na medida em que ao mesmo tempo revela e oculta, introduz de forma

indelével uma ambiguidade discursiva na elocução, o que faz jus às pretensões anti-sistemáticas

do filósofo dinamarquês.

A comunicação indireta, por sua vez, que é uma modalidade de comunicação específica

por  ele  adotada,  e  consiste  no  resultado  dessa  ruptura  na  univocidade  do  discurso,  e  aduz

diretamente à proposta kierkegaardiana de um "engodo para a verdade".  Na medida em que

Kierkegaard se opõe insistentemente à proposição idealista da identidade entre o interior e o

exterior, a saída por uma possibilidade de uma comunicação indireta salva, por assim dizer, a

modalidade  discursiva  da  própria  comunicação  de  uma  interioridade  que  é  ameaçada  pela

possibilidade de perder o que há de mais próprio a ela mesma na cadeia de mediações da pura

exterioridade, no próprio embate da subjetividade consigo própria no processo de elocução. Ora,

a validade deste  embate do ponto de vista  sub aespecie  interioritatis,  que aparece de forma

abrangente nos textos do dinamarquês sob a figuração de conceitos religiosos como "provação"

ou "escândalo", indica ela própria como se justifica a explicação da comunicação indireta através
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da exposição da dupla reflexão, que aparece predominantemente vinculado à explanação da ideia

de  comunicação  indireta,  especialmente  na  obra  Postscriptum Conclusivo  Não-Científico  às

Migalhas Filosóficas, e, de forma mais recorrente, em seus Diários. A estrutura e o movimento

dessa  modalidade  comunicativa  remete,  nesse  caso  em específico,  à  forma  da  expressão  da

interioridade fora dos moldes de um discurso objetivo, e que funciona, portanto, sob registros

distintos destes, somente sob os quais há a possibilidade de que o Indivíduo se manifeste dentro

do  próprio  discurso  na  sua  refratariedade  com  relação  aos  critérios  de  objetividade  e

cientificidade.

Outras  formulações  conceituais  que  constam  no  aparato  filosófico  de  Kierkegaard

remetem a articulações semelhantes,  em que aparece esse redobramento como uma operação

nuclear  e essencial,  ao qual  a reflexão é  submetida  na perspectiva da comunicação indireta.

Podemos tomar como exemplo Temor e Tremor, em que o "movimento em virtude do absurdo",

uma das descrições determinantes do significado da fé – ou seja, o próprio salto para o religioso,

é descrito como um duplo movimento de arrependimento e resignação de um lado, e resiliência e

justificação do outro; ou mesmo o "conceito" de “repetição”,  que é o que mais se aproxima

dentro  da  obra  pseudonímica  de  um conceito  sistemático,  e  que,  por  isso  mesmo,  mais  se

encontra distante disto por ser uma paródia do mesmo, possui em comum com a ideia de salto o

próprio fundamento do tipo de dialética negativa que Kierkegaard desenvolve na sua obra em

geral.  Em  algumas  passagens  nesta  e  em  outras  obras,  Kierkegaard  alude  a  uma  segunda

potência da subjetividade, representada pela individualidade religiosa e alcançada por meio do

movimento do salto para a fé, que indica a efetivação subjetiva no indivíduo existente de uma

relação autêntica de auto-apropriação. Todas estas injunções conceituais que Kierkegaard põe

em marcha na sua filosofia possuem raízes no seu diálogo com filósofos do idealismo, o que,

contrariamente ao que se poderia pensar (em se tratando de um autor cuja forma de escrita, por

um lado, é pouco convencional em filosofia, e por outro, se posiciona intencionalmente nas suas

pretensões filosóficas em contraposição a estes mesmos autores), põe o dinamarquês dentre a

miríade  de  autores  que  participam  de  um  mesmo  escopo  de  debate.  Não  somente  pela

indubitável herança e influência da filosofia de Hegel, mas também pela influência da filosofia

recente de sua época,  Kierkegaard deve ser lido como um autor que ocupa uma posição de

continuidade dentro deste diálogo entre os autores da primeira metade do século XIX, e que

permite  ao  leitor  uma  perspectiva  abrangente  dos  rumos  históricos  para  que  o  idealismo

enquanto orientação filosófica apontava.
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Dentro  desta  perspectiva,  podemos  encontrar  alguns  autores  de  destaque  em  que  o

conceito de dupla reflexão, ou, dito de outro modo, o de reflexão da reflexão, aparece de forma

mais explícita.  Uma busca que se aproxime do fundamento desta articulação encontrará aí  o

fundamento  mesmo da  filosofia  moderna  como tal,  passando pela  formulação  cartesiana  do

Cogito, que Kierkegaard desenvolve sob o seu ponto de vista no texto Johannes Climacus ou De

Omnibus Dubitandum Est, em que formula uma teoria da consciência em função da tarefa da

dúvida, num diálogo explícito com a ideia de  cogito em contraposição à ideia dos limites da

consciência.  Em  contrapartida,  podemos  encontrar  na  formulação  do  ético  em  obras  como

Estágios no Caminho da Vida  e Obras do Amor  os posicionamentos do Indivíduo agente em

relação com a moral que debatem com as determinações do sujeito transcendental kantiano. Esta,

aliás,  é,  na  interpretação  recorrente  nos  primórdios  do  idealismo  e  também  dos  primeiros

românticos, o fundamento da ideia de reflexão da reflexão, a qual emerge de maneira incipiente

na concepção de filosofia crítica em Fichte e na sua abordagem da tarefa crítica de delimitação

da consciência transcendental, bem como de maneira explícita nas formulações dos autores do

primeiro romantismo, que, inspirando-se na formulação fichteana de consciência, empenham-se

em elaborar novas perspectivas para a filosofia crítica, com o intuito de radicalizá-la e levá-la às

suas  consequências  mais  atuais.  Seguindo  a  esteira  desta  intenção,  Schlegel  e  Novalis

proclamam a filosofia romântica como uma filosofia da filosofia, com o sentido de uma reflexão

crítica da própria reflexão filosófica,  que busca um limite ao próprio procedimento crítico,  e

inauguram explicitamente  os desdobramentos  da filosofia  crítica  numa abordagem específica

que, se não constituiu uma influência decisiva, ao menos situou o cenário romântico como um

ponto de interlocução filosófica entre os teóricos mais importantes da época2.

O  procedimento  do  trabalho  se  pautará  por  apresentar,  num primeiro  momento,  um

itinerário sobre a filosofia de Kierkegaard, por meio do qual serão postos em evidência os pontos

de  incisão  a  partir  dos  quais  poderei  desenvolver  a  ideia  de  dupla  reflexão  em  seus

desdobramentos  e consequências.  A partir  da delimitação da especificidade  de seu ponto de

2 Cabe  ressaltar  que,  ainda  que  a  influência  da  filosofia  dos  autores  românticos  em Kierkegaard  seja  bem
reconhecida em seus limites, uma releitura desta pode esclarecer algumas operações filosóficas com as quais
Kierkegaard estava familiarizado por meio de autores em referência comum, como Lessing, Hamann e Franz
von Baader; e, ainda que Kierkegaard esteja fortemente influenciado pelas leituras de Schelling e Hegel das
filosofias fichteana e romântica, vários paralelos se tornam frutíferos quando traçados tendo em vistas estes
limites bem delineados. O conceito de dupla reflexão é apenas um dos registros em que esta tarefa pode ser
realizada, pois poder-se-ia enumerar outros, como o pathos negativo da atmosfera cultural da primeira metade
do séc. XIX (tema que é bem recuperado nas leituras de G. Pattison sobre as tonalidades afetivas na urbanidade
moderna),  a tensão entre o gênio e o religioso e o demoníaco da alma fáustica,  e principalmente o trajeto
ontológico de autores como Hölderlin e Novalis, cujo direcionamento apontam para uma perspectiva religiosa
da qual Kierkegaard se aproxima. De qualquer forma, todos estes temas serão inevitavelmente tangenciados ao
longo do trabalho.
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vista, se tornará possível pôr em vistas as influências sub-reptícias e apropriações implícitas que

se encontram incrustadas em seus escritos, nem sempre de maneira evidente. Assim, o ponto de

partida  da  exposição  será  uma tentativa  de  apreensão  do conceito  de  reflexão  como  ele  se

apresenta na sua obra como um todo; seu fundamento será buscado, em primeiro lugar, dentro do

âmbito  do  que  se  poderia  chamar  o  “método”  filosófico  kierkegaardiano  da  comunicação

indireta, que abrange todo o artificioso aparato de elocução que envolve a estrutura do discurso

– e, com isso, o próprio leitor – no seu desenvolvimento. A partir daí, buscarei esboçar uma

filosofia da subjetividade que procure captar o ponto de vista refratário da interioridade religiosa

apontada por Kierkegaard, com o objetivo de apresentar os principais traços de uma filosofia

dialética  da consciência  e  da sua exteriorização na comunicação,  cujos  traços  principais  são

expostos decisivamente na obra A Doença para a Morte. Nesse sentido, será necessário buscar

no  movimento  filosófico  fundamental  representado  pelo  religioso  em  Kierkegaard  a  forma

específica da reflexão duplicada, no que serão recuperados e postos em relação conceitos como

reduplicação [Redupplikation], redobramento [Fordoblelse], e repetição [Gjentagelse].

A partir disto, tornar-se-á clara a necessidade da abordagem histórica à compreensão da

reflexão na medida em que Kierkegaard a toma como um conceito efetivo, e que a coloca com

isso numa relação com a época presente – o seu diagnóstico espiritual. O caráter negativo da

reflexão, que tende a ser ressaltado em muitas das alusões de Kierkegaard a este conceito, será

então  mostrado  a  partir  dos  seus  efeitos  históricos  deletérios,  e  esta  explicação  obterá

acabamento no ponto de vista do indivíduo em situação de contemporaneidade, ou à altura de

seu tempo. Nessa direção, a formulação kierkegaardiana da reflexão será posta nos seus traços

específicos como um elemento típico das pretensões da metafísica moderna que passará pelo

crivo  da  tarefa  ético-religiosa  do  indivíduo  existente,  recuperando,  dessa  forma,  elementos

indispensáveis na construção da estrutura dialética deste movimento cuja forma de exposição é

substancialmente teológica. A saída religiosa de Kierkegaard para os impasses da modernidade

se desdobra na relação da filosofia com a dogmática, e de particular importância para a dialética

da duplicação que se busca na apropriação do conceito de reflexão é o conceito de pecado, que

representa não só a ideia que permite uma articulação ética fundamental para a individualidade

religiosa para a qual a verdade é subjetividade, conforme a formulação do  Postscriptum, mas

também a diferença qualitativa fundamental que marca a passagem histórica do paganismo para

o  cristianismo;  esta  passagem,  por  sua  vez,  remete  novamente  ao  significado  histórico  da

reflexão como um fator predominante na forma cultural do paganismo, o que aponta também

para uma característica da contemporaneidade de Kierkegaard, uma época rica em reflexão e

18



carente da paixão que caracteriza a fé cristã.  Essa articulação pode exemplificar  a forma de

operar em que as noções em geral devem adquirir seu movimento efetivo na exposição, a da

duplicação como uma operação teórica que deve ela própria ser reduplicada na transfiguração

rumo  à  atualidade,  ou  seja,  trata-se  de  um duplo  flanco  de  desdobramento  do  conceito:  o

primeiro na relação do sujeito consigo próprio (enquanto relação consigo mesmo), e o segundo

na relação com a efetividade de si próprio (enquanto relação com uma alteridade); e objetivo da

exposição é justamente aclarar esse duplo movimento a partir do conceito de reflexão aqui posto

em questão.

A partir dos pressupostos conceituais da dupla reflexão em Kierkegaard, desenvolverei

uma  visada  retrospectiva  aos  precursores  da  sua  concepção  do  conceito  de  reflexão,

especificamente  Fichte  e  os  primeiros  românticos,  representado  por  Schlegel  e  Novalis,

recuperando as suas concepções de reflexão e as formas incipientes presentes na elaborações

deste que apontam para uma duplicação ou potenciação da reflexão por sobre si mesma, que,

como mostraremos, se encontra efetivamente presente nas exposições textuais de cada um deles.

A partir deste pressuposto, o conceito de dupla reflexão será posto às vistas a partir de uma

análise textual minuciosa dos momentos mais importantes para as respectivas elaborações do

conceito de reflexão. Feito isto, devo confrontá-los com a posição de Kierkegaard dentro deste

mérito,  mostrando  como  a  dupla  reflexão  da  forma  como  ela  aparece  incide,  desta  vez

retroativamente, sobre a própria filosofia de Kierkegaard, em que poderemos reavaliá-la sob a

luz lançada por seus precursores.

Em se tratando da filosofia fichteana,  o ponto de partida deve ser, invariavelmente, o

único  diálogo  mais  desenvolto  na  obra  de  Kierkegaard  com  este  autor,  que  consta  em  O

Conceito de Ironia, e mostra uma leitura da proposta de Fichte por Kierkegaard sob uma forte

influência do ponto de vista de Hegel. Ali encontramos algumas apropriações que apontam de

forma incipiente para o conceito de reflexão vinculado ao religioso que aparece nas formulações

mais  tardias  de  Kierkegaard,  bem como  algumas  intuições  que,  ainda  que  parciais  –  se  se

pretende fazer jus àquilo que Fichte alcançou em comparação àquilo que Kierkegaard atribuiu a

ele enquanto limite, serão mantidas por este último ao longo da sua produção. A ideia de ironia

enquanto  um  ponto  de  vista  da  subjetividade  infinitamente  negativa,  como  aparece  ali

formulado, encontra-se muito próxima da concepção de Hegel da subjetividade fichteana como

pura identidade abstrata do eu consigo mesmo. Mas a limitação que aparece nessa interpretação

adquire um novo rumo na medida em que Kierkegaard passa a se opor ao idealismo absoluto e

direcionar seu interesse para uma filosofia do efetivo que abarque o ético como tema em relevo,
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no que a concepção de subjetividade adquire um novo contorno.  A partir  dessa abordagem,

pode-se  estabelecer  um  paralelo  indireto  entre  as  estruturas  da  consciência  formuladas  por

Kierkegaard e por Fichte, na medida em que este último subscreve o interesse prático da filosofia

transcendental, e com isso subsume as ideias de autoconsciência e autonomia à filosofia prática

em geral,  relacionando-a  com a  filosofia  teórica  a  partir  da  estrutura  do  eu  apresentada  na

Wissenschaftslehre.  Além disso,  para  elucidar  este  paralelo  por  meio  do ético  será  frutífero

aludir às Sittenlehre de Fichte, no que ele apresenta os fundamentos de seu sistema, e com isso

sua apreensão da subjetividade, por meio de uma teoria da ação e da vontade. A partir destas

diretrizes  poderão  ser  traçados  os  paralelos  entre  as  diretrizes  fichteanas  e  conceitos  como

decisão e individualidade na liberdade, bem como conceitos teológicos como arrependimento e

ofensa.

A proposta  de estabelecer  a ideia  de reflexão como uma determinação do eu efetivo

remete ao problema-chave de toda a doutrina-da-ciência,  a saber,  a da própria diferenciação

entre o eu absoluto e o eu efetivo a partir de um ato primordial do eu, ele mesmo de caráter pré-

reflexivo. A reflexão constitui a condição de exteriorização, ou do sair de si mesmo do eu, após

o ato puro de pôr a si mesmo por meio de si mesmo, que fundamenta a  Doutrina da Ciência.

Dito de outro modo, trata-se do processo pelo qual o eu coloca a si mesmo como objeto, que

caracteriza a reflexão, no qual se dá o enriquecimento da sua estrutura por meio das oposições

(determinação/ indeterminação, etc), e que portanto, é dada numa concepção transcendental, na

medida em que possibilita a estrutura da consciência. Este processo é, por sua vez, apropriado

por  Kierkegaard  num  registro  distinto,  embora  estruturalmente  análogo;  ele  não  faz  uma

filosofia  transcendental,  mas elabora uma concepção em que esta estrutura da consciência  é

concebida a partir do fundamento que vincula o efetivo propriamente concebido com a ideia de

existência, ou seja, em que o eu individual deve encontrar seu vir-a-ser autêntico numa relação

com uma instância mais elevada que ele próprio, e que é responsável pelo pôr do próprio eu. Daí

a concepção do eu em diálogo com Fichte dever ser aduzida a partir da obra A Doença para a

Morte,  onde Kierkegaard desenvolve sua concepção do eu associada  a  elementos  teológico-

dogmáticos, no sentido de se defrontar explicitamente com o problema fundamental da proposta

de Fichte, ou seja, o de tornar objeto algo que não é objeto, ou conceber como posto enquanto

infinito algo finito; e da problematização da indispensabilidade de uma instância pré-reflexiva
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do eu, para que se possa conceber a reflexão enquanto um processo de auto-objetivação, ou seja,

da intuição intelectual enquanto instância em que o eu é simultaneamente sujeito e objeto.

Num momento  posterior,  pretendo passar  a  uma análise  das  relações  do conceito  de

dupla reflexão em Kierkegaard com a formulação do mesmo, agora de maneira explícita, nos

autores do romantismo. No caso de Schlegel, a ideia de reflexão da reflexão, que constitui o

próprio fundamento da ideia de crítica segundo a apropriação romântica,  por meio da qual a

filosofia  encontra  sua  complementaridade  no  diálogo  com a  poesia,  se  mostrará  como  um

elemento sub-reptício porém fundamental em que a sua filosofia se aproxima da de Kierkegaard;

ou seja, por meio de uma discussão acerca do conceito de romântico de reflexão a partir do

interesse em fazer confluir filosofia e poesia, e a partir de uma ideia de unidade formal dada pela

esfera da arte construir uma teoria da consciência (discussão esta que é exaustivamente posta em

questão  por  Kierkegaard  na  primeira  fase  de  sua  autoria  pseudonímica,  e  que  entabula

indiretamente  um  diálogo  concreto  com  o  romantismo),  poderemos  discutir  como  alguns

filosofemas  do  pensamento  de  Schlegel  se  manifestam  na  filosofia  de  Kierkegaard.  As

discussões acerca da ironia, e, por derivação, do estético, se erigem nas filosofias de Kierkegaard

e Schlegel  de maneira  análoga,  no sentido de conduzir  a  uma elaboração de uma teoria  da

individualidade que dê conta das tarefas impostas pela filosofia crítica e pelo idealismo de seu

tempo,  bem como das  dificuldades  impostas  pela  modernidade  em sentido  histórico.  Nesse

sentido, devo argumentar que os primeiros românticos já concebiam a dupla reflexão como um

conceito-chave  para  a  articulação  mútua  entre  os  campos  da  filosofia  e  da  poesia,  e  as

consequências desta vinculação são percebidas no campo da análise histórica da modernidade, e,

além disso, na acepção do religioso nos românticos – discussão esta que será frutífera para pôr

em perspectiva a acepção da individualidade religiosa de Kierkegaard.

Outros elementos cujas estruturas se presentificam na própria concepção kierkegaardiana

de  romantismo,  como  a  ironia  enquanto  elemento  determinante  da  unidade  negativa da

personalidade,  o  Witz como um lampejo da individualidade  abscôndita  do gênio – e que se

contrapõe  à  concepção  da  individualidade  religiosa,  a  dialética  da  determinação  ou  prova

recíproca – Wechselerweis – em relação com a mútua justificação desenvolvida por Kierkegaard,

e  mesmo o próprio religioso,  particularmente  enquanto  um fator  composicional  da  estrutura

comunicativa, guardam entre si semelhanças que exigem mais do que uma mera apreensão de

crítica positiva, e apontam para uma relação de herança e débito do filósofo dinamarquês com

relação ao romantismo. A partir do pressuposto do diálogo dos românticos com Fichte e alguns

desdobramentos  deste,  teremos  a  oportunidade  de  analisa  alguns  pressupostos  ontológicos  e
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críticos  do primeiro romantismo que nos fornecerá o contraposto mais próximo com o qual

Kierkegaard pode dialogar, e que fornece elementos complementares fundamentais para que se

possa realizar uma crítica não somente da poética,  como também da religiosidade concebida

pelo dinamarquês.

Dessa forma, a exposição pretende não somente apontar as influências destes autores

sobre  Kierkegaard,  mas  também  evidenciar  como a  sua  apropriação  destes  pontos  de  vista

filosóficos engendrou uma transfiguração do próprio conceito de subjetividade aqui em voga.

Num momento final, será desenvolvida uma avaliação das comparações realizadas até então,

cujo objetivo será pôr em vistas um aspecto da relação de Kierkegaard com a filosofia alemã e,

em particular,  com o conceito de romantismo,  que permita  situar  nitidamente a  posição e o

percurso de seu pensamento diante destes mesmos movimentos filosóficos. Queremos com isso

enfatizar não somente a importância do primeiro romantismo, bem como da influência direta e

indireta do idealismo fichteano para a formação do pensamento de Kierkegaard, mas também

pôr em relevo a continuidade conceitual que perpassa a discussão entre os três autores a partir do

conceito de reflexão e sua forma duplicada. Quando Brian Söderquist coloca que a morte de

Kierkegaard marca o fim do hegelianismo, e Schlegel possui um papel comparável ao de Hegel

no pensamento de Kierkegaard3,  possivelmente ele entraria em desacordo com Carl Schmitt,

quando ele diz que Kierkegaard teria sido “o único grande dentre os românticos”4; este contraste

deverá, portanto, ser melhor explorado em suas nuances a partir da contraposição dos conceitos

em questão.

3 SÖDERQUIST, 2008, p. 102.
4 Cf. SCHMITT, Carl; Politische Romantik; op. cit. RYAN, 2008, p. 184.
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CAPÍTULO 1

O CONCEITO DE DUPLA REFLEXÃO EM KIERKEGAARD

A concepção da reflexão na obra de Kierkegaard, pela peculiaridade da sua forma autoral,

não pode ser trazida para o centro de uma abordagem filosófica sem que se defronte logo à primeira

vista com dois problemas distintos. O primeiro deles é que Kierkegaard não é um autor que trabalha

de uma forma objetiva com conceitos; sua forma de escrita e o teor de seu filosofar trazem à tona

ideias  na  forma  de  conceitos  elaborados  por  pseudônimos  que  apontam  sempre  irônica  ou

humoristicamente para um limite da possibilidade de encerramento filosófico de uma ideia, de tal

forma que o impulso de apreensão de um conteúdo filosófico em articulações conceituais é posto

como um movimento de esvaziamento, que termina por se arredondar sempre numa paródia de si

mesmo. Nesse sentido, a própria forma em que seus textos são estruturados são modos de pôr em

questão a possibilidade mesma da conceituação e da capacidade filosófica de uma forma de escrita

específica  em  realizar  o  seu  próprio  intento.  A  exemplificação  em  textos  como  Conceito  de

Angústia  e Doença  para  a  Morte,  que  trazem  desde  o  título  uma  alusão  à  pretensão  de

encerramento de um conjunto de determinações da realidade numa esfera conceitual, serve apenas

para evidenciar o disparate deste autor contra o mesmo intento: são apreensões insuficientemente

filosóficas na medida em que terminam numa dogmática que faz sucumbir a pretensão filosófica

fundamental,  e  insuficientemente  dogmáticas  na  medida  em  que  pretendem  ir  além  do  modo

específico de expressão do religioso, que é a edificação exortativa e não o tratado conceitual. Nesse

sentido,  pensar  da  mesma  forma  numa  tentativa  direta  de  apreensão  de  um conceito  puro  de

reflexão em um pensador deste tipo não apenas faria com que o intuito caísse no ridículo, mas seria

de todo modo impossível.

O segundo problema concerne ao fator que gera tal  desconfiança do conceito: o próprio

caráter religioso da obra de Kierkegaard, que não é somente a sua preocupação central  na obra

como um todo, mas que constitui, de um lado, a forma motriz central e explícita de metade dos seus

escritos, a chamada obra veronímica, que é assinada pela sua própria pena e consiste apenas de

discursos edificantes de púlpito, e de outro, o interesse implícito e subjacente ao restante da sua

obra, que é apresentada sob pseudônimos. Esta preocupação deve, portanto,  ser pensada a todo

momento como a preocupação central,  na medida em que numa obra religiosa é inevitável que

apareça o confronto entre fé e razão, no qual a reflexão se enreda; e trazer a reflexão para o centro
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das  preocupações  é  nesse  sentido  confrontá-la  com  o  religioso,  e  por  conseguinte,  também

confrontá-la com seus limites.

Aparece, desse modo, um dos motivos que nos acompanhará durante todo este trajeto,  a

saber, realizar uma reflexão sobre a reflexão, o que implica em reconhecer os limites da própria

reflexão,  cuja  interrupção  se  dá  por  vias  do  que  Kierkegaard  chama  de  religioso.  A  segunda

reflexão, a que se efetiva ela própria num duplo movimento, retrospectivo e de retomada, após o

defrontamento  com estes  mesmos  limites,  consiste  não  simplesmente  num retorno  ao  primeiro

movimento,  mas  numa  atualidade  que  se  traduz  no  mesmo  movimento  elevado  a  uma  nova

potência,  como ele  afirma em alusão  a  esta  repetição  do  movimento  por  sobre  si  mesmo.  Na

perspectiva de sua autoria, que Kierkegaard se esforça por conceber em uma totalidade orientada ao

religioso,  portanto,  a  reflexão  está  vinculada  a  este  mesmo religioso,  que  assume  a  forma  do

cristianismo; mas o cristianismo aparece para o indivíduo religioso como uma tarefa a ser realizada

e à qual a reflexão, enquanto atividade da subjetividade pensante, deve se submeter. Na medida em

que a mera reflexão se limita a uma atividade desta subjetividade, ela situa-se aquém desta tarefa,

pois esta diz respeito à atualidade, à concretude que ultrapassa o modelo abstrato de conceituação

na  possibilidade,  o  que  se  encontra  para  além  da  possibilidade  da  mera  reflexão  enquanto

abstração.

O  caráter  abstrato  da  reflexão,  cuja  crítica  não  é  um  elemento  presente  apenas  em

Kierkegaard mas perpassa todo o idealismo alemão, é o problema imediato que nos será imposto na

medida em que se a confronta com a tarefa existencial de efetivação religiosa. Dessa forma, a tarefa

de compreensão da reflexão se mescla também à tarefa da efetivação religiosa da subjetividade, o

que envolve um confrontamento entre as duas perspectivas, a do sujeito que pensa e a do indivíduo

que vem a ser na atualidade. A filosofia sistemática do absoluto, a grande infâmia da razão contra a

qual ele busca confrontar-se, tem sua falha fundamental justamente nessa discrepância entre estas

duas  instâncias,  a  qual  não  pode  ser  suplantada  pela  reflexão  ela  mesma,  sem que  haja  uma

transcendência dela própria, para além de seus limites. Mas este movimento consiste ele próprio

num extrapolar de toda o modelo reflexivo da filosofia; e Kierkegaard encontra a partir disto uma

estratégia  comunicativa  que  constitui  para  ele  não apenas  a  via  de  acesso  a  este  modelo,  mas

constitui ela própria este modo de atualização filosófica,  por meio de uma reflexividade que traz

para o seu domínio um ato de incorporação do conceitual num modelo de existência.

Poderemos nos orientar na nossa exposição num momento inicial a partir da apresentação

do contexto distintamente específico em que a ideia de dupla reflexão aparece dentro da obra de
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Kierkegaard, contexto este que se relaciona com a ideia geral de reflexividade apenas de maneira

indireta, embora não menos essencial. No itinerário inicial aqui proposto, elencarei primeiramente

alguns das discussões principais em que o conceito aparece para constituir uma ideia geral da dupla

reflexão, de tal forma que seja preparado o terreno para que os desdobramentos posteriores da ideia

venham efetivar-se de maneira sólida. A discussão sobre a dupla reflexão aparece em três contextos

principais: 1) a discussão acerca da comunicação indireta, em que Kierkegaard evidencia que se

poderia chamar equivocamente de “método” de exposição filosófica, e que também é chamada de

comunicação artística ou comunicação potenciada; 2) a concepção do pensador subjetivo, que é a

figura da subjetividade capaz de manter em pensamento a vinculação entre reflexão e existência, e

por meio disso encontrar o lugar adequado do religioso no pensamento; 3) a dialética da existência,

na qual a duplicação da reflexão potencializa a liberdade do indivíduo existente, e onde a reflexão

exerce a sua soberania operacional plena a nível metafísico.

A partir destas três diretrizes, a estrutura do primeiro capítulo, cujo escopo será perfazer o

desenvolvimento da reflexão kierkegaardiana ao ponto de podermos delineá-la na sua intensificação

potenciada, ou seja, na ideia de uma dupla reflexão norteada pelo desenvolvimento espiritual do

religioso. A discussão da comunicação indireta evidenciará a faceta externa ou formal da forma

filosófica de exposição na dupla reflexão, no qual ela se vincula à maiêutica de uma comunicação

que incorpora em si a possibilidade do mal-entendido, no que Kierkegaard pretende justificar o seu

método  de  um  engodo para a  verdade. A relação  entre  reflexão  e  existência,  que  aparece  na

perspectiva do pensador subjetivo, diz respeito ao papel da reflexão potenciada na constituição da

subjetividade em Kierkegaard, discussão esta que será importante para confrontá-lo, de um lado,

com a função primordial da reflexividade atribuída ao mesmo processo por Fichte e pelos primeiros

românticos, e de outro, com a ideia de um movimento espiritual com o qual a reflexão estabelece

uma relação dialética  ambivalente,  cujos  parâmetros  variam em cada  uma das perspectivas  em

questão. E na dialética da existência, a dupla reflexão deverá aparecer como um fator filosófico

fundamental  para  a  compreensão  da  perspectiva  de  Kierkegaard  acerca  do  caráter  histórico  do

indivíduo existente, bem como sua crítica à cristandade enquanto categoria temporal e sua relação

com a sua concepção radical de liberdade por meio do ato de fé.

O tipo de reflexividade com a qual Kierkegaard pretende se defrontar ao lançar mão da ideia

de uma dupla reflexão (Doppelreflektion) aparece em sua obra em uma relação indissociável não

somente com um conceito potenciado de reflexão, mas a uma constelação conceitual, para usar uma

expressão de Benjamin,  na qual se destacam duplicação,  reduplicação, redobramento,  repetição,
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dupla  reflexão,  apropriação,  aprofundamento  interior,  auto-redobramento,  potenciação,  síntese,

movimento, etc. Cada um deles possui seu significado e função específicas, embora remetam a uma

mesma finalidade, a de designar um movimento da constituição da subjetividade por si mesma em

sua liberdade, de tal forma que a apresentação de cada um deles não pode dar-se suficientemente

sem uma vinculação com o outro.  Como a tarefa inicial  deste primeiro capítulo é apresentar  o

percurso  da  reflexão  enquanto  tal  para  a  segunda  reflexão  –  dado  que  este  é  no  seu  todo  o

movimento  da  dupla  reflexão,  podemos  lançar  uma  visada  panorâmica  que  os  aproxime

semanticamente para traçar, em linhas gerais, alguns aspectos importantes da dupla reflexão.

A segunda reflexão guarda com a primeira uma relação de potenciação, ou seja, ela constitui

a elevação da reflexão inicial a uma nova potência ou a um patamar mais elevado. A primeira, por

sua vez, é sujeita a uma duplicação de si mesma em que ela se sobreleva acima do seu próprio

campo, ou sofre o que Kierkegaard denomina uma repetição de si mesma. Tal movimento para

além de si  mesma é possível  pois, na perspectiva da subjetividade kierkegaardiana,  a tarefa da

reflexão  é  dupla:  o  indivíduo  não  deve  apenas  compreender  o  conteúdo  intelectual  ao  qual  a

reflexão  se  direciona  (primeira  reflexão),  mas  também  relacionar  este  conteúdo  a  sua  própria

existência (segunda reflexão). Nesse sentido, a dupla reflexão reflete uma duplicidade da própria

existência, em que o existente não somente toma consciência de uma possibilidade ideal dada pela

reflexão, mas a atualiza na existência  também por meio da reflexão. Há um elemento negativo

precisamente na segunda reflexão: na medida em que ela se encontra num patamar mais elevado,

ela deve possuir uma relação de soberania sobre a primeira, ela deve ser capaz de determiná-la e

conduzí-la, ao ponto de que, para a primeira, essa determinação que vem do alto e que a transcende

não é jamais percebida como partilhando da sua própria natureza reflexiva, embora transcenda sua

finitude. Da perspectiva da experiência da reflexão primeira, a segunda reflexão corresponde ao em

si que ela mesma não consegue apreender, ou à perspectiva da completude da própria experiência

que ainda está em curso no seu vir-a-ser. Esse elemento negativo aparece nela então como uma

diretriz  intencional  da  sua  capacidade  de  determinar  a  primeira  reflexão – ela  deve  em última

instância possuir a capacidade de negá-la, neutralizando livremente esse mesmo vir a ser finito da

reflexão. Ela deve ter o poder de interrompê-la ou mesmo aniquilá-la enquanto processo contínuo,

para que possa abrir o caminho para a retomada – termo este que designa um correlato etimológico

da repetição, em dinamarquês – na qual se encontra a possibilidade de elevação a uma potência

superior. Trata-se, portanto, de um processo que envolve uma nadificação do pensamento – o que

vem a ser designado posteriormente  como um “movimento  religioso”.  Aquilo  que Kierkegaard
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compreendeu como sendo a tarefa de sua autoria foi, de fato, a “ideia única, a continuidade de

Ou/Ou até Anti-Climacus, a ideia da religiosidade na reflexão”5,  o que indica que toda a nossa

apreensão seria vã se porventura separássemos as duas instâncias.

Nesse segundo momento se encontra o que Kierkegaard designa por vezes como duplicação,

reduplicação ou redobramento, que, embora possuam nuances distintas, podem ser referidos a este

mesmo movimento. Duplicação (Fordoblelse) pode, ser definida como a repetição de uma ideia na

ação6, e a exigência da tarefa da duplicação na existência é de que haja na ação uma reflexão da

proposição originalmente dada em pensamento. A ideia de duplicidade (Dobbelthed) ou duplicação

(Fordoblelse) é empregada principalmente pelo seu pseudônimo Johannes Climacus, sendo que a

forma reduplicação (Redupplikation) aparece de forma enfática em Prática do Cristianismo para

evidenciar a tradução da ideia religiosa nas obras e nos atos da fé7. Há, no entanto, uma relação

dialética entre a forma da reduplicação e a duplicação, na medida em que esta última se refere a um

movimento anterior àquele, com a adição da exigência do mais elevado posto pela relação pessoal

com Deus que se faz valer no ponto de vista do religioso, do qual a obra mais tardia parte.

A segunda reflexão é, portanto, um aprofundamento da primeira, que encontra seus efeitos

traduzidos  na  modalidade  da  comunicação  e  no  discurso  indireto  apropriado  à  condução  ao

religioso, e na modalidade da ação na recuperação do infinito,  após o processo de infinitização

causado pela reflexão. Como veremos adiante, a mera reflexão possui a característica de infinitizar

o imediato em seu procedimento de abstração. De todo modo, o importante é enxergar a dupla

reflexão  como  uma  unidade  entre  dois  momentos  distintos,  nos  quais  o  próprio  vir  a  ser  da

subjetividade  enquanto  processo  se  enreda;  o  desdobramento  desse  processo  é  ele  próprio

explorado pelos escritos pseudonímicos de Kierkegaard, onde a prática da comunicação indireta é

posta  em  prática  enquanto  forma  de  escrita  na  sua  autoria.  Em  cada  etapa  ou  “estádio”  da

existência, pode-se entrever o mesmo movimento reflexivo operando enquanto movimento interior.

É possível enxergar a obra de Kierkegaard como uma sucessão de repetições em diferentes níveis

de  um mesmo  movimento  de  ingresso  no  religioso,  em que  diferentes  conceitos  expressam a

5 KIERKEGAARD, 1967, Vl 6770; Pap. X6 B 4:3, p. 224; Epígrafe, p. 2. Obs.: todas as traduções que constam no 
texto, quando referidas ao inglês, alemão ou dinamarquês, foram feitas pelo autor.

6 Esta é uma definição dada por Jon Stewart, em STEWART, 2010, p. 106.
7 Os termos Dobbelthed e Fordoblelse aparecem na maioria das traduções do Postscriptum no lugar em que consta a

reduplicação,  por  uma  ambiguidade  terminológica  do  termo  que  se  tornou,  por  assim  dizer,  uma  tradição
traducional. Nessa obra de caráter edificante a reduplicação aparece como  Redupplikation. A mudança termino-
lógica evidencia a transição do Kierkegaard tardio na sua contenda com a Igreja,  quando ele havia deixado de
conceber a comunicação indireta como sendo possível, e introduziu a reduplicação para enfatizar a tarefa da fé
armada pela reflexão em confrontar a contemporaneidade. Cf. POOLE, 1993, p. 13-4.
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mesma transição em diferentes variações – movimentos análogos em que o resultado é o mesmo8.

Independente da sua formulação, a conjunção da dupla reflexão, segunda reflexão ou a reflexão da

reflexão depende de um percurso sobre o conceito de reflexão; este será, no entanto, desenvolvido

em paralelo com a ideia de sua própria duplicação, na medida em que esta é o resultado formativo

em que  a  reflexão,  que  já  encontra  a  duplicidade  no  seu  âmago,  realiza  sua  completude,  e  a

reflexividade  em geral  consiste  nesta  unidade  que  é  alcançada  por  meio  deste  movimento  de

sobrelevação.

1.1. A reflexão do ponto de vista teórico

A inspiração de Kierkegaard na figura de Sócrates não é fortuita  no que diz  respeito  à

reflexão, mesmo que se a considere do ponto de vista teórico; ainda que para Sócrates a reflexão

filosófica possuísse um caráter acentuadamente prático, e, por que não dizer, vital, na medida em

que a vida que vale a pena ser vivida é a vida refletida, não significa que ele não possuísse um

delineamento preciso do significado da reflexão do ponto de vista teorético. Basta que se recorde,

por exemplo, a lei que regia o seu procedimento do  perguntar: a asserção da própria ignorância

como ponto de partida é duplamente direcionada como uma indagação ao saber do interlocutor e a

uma suspensão do saber próprio. O perguntar socrático e sua analogia com o negativo, que segundo

Kierkegaard  “designa  em parte  a  relação  do indivíduo  com o objeto  e  em parte  a  relação  do

indivíduo com outro  indivíduo”9 já  indica  uma duplicidade  que se introduz no discurso e  não

encontra  nele  uma  resolução;  o  que  indica  que  a  humildade  devota  de  Sócrates,  ao  almejar

modestamente menos do que a sofística em geral, alcançou bem mais enquanto resultado efetivo:

ele foi bem sucedido em introduzir a reflexão na substancialidade grega, que sucumbiu ao negativo

e não encontrou nele uma retomada, na qual tudo o que foi suspenso na abstração seria trazido de

volta à terra. De acordo com o ponto de vista de Kierkegaard, ao buscar compreender e transformar

primeiramente não ao mundo, mas a si mesmo, Sócrates introduziu a subjetividade do sujeito como

critério  para  o  conhecimento,  e  com  isso  realizou  um  primeiro  movimento  reflexivo  sobre  a

reflexão como havia na antiguidade.  O perguntar socrático é uma imagem da relação dialógica

entre a divindade e homem na antiguidade, em que há uma relação recíproca10 que não se resolve

numa  unidade:  a  “reflexão  sobre  a  reflexão  também  se  faz  valer  no  perguntar  socrático.  O

8 Assim Kylliainen vê o batismo da ironia em KIERKEGAARD, 2005, a escolha ética em Ou/ Ou e o domar da
angústia pela fé em O Conceito de Angústia, por exemplo (cf. KYLLIÄINEN, 2009, p. 272).

9 KIERKEGAARD, 2005, p. 41.
10 Idem, p. 42.
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perguntar, i.é: a relação abstrata entre o subjetivo e o objetivo, era para ele em última análise o

ponto capital”11.

A  resolução  da  mera  reflexão  –  ou  seja,  aquela  que  não  passou  pelo  momento

autorreferencial da duplicação – no abstrato é o ponto onde se clarifica a virada da reflexão contra

si própria, e será o objeto de investigação de um dos momentos posteriores dessa investigação. Por

ora, detenhamo-nos sob alguns aspectos mais imediatos concernentes ao conceito. Refletir advém

do verbo re-flectere, que quer dizer literalmente dobrar/ virar de volta; há um sentido de retomada

ou de repetição na própria formulação do termo da reflexão. A “dobra” que ela sugere pode, se se

permitir validar a ambiguidade, significar não apenas um movimento angular, mas uma duplicação

que se dá ao mesmo tempo como um redirecionamento, uma oscilação ou um pender para um ponto

refratário. Dobrar de volta pode ser expresso como um redobrar; o redobramento é, nesse sentido,

imediatamente uma expressão possível da reflexão. O que se designa por reflexão, nesse sentido,

não se vincula necessariamente ao que se chama pensamento, mas indica, de imediato, uma forma

de movimento, e não necessariamente um movimento de reflexão remete a uma formulação em

raciocínios. A não ser que a definição de pensamento inclua também aquilo que não é elaborado ao

ponto  de  poder  ser  expresso,  o  movimento  da  reflexão  pode  referir-se  somente  a  um

redirecionamento, uma reorientação oblíqua do próprio movimento de algo, seja ele o pensamento

ou uma ação; uma ação refletida, por exemplo, se define por uma ação que não pode ser traçada em

linha reta, e necessita de um momento de redirecionamento no seu desenrolar, que seria análogo a

um ricochetear cujo ângulo se encontraria numa relação adequada à qualidade diferencial daquele

elemento inapreensível com o qual ocorre o choque e que engendra a colisão do exterior.

A ideia de reflexão na obra de Kierkegaard não é unívoca, e apresenta sob uma primeira

inspeção  três  traços  distintos:  o  abstrato  ou  conceitual,  aquele  vinculado  ao  desenvolvimento

subjetivo  do  indivíduo,  e  aquele  que  se  poderia  determinar  como  uma  categoria  histórica,  de

qualificação de um momento da história do espírito. No primeiro, a reflexão é empregada de forma

protocolar no fazer filosófico do pensamento,  em que ela se constitui  na oposição ao imediato;

Kierkegaard a  qualifica  como uma reflexão abstrata  e desinteressada.  No segundo, dado que o

indivíduo reflexivo encontra-se afastado do imediato, há uma relação em desenvolvimento deste

com a ideia; a consciência de si individual começa com a reflexão e a pressupõe, mas esta não é

dada no começo  do desenvolvimento  do  indivíduo  enquanto  tal;  esta  é  qualificada  como uma

reflexão duplicada e interessada,  em vínculo com o religioso.  E no terceiro,  a reflexão aparece

11 Ibidem.
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como uma categoria histórico-existencial, ou um diagnóstico do Zeitgeist, como o traço de uma era

que  dá  as  diretrizes  para  uma  individualidade  historicamente  orientada;  este  último  é  o  mais

interessante, e por isso o mais ambíguo, e através dele a posição de Kierkegaard acerca do caráter

operativo da dupla reflexão estará bem delineado. A apresentação do conceito seguirá portanto o

esquema proposto, e o ponto de vista inicial deve partir da suspensão da unidade substancial no

abstrato em que a reflexão se enraíza no seu primeiro movimento. Se em O Conceito de Ironia esta

inflexão se dá por meio da ironia socrática no procedimento  do perguntar,  para o Kierkegaard

maduro esta se dá principalmente por meio da dúvida, e é deste ponto que deveremos partir.

A relação entre dúvida e reflexão

O procedimento reflexivo de Sócrates é descrito por Kierkegaard como uma elevação do

concreto ao abstrato, da certeza imediata à dúvida reflexiva; “a dúvida”, diz Kierkegard, “é uma

categoria da reflexão”12, embora a maneira em que ela apareça na filosofia antiga seja distinta da

filosofia moderna, sendo o ponto de distinção mais evidente é que o abstrato reflexivo é introduzido

no pensamento em Sócrates como um resultado, enquanto na filosofia moderna ele é o ponto de

partida. A concepção kierkegaardiana da ironia como um ponto de vista da negatividade infinita e

absoluta é a do ponto de chegada e da resolução da personalidade socrática, enquanto que a dúvida

só se estabelece enquanto começo na medida em que ela se torna omniabrangente, em que se realiza

a tarefa de duvidar de tudo. Em Johannes Climacus – De Omnibus Dubitandum Est, Kierkegaard

explora os percalços e as exigências da tarefa de começar pela dúvida; o personagem Climacus, um

jovem e fleumático filósofo protagoniza o agon da tarefa impossível de duvidar abstratamente de

tudo sem que sua própria vida e sanidade intelectual sucumba ao peso do negativo.  O livro se

encerra  no  esgotamento  das  faculdades  filosóficas  do  jovem  pensador,  que  ao  aplicar  o

procedimento da dúvida em busca do início da filosofia termina por jamais começar a filosofar. A

alusão irônica à validade da máxima que dá título à obra, “é preciso duvidar de tudo”, revela o que

Kierkegaard considera o calcanhar de Aquiles de toda a filosofia moderna, cujo vício incontornável

se manifesta desde o começo, ou, como parece ser o caso, mesmo antes deste.

A questão sobre o começo da filosofia está em jogo na ideia que Climacus adota como

questionamento  da  filosofia  moderna  em geral,  a  de  que  a  filosofia  começa  com a  dúvida.  A

primeira dificuldade com a qual ele se defronta é a de que a dúvida se distingue do começo grego

12 KIERKEGAARD, 2003, p. 145.
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por ser um começo negativo, distinto da admiração ou espanto (Θαυμἁζειν) grego, considerado por) grego, considerado por

ele como uma disposição de ânimo que confere fundamento e continuidade ao pensar, enquanto a

dúvida se caracteriza como uma abstração reflexiva que causa uma ruptura com a continuidade:

“toda vez que um filósofo tardio repete ou diz as palavras: a filosofia começa com a dúvida – a

continuidade é quebrada, pois a dúvida é uma polêmica com o que veio antes”13. Nessa polêmica, a

dúvida se confronta constantemente com o que já foi, o que a obriga a aumentar exponencialmente

o seu esforço a cada passo dado. A dinâmica da dúvida é posta por Kierkegaard como sendo inversa

à da ironia socrática; Kierkegaard descreve:

“na  ironia,  o  sujeito  quer  constantemente  afastar-se  do  objeto,  o  que  ele  consegue  ao  tomar

consciência a cada instante de que o objeto não tem nenhuma realidade. Na dúvida, o sujeito é

testemunha de uma guerra de conquista, na qual cada fenômeno é aniquilado por que a essência

tem que estar mais atrás”14.

Nesse sentido, somente a dúvida pode ser teórica, pois “a dúvida é uma determinação do

conceito, a ironia é um ser-para-si da subjetividade (…) a ironia é essencialmente prática” 15; o que

significa que um início pela dúvida pode perfeitamente ser um início completamente abstrato, sem

nenhum envolvimento concreto do indivíduo. O que Kierkegaard quer enfatizar com isso é que a

exigência da filosofia na forma antiga ou socrática não poderia deixar de fora a dinâmica vital do

sujeito que era determinada pelo maravilhamento e pelo mistério desde o início do pensamento; a

filosofia moderna , precisamente pelo seu caráter reflexivo, permite que o indivíduo reflexionante

se exima de qualquer relação concreta com o pensado. O pressuposto “transcendental”, descrito por

Kierkegaard  como esse  “mais  atrás”  que  impulsiona  o  duvidar,  já  indica  esse  afastamento  da

realidade concreta que o pensamento realiza na dúvida.

A dúvida possui, portanto, enquanto categoria da reflexão, um destaque na compreensão do

operar da reflexão que procuramos, e sobre o qual lançamos nossa visada teorética;  o que não

poderia ser de outro modo, pois a reflexão por si só não possui a prerrogativa de ocupar-se apenas

consigo  mesma  de  maneira  prática16. Na  exposição  de  Climacus,  a  relação  da  dúvida  com  a

reflexão, no entanto, depende da constituição da consciência. A consciência pressupõe a reflexão,

na  medida  em que  a  reflexão  é  o  fator  que  origina  a  divisão  da  imediatez  entre  realidade  e

idealidade,  e a consciência como um fator superior as vincula novamente.  Contudo, na dúvida,

assim como na reflexão, a relação ocorre meramente entre real e ideal, a reflexão é um fator externo

13 Idem, p. 145.
14 KIERKEGAARD, 2005, p. 223.
15 Ibidem.
16 Como é o caso com a ironia, cf. Idem, p. 223.
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que não é envolvido na relação; ao emergir a consciência, no entanto, el se interpõe como um fator

decisivo:  ela  é,  por  assim dizer,  o  critério  de interpenetração  do ideal  no real  e  vice-versa.  A

diferença é que a consciência se relaciona consigo mesma de modo individual, ela constitui a si

mesma como um fator interessado na relação – ao passo que a reflexão é desinteressada17. Daí a

associação  da  mera  reflexão  com o  que  Climacus  denomina  pensamento  objetivo,  ou  reflexão

objetiva: todo o conhecimento científico é desinteressado, e constitui “apenas a pressuposição da

dúvida”18. A dúvida é, por isso, o começo do pensamento subjetivo, em que o sujeito se insere como

um terceiro efetivo na relação entre ideal e real, enquanto a mera reflexão é apenas a possibilidade

desta relação19. O começo da filosofia é tripartídico, e não se pode conceber a estrutura diádica da

dúvida reflexiva20, e tampouco a da reflexão ela mesma, como um começo efetivo e concreto, mas

apenas  in  abstracto.  O sentido da ideia  de interesse (inter-esse,  estar-entre)  é designar  o locus

efetivo em que a consciência aparece como um terceiro na relação de oposição, ela não pode se

reduzir nem à instância do real ou objetiva, nem ao ideal ou subjetivo, ela permanece no meio.

Nesse  sentido,  Climacus  desespera  da  possibilidade  filosófica  da  dúvida  especulativa  e  busca

conceber um tipo de dúvida que não prescinda do interesse, ou seja, da inserção da consciência na

relação; assim a dúvida pode incidir sobre a relação da consciência consigo própria, no que ela se

torna subjetivada e interiorizada, o que significa para Kierkegaard mais efetiva.

A consciência, portanto, vem ela mesma à tona na medida em que a reflexão objetiva se vê

incapaz  de resolver  a  contradição,  a  oposição entre  realidade  e  idealidade;  ela  vem à tona,  no

entanto, apenas enquanto possibilidade, reflexão por si só não pode produzir a dúvida, pois não

pode prover o interesse. Há portanto uma descontinuidade entre o pensamento objetivo e a dúvida

sensu eminentiori: o pensamento pode descobrir e revelar oposições, mas não pode mediá-las numa

unidade sem que a consciência ponha como fonte de certeza algo além da contradição objetiva, o

que por si exige uma mudança no registro do pensamento. Isso significa que o interesse, ou seja, a

consciência enquanto fator decisivo, é ele próprio o novo ponto de partida, pois se a contradição é

objetiva,  este  novo  ponto  de  partida  deve  dar-se  numa  instância  completamente  nova.  A

consciência  então  põe  a  si  mesma  como  critério  de  certeza,  ela  própria  dá  impulso  ao  seu

movimento subjetivo, ela é, por assim dizer, causa sui após o entrave causado pela contradição. O

17 KIERKEGAARD, 2003, p. 170.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Entendida como a dúvida em sentido moderno, ou seja, a dúvida que cancela o interesse da consciência. Não é à toa

que a linguagem moderna, como atesta Climacus, é enganadora acerca da estrutura diádica da dúvida (dubium,
zweifel), sendo mais prudente atentar para a forma como os céticos gregos confrontaram-se com a dúvida: não há
sentido em falar de dúvida se se cancela o interesse. Cf. KIERKEGAARD, 2003, p. 170.
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movimento de vir à tona da consciência é denominado por Kierkegaard um choque (Anstodet)21, a

intensificação  de  um  conflito  insolúvel  entre  real  e  ideal  ao  qual  não  cabe  nenhum  tipo  de

mediação: “a consciência emerge no choque, assim como ela a pressupõe”; tal dinâmica é explicada

por  meio  dos  termos  de  reduplicação  (Fordobling)  e  repetição  (Gjentagelse),  e  será  retomada

adiante. Importa agora, para pensarmos a reflexão, localizá-la em meio a esta rede conceitual.

A reflexão ocasiona a ruptura da unidade primordial entre real e ideal, entre o imediato e o

pensamento;  a  partir  daí,  a  reflexão  prossegue  enquanto  pensamento  objetivo,  concebendo  a

oposição não como uma contradição, mas como um par de opostos comensuráveis entre si; nessa

medida, a reflexão permanece delimitada dentro do pensamento objetivo, que encerra a oposição

numa unidade  abstrata  que  deve ser concebida  na efetividade  como irresolvida,  enquanto mera

possibilidade de relação. No momento em que a oposição aparece como contradição, a consciência

emerge como uma terceira instância diretamente enredada na oposição, e deve decidir entre dar

continuidade ao pensamento objetivo, pondo a si mesma novamente fora da relação, ou realizar por

meio  de  uma  reduplicação  de  si  mesma  a  completude  da  reflexão  objetiva,  tornando-se  uma

consciência transcendente com relação à si mesma, uma subjetividade da subjetividade, por meio da

reflexão subjetiva. A reflexão não pode ser parada por si mesma, ela necessita de uma interrupção

do  seu  movimento  interno  para  que  seja  retomada  ou  repetida  num  novo  patamar.  Mas  esta

interrupção  é  dada  pelo  ato  livre  da  consciência,  que  é  ocasionado  por  este  momento  onde  a

contradição aparece como tal, que é justamente onde se dá a dúvida. Como explica Climacus: “a

reflexão não pode ser parada objetivamente, e quando ela é parada subjetivamente, ela não o faz por

seus próprios meios, mas é o sujeito quem a interrompe”22. Caso a dúvida reflexiva não interrompa

sua atividade retrospectiva, em que ela traz à baila todo o conteúdo objetivo do passado, ela se torna

uma tarefa interminável, uma má-infinitude que termina por neutralizar o pensamento por paralisia.

A  interrupção  é,  pois,  um  redirecionamento  da  reflexão  por  sobre  si  mesma;  a

autorreflexividade que a consciência pressupõe para compreender a si mesma enquanto o terceiro

elemento  da  contradição  é  ela  mesma  uma  reflexão  da  reflexão.  A  segunda  instância  da

subjetividade é a condição para uma consciência ativa e operante nesse processo, daí a explicação

por meio da repetição. Desse modo, a autoconsciência se erige necessariamente a partir de uma

duplicidade originária, na medida em que ela aparece nessa relação com a reflexividade duplicada;

21 A expressão  Anstodet significa  literalmente  choque,  mas  pode  significar  o  obstáculo,  a  colisão,  ou  mesmo o
escândalo; o termo, que possui seu correlato no alemão “der Anstoss”, possui vital importância para a compreensão
da reflexividade na filosofia de Fichte, que será explorada no próximo capítulo. Podemos desde já vislumbrar um
paralelo pela coincidência terminológica.

22 KIERKEGAARD, 1992, p. 115.
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a  dúvida  não deixa  de  existir  enquanto  possibilidade  a  partir  do  momento  de  constituição  da

autoconsciência,  mas  permanece  como uma indeterminação  na  relação  da  consciência  consigo

própria. Portanto,  aquele duvidar que busca sempre algo por trás do objeto é um duvidar de si

próprio com relação ao objeto, no qual a origem do objeto se encontra perdida. A divisão reflexiva

originária, o momento primeiro em que a reflexão separa a simplicidade da imediatez em sujeito e

objeto  encontra-se  apartado  da  autoconsciência,  na  medida  em  que  esta  reflexão  originária  é

anterior mesmo com relação à própria consciência da oposição.

Nesse  sentido,  podemos  acatar  a  distinção  feita  por  David  Kangas  entre  uma  reflexão

consciente e inconsciente ou pré-consciente: “a reflexão – assim como o choque (Anstodet) – ocorre

tanto antes quanto depois da emergência da consciência”23; dado que a reflexão depende de dois

termos em relação e a consciência a pressupõe, a reflexão originária permanece além do alcance da

consciência, e esta só toma consciência deste hiato ao referir a si mesma à reflexão, sem no entanto

poder ser determinada nesse movimento. Tal referência não consiste, segundo Kangas, senão na

própria dúvida, que não é apenas um movimento no vir-a-ser da autoconsciência,  mas “o mais

elevado, uma condição intransponível”24. A pergunta sobre a dúvida aparece em Kierkegaard para

averiguar as condições da pretensão da subjetividade moderna de ser não somente o fundamento de

toda a objetividade, mas também o fundamento de si mesma; segundo Kangas, Kierkegaard reverte

o pensamento cartesiano contra si mesmo, no que a dúvida vem a se mostrar como uma fratura na

ideia  de  fundamento,  uma  cisão  que  impossibilita  o  cogito na  sua  pretensão  e  que  lega  à

subjetividade moderna o fracasso de seu intento antes mesmo que ele seja levado a cabo em seu

início, e a uma vulnerabilidade da consciência a sua própria insuficiência: “a dúvida é, então, um

fenômeno no qual a negação não-negável se 'manifesta', ela aponta para uma subjetividade que não

possui controle sobre si mesma, mas está, antes, exposta à transcendência como a condição mesma

da auto-relação”25. O movimento interno do pensamento atinge sua completude não numa unidade

positiva, mas no negativo abstrato da incerteza e na dualidade irresoluta.

Diante  do impasse em que a  consciência  dubitante  se  vê obrigada  a  voltar-se contra  si

mesma em seu movimento,  a saída é  redirecionar  a  dúvida contra  si  mesma,  e  ao  duvidar  da

dúvida,  ela  se  converte  no  seu  oposto:  ao  duvidar  de  tudo,  termina-se  por  se  acreditar

indistintamente em tudo, afunda-se numa ingenuidade transcendental. A dúvida hiperbólica termina

no solipsismo, em que se destrói a unidade entre pensamento e existência; não se percebe que toda

23 KANGAS, 2007, p. 87.
24 Idem, p. 88;
25 Ibidem.
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busca por certeza tende a querer fornecer aquilo que está de antemão pressuposto, e se termina onde

se começou, na certeza da imediatez sensível. Kierkegaard sabe que não é esse o caso de Descartes;

para Kierkegaard ele é um “pensador modesto”, que “fez o que disse e disse o que fez” 26, e que

nunca pretendeu duvidar em matéria de fé, a ponto de neutralizar o próprio pensamento, e nunca

deixou de considerar a primazia da revelação sobre qualquer dúvida metodológica. Mas a diferença

é que, para Kierkegaard, os pensadores modernos (e principalmente os idealistas dinamarqueses de

sua época) tomam a tarefa da dúvida como algo dado apenas em pensamento, e portanto simples de

ser completado, ao passo que a dúvida enquanto tarefa da existência é uma tarefa para toda a vida, e

como tal  depende de um engajamento passional do sujeito.  Se diante da contradição posta pela

reflexão objetiva o sujeito permanece indiferente ou numa atitude contemplativa, isso não configura

a dúvida, mas ironia; a paixão configura, por assim dizer, o elemento descontínuo na dialética entre

sujeito e objeto, o salto pelo qual a consciência é introduzida na relação.

As categorias da transcendência, da interrupção e do salto aparecem na dúvida na medida

em que esta entra em relação existencial com o sujeito reflexivo, e a partir desse ponto o conflito

não é mais entre o sujeito do cogito e a distinção e a clareza do saber ou da certeza, mas entre o

indivíduo existente e a “tensão dialética” da fé. Este último conflito consiste no próximo passo da

nossa análise; por ora nos basta enfatizar o papel preliminar da dúvida como um começo volicional

e  pessoal  da  consciência,  e  não  como  um  começo  per  se da  filosofia;  se  a  filosofia  deve

efetivamente começar com a dúvida, o começo é impossível.  Na ideia de um começo a dúvida

suprime a si mesma por meio de um movimento de duplicação direcionada  ad intra e contra si

própria, e, como manifestação de um conceito finito ou objetivo de reflexão, a qual o sujeito só

pode apreender ao ultrapassar esta mesma finitude, ou seja, ao pensar a ideia do infinito, o que

equivale a incorporar a infinitude ou a subjetividade ao próprio ato reflexivo. Este movimento se

determina como o primeiro movimento infinito da subjetividade em direção à fé, que, vale ressaltar,

não neutraliza a dúvida nem tampouco a reflexão. A subsistência desta na relação com a fé deverá

ser desenvolvida a seguir.

A reflexão entre fé e o imediato

Da mesma forma que a dúvida, a fé é descrita por Kierkegaard como uma tarefa para a vida

inteira, e a vicissitude de seu tempo é que a fé é ultrapassada pela especulação filosófica moderna

26 KIERKEGAARD, 1983, p. 109.
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como o imediato do qual se começa e que se está destinado a superar no pensamento reflexivo.

Como “ninguém hoje se detém na fé – se vai mais longe (…) não sucedia assim antigamente: era

então a fé um compromisso aceite para a vida inteira (…) [diferente da nossa] época em que se põe

de lado a paixão para servir à ciência”27.  A compreensão da reflexão em sua relação com a fé

consiste na expressão kierkegaardiana do problema clássico entre fé e razão, o qual, no entanto,

sofre  esta  modulação  para  a  reflexão  com  o  propósito  de  refletir  um  elemento  chave  na

sensibilidade do autor à forma como o problema estava sendo posto em sua época. A fé foi situada

no sistema hegeliano como sendo o imediato, o início do qual a filosofia parte, e Kierkegaard busca

situá-la  como  o  mais  alto  que  o  desenvolvimento  espiritual  do  homem  pode  alcançar.  Nesse

sentido, ele aprofunda o desacordo entre fé e razão, a ponto de o pseudônimo Johannes de Silentio

proclamar – numa efusividade literária que se traduziria, caso se queira, num exagero, como era de

se esperar de um “poeta da fé”, ou de uma consciência reflexiva, que enquanto tal permanece no

pensamento e não chega à existência, e não obstante compreende de longe a tensão do religioso –

que “a fé começa precisamente onde acaba a razão”28, e, nesse desacordo, o lugar do imediato que é

relegado à fé no sistema especulativo se torna um ponto de fuga indeterminado,  e entra  numa

relação com a reflexão pela própria natureza abstrata dessa. A determinação do começo da filosofia

também a determinação da própria tarefa da filosofia, e esta diretriz está em jogo na expressão da

relação entre a fé e o imediato.

Da mesma forma que a reflexão depende de um redobramento para realizar um movimento

mais elevado,  a filosofia não pode por si  mesma ultrapassar os limites de sua alçada;  para De

Silentio, “a filosofia não pode nem deve dar a fé; a sua tarefa é compreender-se a si mesma, saber

aquilo que oferece”29. É nesse sentido que o desenvolvimento dialético e progressivo da filosofia

busca  se  defrontar  com  seus  próprios  limites,  da  mesma  forma  que  a  potência  mais  alta  do

pensamento é querer sua dissolução: “a potência mais alta de qualquer paixão é sempre querer sua

própria ruína, e assim também a mais alta paixão da inteligência é querer o choque”30. O choque, ou

a colisão (Anstodet) é a expressão não do pensamento enquanto tal, mas do movimento da reflexão

no pensamento, em que o limite é alcançado e a trajetória do pensamento é refletida novamente

para o interior, introjetada de volta para o seu campo mais próprio. Ocorre com o pensamento nesse

ponto o mesmo que com a refração: há que se cumpram as condições suficientes para que ele possa

27 Idem, p. 110.
28 Idem, p. 140.
29 Idem, p. 127.
30 KIERKEGAARD, 1995, p. 61.
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realizar uma sobrelevação, um ultrapassamento do limite que separa as instâncias qualitativamente

distintas.  A  diferença  qualitativa  é  expressão  do  que  Kierkegaard  designa  como

incomensurabilidade, o que expressa também a relação entre fé e pensamento. A reflexão é, nesse

sentido, uma relação entre incomensuráveis, já que a incomensurabilidade não é uma não-relação,

mas uma na qual a própria validade da relação já indica uma diferença, em que se distinguem a

relação em si e o pôr da relação ou o seu vir a ser em outro. Mas este último não é ele próprio senão

um segundo momento da reflexão, a partir do que a dupla reflexão se define como a operação da

dialética da colisão, ou do choque no qual se origina a consciência.

Dessa forma, não se pode conceber que a fé religiosa,  na medida em que constitui  este

campo do  outro com relação ao pensamento, possa em algum momento abdicar da reflexão, na

medida  em  que,  de  um  lado,  ela  vem  a  ser  a  partir  de  uma  reflexão  da  reflexão  entre

incomensuráveis,  que  guardam entre  si  uma diferença  qualitativa,  e  que,  de  outro,  imediato  e

reflexão são incomensuráveis entre si, pois a reflexão não pode começar sem a ruptura do imediato

em dois. O caminho que a reflexão segue para cumprir as condições da sua sobrelevação é expresso

por Kierkegaard  na  dinâmica  dos  estádios  da  existência,  normalmente  esquematizados  como o

estético, o ético e o religioso como cúspide do movimento. Partindo de um imediato indeterminado,

ela  passa por  uma reflexão estética,  em que ela  se  defronta  com a multidão  de possibilidades

imaginativas da interioridade, e a reflexão ética põe a distância normativa entre a possibilidade e o

ato livre da decisão moral, para finalmente se defrontar com o paradoxo que engendra o choque do

qual  surge  a  consciência  sensu  eminentiori.  Não  obstante,  ainda  assim  permanece  uma

descontinuidade radical entre a fé e a reflexão; quando Kierkegaard polemiza com a concepção de

fé enquanto imediato no idealismo alemão, não significa que ele a conceba como uma mediação,

mas sim que não se pode concebê-la como  ponto de partida; a fé permanece sendo para ele um

imediato, mas, bem entendido, uma  segunda imediatidade, uma  imediatidade após a reflexão. A

primeira imediatidade é, pois, o estético, no qual a fé não pode se fazer presente: “a fé não é a

primeira imediatidade, mas imediatidade ulterior. A primeira imediatidade é do domínio estético

(…) Mas a fé não pertence ao estado estético: ou então não há fé, porque ela sempre existiu”31.

Na afirmação de que “a fé é imediatidade após a reflexão”32, Kierkegaard busca contrastar

com  a  concepção  de  Hegel  que  designa  a  ideia  de  absoluto  como  o  imediato  infinitamente

mediatizado, e é aqui que a sua concepção de reflexão se distancia da ideia de mediação dialética. A

reflexão que constitui o caminho da fé não é uma mediação, mas justamente a posição do contraste
31 KIERKEGAARD, 1983, p. 159.
32 KIERKEGAARD, 1967, VIII.1 A 649, p. 212.
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e do distanciamento dos incomensuráveis, que permanece numa situação de tensão contraditória e

não se engajam num reconhecimento recíproco por si só, na medida em que a reflexão que põe a

diferença qualitativa é distinta do imediato, que aparece em Hegel já mediatizado no pensamento.

Portanto, na medida em que “a fé é imediatidade após a reflexão”33, deve-se falar de duas formas de

imediatidade, uma que designa o estético e outra que designa a fé, que são ambas vinculadas por

meio da reflexão. Na primeira imediatidade a consciência ainda não emergiu, o que não implica por

si  que não exista  nenhum tipo de reflexividade  no estético  (trataremos  disso mais  adiante);  na

segunda imediatidade, a reflexão e a consciência se fazem presentes na sua mais alta potência, e de

uma forma distinta da reflexão que emerge no início.  Pode-se conceber,  por um lado, que se a

reflexão filosófica não é capaz de elaborar a fé, pela relação que ela estabelece com o imediato ela

pode ao  menos  indicar  o  caminho,  por  mais  que  este  seja  o do esgotamento  de  si  própria  no

negativo; contudo, há que haver um momento de transição dentro da própria reflexividade para que

a  fé  ao  menos  se  insinue  enquanto  possibilidade,  ou  seja,  a  própria  reflexão  deve  sofrer  uma

mudança de registro para que entre em relação com a possibilidade de uma segunda imediatidade,

que, bem entendido, permanece sendo uma imediatidade refletida.

Nesse sentido, aquela distinção já mencionada entre a reflexão objetiva ou finita e a reflexão

subjetiva ou infinita aparece como essencial para investigarmos essa transição34. Se a vinculamos

com a ideia do estético como o imediato, o ético aparece como o locus mais adequado à reflexão

subjetiva. Em se tratando da categoria existencial intermediária, podemos pressupor com Collins

que a reflexão  ética consiste na primeira reflexão35, entendida aqui especificamente como aquela

colisão em que a consciência emerge e de forma independente da imediatidade, ou seja, como a

reflexão subjetiva efetivada. Louis Mackey também aponta para essa duplicidade da reflexão sob

outra perspectiva: para ele a reflexão se divide em reflexão real e ideal, aplicadas respectivamente à

estética e a ética; assim, a reflexão ideal ou ética é a que sobrepõe o ideal ao real, e inversamente, a

estética é a que sobrepõe o real ao ideal36. O ético a concebe para si, no entanto, como uma reflexão

vinculada à decisão da consciência, que põe um fim à possibilidade infinita do real e se aferra ao

33 Ibidem.
34 Kevin Donohue argumenta que há em Kierkegaard dois tipos de reflexão no que concerne à ligação com a fé: os

processos encapsulados de pensamento, que constituem do ponto de vista da elaboração filosófica, os filosofemas
encerrados na sua rede própria de significação, e o modo como esses processos se interpõem uns aos outros na
forma de uma colisão ou um choque, “a forma na qual os processos de pensamento impulsionam a subjetividade
em direção à subjetividade na dialética reflexiva da colisão entre eles”. Cf. DONOHUE, 1973, p. 14.

35 Deve-se, no entanto, evitar o mal-entendido de que a reflexividade em geral não está presente em todo o percurso
filosófico-existencial em questão, e por isso tomo como a discussão acerca da validade do sentido legítimo da fé
ética no contexto da sociabilidade ética (Sittlichkeit) apresentada por ele como tendo uma relevância secundária
para a delimitação da reflexão aqui em questão. Cf. COLLINS, 1967, p. 148-50.

36 Cf. MACKEY, 1972, p. 58-61.
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ideal por meio da fé, entendida agora no sentido mais elevado de um relação com Deus. Daí a

segunda potência da reflexão que, para o ético que, no entanto, não aniquila mas redime e preserva

o estético, a beleza da vida e a imediatidade primeira. A reflexão ideal que determina o real a partir

da infinitude da ideia  – uma relação efetiva com a ideia por meio da resolução, um "ponto de

partida religioso", "certeza interior que antecipa a infinitude"37.

A reflexão subjetiva aparece,  portanto,  no ético;  ademais,  na medida em que a reflexão

subjetiva exige uma autorreflexão ou uma consciência de si, a reflexão anterior, que se manifesta no

estético não possui este fator autorreferencial; trata-se de uma reflexão objetiva ou desinteressada.

A progressão do estético apresentada na primeira parte de Ou/ Ou expressa a evolução do estético

do imediato da sensibilidade para o esteta reflexivo na figura do poeta. Enquanto a personificação

do esteta imediato se dá na figura do esteta musical, o personagem do Don Giovanni de Mozart, em

que reina a pura sensualidade do desejo como princípio atuante e soberano na personalidade, ou “a

originalidade elementar do sensual”38, e que atua sedutoramente como princípio de autoconstituição

desta, o esteta reflexivo é aquele que submete a reflexão à tarefa da criação poética de si mesmo, e

que utiliza a reflexão como elemento subjugado à sensualidade; este é o sedutor reflexivo do Diário

do Sedutor, cuja operação reflexiva já se encontra no limiar da constituição de uma consciência de

si, pois ele já é capaz de refletir sobre a situação e gozar esteticamente da situação de fora, ou seja,

já há aí uma duplicação, embora a segunda potência não esteja constituída reflexivamente para além

de um mero gozo estético. Como explica o esteta em  Ou/ Ou, “em última instância, o gozo ele

próprio se torna tão reflexivo que por comparação ele se torna diferente do musical (…) o prazer

imediato é passado, e a reflexão sobre o gozo se torna o desfrute”39. No estético se encontra o

embrião da reflexividade, mas que ainda não atinge uma autorreflexão com relação a si mesmo; e a

determinação  que  mais  se  aproxima  do  ponto  infinitesimal  onde  a  reflexão  vem  a  ser  é  o

surgimento da linguagem. A figura do Don Giovanni é tanto imediato quanto abstrato, da mesma

forma que a essência da música em geral; tal imediatidade é descrita por Johannes Climacus como

pura indeterminação:

“Imediatidade é precisamente indeterminação. Na imediatidade não há relação, pois assim que há

uma relação, a imediatidade é cancelada. Imediatamente, portanto, tudo é verdadeiro, mas essa

verdade é cancelada no próprio momento seguinte, pois na imediatidade tudo é inverdade. Se a

consciência permanece na imediatidade, a questão da verdade é cancelada”40.

37 KIERKEGAARD, 2005, p. 131.
38 Para uma descrição da imediatidade estética, cf. KIERKEGAARD, 2004, p. 99-102.
39 KIERKEGAARD, 2004, p. 108.
40 KIERKEGAARD, 2003, p. 167.
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Este cancelamento da imediatidade pura é dado pela introdução da linguagem na música, como na

passagem da  abertura  da  ópera  do  Don Giovanni,  em que a  ária  soturna  e  nebulosa  em pura

instrumentação dá lugar ao tom leve e humorístico da letra cantada. Climacus segue: “O que é a

imediatidade? É a realidade mesma. O que é a mediação? É a palavra. Como uma cancela a outra?

Ao dar expressão a ela, pois aquilo a que é dado expressão está sempre pressuposto. Imediatidade é

realidade, linguagem é idealidade, consciência é contradição”41.

O cancelamento do imediato do qual Kierkegaard fala em Climacus aponta, no entanto, para

uma perspectiva pura de imediato que mantém uma relação de oposição com a linguagem, mas não

com a reflexão, pois no estético o imediato coexiste com a reflexão na medida em que esta ainda

não  veio  ao  encontro  de  si  mesmo,  ou  seja,  não  se  tornou  autorreflexão.  O  imediato  para

Kierkegaard  não é  simplesmente  o  não-discursivo  ou a  falta  de  pensamento,  mas  absorção  na

autossuficiência subjetiva42, seja ela no prazer da sensualidade ou na reflexão, e o tipo de reflexão

que se presta a esta autossuficiência é a que é delineada pela personalidade do estético. Podemos

dizer  que a  ausência de uma autorreflexão indica  justamente  o estado imediato  da reflexão na

medida em que ela não atingiu nenhum tipo de autorreferência,  mas, como no caso da reflexão

qualquer autorreferência é por si só uma potenciação, o elemento da duplicação ainda não se faz

presente no estético. O “imediato mediatizado” do estético consiste, por assim dizer, uma primeira

tentativa de constituição da continuidade na subjetividade, ou numa validação de uma consciência e

consistência  consigo mesma;  assim deve  ser  vista  a  tentativa  de  constituição  de  uma unidade

poética  na  empreitada  do  sedutor  reflexivo.  A  completude  da  personalidade  não  aparece  em

Kierkegaard como um fim ou uma consumação, mas como uma intensificação que se concretiza

num esforço da consciência em validar uma relação entre o finito e o infinito,  entre uma mera

consciência e uma consciência de si.

Daí  a  ideia  de que é  necessário  que  qualquer  consciência  estabelecida  na reflexão seja

tentada a esforçar-se por recuperar o momento da perda do imediato; esta consiste numa tarefa da

qual a consciência não pode escapar. Cada pseudônimo que Kierkegaard cria concebe uma forma

distinta de se defrontar com um imediato cuja origem está sempre perdida para a reflexão, dado que

o máximo que a reflexão pode alcançar é estar à altura do seu próprio movimento, uma paridade

rítmica que, ao intensificar-se, aponta para uma segunda imediatidade mas não se eleva a ela por si

só. Mas nem todos os personagens de Kierkegaard possuem consciência desta limitação, e alguns

41 Idem, 168-9.
42 A autossuficiência subjetiva é o fator que torna o sujeito indiferente à alteridade, seja ela a intersubjetividade ética 

ou a relação com Deus. Para um desenvolvimento detalhado desta condição, cf. RUSH, 2016 p. 218.
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terminam por desencaminhar-se em absurdos quixotescos que redundam no cômico. A título de

exemplo, Tanto Constantin Constantius, o narrador de Repetição, quanto o jovem protagonista do

mesmo livro procuram uma repetição da primeira imediatidade, mas somente Johannes Climacus

reconhece  que  tal  movimento  não  constitui  uma  recuperação  efetiva.  e  portanto  a  verdadeira

repetição  deve  ser  qualificada  como  uma  “nova  imediatidade”43,  que  ele  designa  como  “um

movimento em virtude do absurdo, uma provação”44. A “forma temporária” que a repetição adquire

para  o  jovem  apenas  o  permite  situar-se  numa  posição  em  que  pode  julgar  sua  primeira

imediatidade. Essa forma temporária é o que Constantius chama de “consciência elevada à segunda

potência”,  que  aparece  para  ele  como um intensificação  do  ânimo  que  o  inspira  a  inspirar-se

poeticamente, e o impulsiona a criar. Tal situação é o que qualifica a relação do poeta, e portanto do

estético  enquanto  imediato  refletido:  já  na  primeira  reflexão  se  faz  presente  uma  consciência

potenciada, que consiste no ensejo e no ânimo criador do poeta ele mesmo.

Devemos concluir que, para compreender esta dinâmica de potenciação, deve-se abandonar

a linearidade progressiva entre os estádios, tanto da existência (ético, estético, religioso), bem como

a linearidade progressiva da potenciação da consciência. Há entre as diferenças de grau ao mesmo

tempo um hiato qualitativamente distinto e transponível apenas por um salto, e ao mesmo tempo

uma simultaneidade que possibilita a compreensão reflexiva da relação. Mas por isso mesmo o

imediato é abolido no instante mesmo em que se o procura; como diz Vigilius Haufniensis: “que a

imediatidade  deva  ser  abolida,  para  dizê-lo  não  se  precisaria  de  Hegel  (…)  pois,  pensado

logicamente, isso nem sequer é correto, já que o imediato não tem que ser abolido, posto que nunca

está aí”45. O imediato aparece para a consciência sempre como algo perdido, e na medida em que a

consciência é posta enquanto tal, não há nenhum imediato, embora ela o expresse referindo-se a ele

na  linguagem46.  A  reflexão  simples,  carente  de  autorreflexão,  encontra-se  portanto  “entre”  o

mediado e o imediato,  mas é incapaz de ver a sua própria duplicidade,  pois para ela o que ela

expressa  é  a  realidade  enquanto  tal.  Nesse  sentido,  o  que  se  denomina  por  reduplicação

fundamental  necessário  para  que  a  consciência  veja  a  si  mesmo como  atuante  no  processo:  é

necessário que ela  se eleve  acima de si  própria.  No próprio estético  se pode observar  a  dupla

reflexão operando no motivo  socrático  do erótico:  nele,  a  reflexividade  que supera  o imediato

encontra  sua  ocasião  na  relação  recíproca  posta  pelo  erótico  (embora  não  proporcionalmente

43 KIERKEGAARD, 1992, p. 263.
44 Ibidem.
45 KIERKEGAARD, 2010, p. 38, grifo meu.
46 Esta também é a opinião de Kangas; a perda do imediato será para ele um índice do  a-fundamento ontológico

vigente na filosofia de Kierkegaard. Cf. KANGAS, 2007, p. 82.
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recíproca,  pois  a  personalidade  estética  ainda  permanece  absorta  na  autossuficiência).  Um dos

aspectos da metodologia da filosofia kierkegaardiana pode ser descrito, nesse sentido, como a de

uma “hermenêutica erótica”47 cujo operar é a própria dupla reflexão, dado que só já no âmbito do

erótico a  reflexão adquire  o caráter potenciado que permite  uma auto-observação poética  de si

mesmo, e que delimita a compreensão e a criação poética da própria personalidade enquanto obra

de arte, o traço principal do estético, como possibilidade. Tal perspectiva será desenvolvida na sua

relação  com  a  reflexão  mais  adiante,  e  consistirá  necessariamente  na  complementação  da

construção de nossa visada sobre o imediato.

Pretendo terminar esta descrição do imediato remetendo novamente à fé com uma referência

ao estético,  como uma segunda imediatidade,  na  medida  em que,  definida  como uma segunda

imediatidade, ou uma imediatidade segunda ou ulterior, ela ainda guarda, enquanto imediatidade,

alguns elementos  em comum com a imediatidade estética.  Na fé,  diferentemente  do estético,  a

subjetividade deve se defrontar com seu outro para que possa encontrar um repouso; ou, como

explica Donohue, “para que o ato de fé seja possível, o eu deve confrontar-se com seu outro finito

como um domínio discreto”48; o repouso que passa a ser buscado fora de si é a prerrogativa do

abandono do imediato, ou seja, daquela autossuficiência que o estético vê como impossível no seu

limite, dado que a nova imediatidade deve pressupor que a primeira tenha sido transcendida. Tanto

a fé como a imediatidade primordial apresentam-se para a reflexão como repouso, mas um repouso

que  nunca está aí para a reflexão. A primeira imediatidade é a imediatidade finita, dado que é

transcendida na imediatidade ulterior; a segunda imediatidade é portanto a imediatidade  infinita,

infinitizada  pela  própria  potenciação  reflexiva  da  consciência.  O  imediato  só  pode  aparecer

enquanto tal para a reflexão na medida em que esta sobrelevar-se por sobre si mesma, e isso só

pode dar-se na medida em que a reflexão encontra sua interrupção, o que só pode acontecer por ela

própria do ponto de vista especulativo, ou seja, abstraído da relação com a existência. Na medida

em que à reflexão não é dado apreender sua própria origem no imediato, ela própria não consegue

perfazer o caminho de sua completude, e não pode encontrar uma resolução concreta ou positiva.

Investigaremos em seguida as perspectivas acerca da resolução da mera reflexão, e como ela opera

na relação com o negativo e o abstrato.

A resolução da reflexão no abstrato e no negativo

47 Como o faz OLESEN, 2001, p. 112.
48 DONOHUE, 1973, p. 9.
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O surgimento da reflexividade filosófica tem para Kierkegaard seu modelo em Sócrates, e,

ao analisar a ironia do ponto de vista da sua definição axial como negatividade infinita e absoluta,

podemos compreender uma diretriz central da operação da reflexão como Kierkegaard a concebe. A

ignorância socrática enquanto ponto de partida de Sócrates indica o seu caráter reflexivo no saber

de si mesma dessa ignorância; a reflexão se encerra no nada do seu saber, e o conhecimento mesmo

em Sócrates  termina por definir-se como abstração.  Isso se vê na descrição  de Kierkegaard da

concepção socrática de alma: “a alma é concebida de maneira tão abstrata quanto a essência pura

das coisas (…) a alma, em sua atividade cognoscitiva, mesmo para tornar-se congruente, com seu

objeto, precisa tornar-se na mesma medida um nada”49. Não só a reflexão encerra sua atividade de

apreensão da Ideia no nada, como ela também deve por congruência tornar-se nada. A atividade da

reflexão é uma nadificação progressiva, um  esvaziamento do cerne50 da própria ideia na própria

tentativa de determinação, no qual ela é, ironicamente, subtraída do seu conteúdo e tornada cada

vez mais indeterminada e abstrata.  A concepção do abstrato é portanto o ponto final em que a

reflexão socrática se encerra, e lega ao interlocutor do diálogo apenas a nostalgia pela plenitude de

conteúdo que a própria reflexão promete:

“o abstrato de Sócrates é uma designação completamente sem conteúdo. Ele parte do concreto e

chega  ao  que  há  de  mais  abstrato,  e  lá  onde  a  investigação  deveria  começar,  ela  termina.  O

resultado a que ele chega é a determinação do puro ser, amor é, pois, o adendo, que é nostalgia,

busca, não é nenhuma determinação”51

Entretanto, dado que o concreto de que Sócrates parte é determinado justamente como algo que ele

não possui, ou seja, o delineamento da ideia em investigação, nem sequer o concreto do ponto de

partida é tão concreto como se pensa. Isso por que o ponto de vista que se delineia na ignorância é,

segundo Kierkegaard, um “ponto de vista filosófico real e ao mesmo tempo totalmente negativo”52,

Sócrates “era ignorante quanto àquilo que está no fundamento de tudo, o eterno, o divino, quer

dizer, ele sabia que isso era, mas não sabia o que isto era”53.

Ao  ir  de  encontro  à  tese  idealista  da  efetividade  do  conceito,  Kierkegaard,  seguindo

Sócrates, reformula uma concepção metafísica que aponta para um originário que se deixa conhecer

apenas em seus efeitos,  e que constitui  o substrato infinitamente negativo que perpassa todo o

impulso  filosófico  enquanto  tal.  A sua  concepção  negativa  de  conceito  não deixa  dúvidas:  “é

49 KIERKEGAARD, 2005, p. 66.
50 Idem, p. 48.
51 Idem, p. 49.
52 Idem, p. 135.
53 Ibidem.
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geralmente um erro básico pensar que não há conceitos negativos; os princípios mais elevados de

todo o pensamento ou as suas provas são certamente negativas. A razão humana possui fronteiras; é

ai que os conceitos negativos devem ser encontrados”54. Esta é a concepção vigente de negatividade

em Kierkegaard:  o  substratum absoluto  que  condiciona  todo a  reflexão,  sem a  qual  o  próprio

movimento da reflexão não seria possível, pois é ao negativo enquanto substrato que a orienta e no

qual  ela  se  encerra.  A  sua  concepção  terrível  do  Deus  absconditus e  sua  teologia  negativa

encontram aí um ponto de fuga em comum – nesse sentido, Kierkegaard poderia ser colocado como

um niilista, no sentido jacobiano de dar uma primazia ao nada em detrimento de qualquer outra

apreensão positiva55.  Ainda que a negatividade infinita contenha uma “enorme elasticidade”,  “a

possibilidade de tudo, a possibilidade para a infinitude de toda subjetividade”, na reflexão socrática

esse limite  se mantém como possibilidade e nunca é  ultrapassado.  Nesse sentido,  a relação de

Sócrates com o conhecimento efetivo se dava para ele como uma tarefa cujo terminus se mantinha

no horizonte ou no limite, e, já que a ideia não pode atingir uma elaboração plena na atualidade, a

reflexão pode apenas delineá-la em seus contornos externos. Essa era, pois, a forma com Sócrates

se propunha a conduzir  os outros até a verdade e terminava por “seduzi-los” deixando-os com

menos do que já possuíam antes, o que constituía, por outro lado, “um incitamento, um estímulo

infinito para a positividade”56, a qual, todavia, a reflexão não poderia fornecer.

A negatividade da ironia é portanto uma negatividade ambígua, prenhe de possibilidade para

o positivo, o qual não pode, entretanto, ser encontrado dentro dos limites individuais da reflexão.

Este é o traço principal que a distingue do ceticismo; neste, a negatividade não se define como um

ponto de vista da personalidade,  como é o caso na ironia socrática,  mas ela é projetada para o

exterior num movimento que aniquila a objetividade e afirma a própria subjetividade; nesse sentido,

o ceticismo pode ser metodologicamente aplicado da forma explicada por Kierkegaard como “uma

espécie de introdução, que no entanto não conduz para dentro da coisa, como um impulso que não

54 KIERKEGAARD, 1967, X2 A 354, p. 24.
55 O paralelo  com Jacobi  não  é  fortuito:  na  posição  final  de Jacobi  o  pensamento  mediativo reflexivo  não  tem

nenhuma referência existencial certa, e a fé é uma convicção que não pode repousar sobre provas; para Jacobi, toda
relação mediada é imanente pois se tudo é mediável e referível a um absoluto, tudo compartilha a mesma qualidade
inteligível,  e não há alteridade radical  – dessa forma, toda relação inteligível posta pelo racionalismo proíbe a
discussão  sobre  a  transcendência,  que  é  justamente  o  que  Kierkegaard  pretende  salvar.  Kierkegaard  e  Jacobi
compartilham  a  mesma  crítica  à  cognição  objetiva,  para  ambos  a  imanência  está  vinculada  à  qualidade  da
necessidade,  pensamento e existência,  coisa e ideia,  consciência e objeto são descontínuos, e são relacionados
apenas por um movimento descontínuo, ou seja um salto. Nenhum pensamento pode atingir a imediatez necessária
para uma apreensão intuicional da existência, e a identidade é o ponto de chegada, o maximum em que a ausência
de referência à existência é posta repetidamente. Para uma discussão detalhada sobre essa relação, cf. DONOHUE,
Kevin, 1973, p. 96-102.

56 KIERKEGAARD, 2005, p. 167.
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atinge a meta”57. O ceticismo, diferente da ironia reflexiva, não reconhece e não quer reconhecer

que algo é, ainda que não se saiba o que é; ele quer aniquilar a objetividade, e nisso procede tão

demonstrativa e objetivamente quanto um dogmático; nesse processo, a contraposição antitética,

que o conduz à  suspensão do juízo  e  à  ataraxia na qual  se  retira  decisivamente  do mundo,  é

também o que permite à consciência a sua auto-justificação. No entanto, o procedimento objetivo

do ceticismo antigo, aquele que “sempre põe algo”58, se distingue do ceticismo moderno, que é

emasculado  pela  dúvida:  enquanto  a  ataraxia é  uma  certeza  de  si  mesmo  frente  a  totalidade

mutável, cuja qualidade é o repouso e a segurança imperturbáveis, a dúvida oscila indecisa entre

dois termos, e quer recuperar pusilanimemente a objetividade que não possui forças para agarrar.

O  que  distingue  o  ceticismo  da  reflexão  socrática,  portanto,  é  que  o  cético  realiza  o

movimento monástico de morrer para o mundo encontrando uma autossuficiência na distinção e na

negação do universal objetivo, sem realizar uma reflexão no sentido oposto, a saber, da objetividade

em direção à subjetividade. Nesse sentido, o ceticismo carece precisamente da segunda reflexão, e,

se o movimento da reflexão a partir do originário é um movimento negativo com relação ao mesmo,

a primeira reflexão corresponde muito bem ao movimento cético,  na medida em que neste está

expresso a incomensurabilidade da subjetividade com o mundo objetivo, em que ela é posta como

transcendendo-o numa diferença qualitativa. A reapropriação subjetiva do objetivo, no entanto, em

que o mundo é salvo na sua negatividade intrínseca,  o ceticismo não faz, e aí ele encontra um

paralelo com a ironia, o que mostra que a reflexão socrática possui um skepsis específica. O ponto

em comum é a epoché, ou a redução do ser a nada de um lado, e a incomensurabilidade ao absurdo

de outro. A skepsis da ironia é, como Kierkegaard aponta, aprofundada no humor, que lida com a

redução no modo da negação ativa do próprio negativo: “Humor contém um ceticismo muito mais

profundo do que a ironia (…) o ceticismo do humor se relaciona com o da ironia da mesma forma

que a ignorância se relaciona com a antiga proposição: credo quia absurdum”59.

Todos estes traços apontados acima tem em comum o movimento negativo que a reflexão

primeira  performa,  a  do  afastamento  da  positividade  objetiva  em direção  ao  subjetivo  que  se

constitui  a  partir  do  campo  negativo  criado  pela  reflexão.  A  reflexividade  não  é  portanto

constituída como um saber,  mas  uma atividade  que  parte  de  um saber  negativo,  e  que  assim

constitui a possibilidade da subjetividade: “A expressão "conhece-te a ti mesmo" significa: separa a

57 Idem, p. 102-3.
58 Idem, p. 56.
59 Idem, p. 280.
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ti mesmo do outro (…) antes de Sócrates este "si mesmo" (Selv) não existia”60. A subjetividade

constituída nesse processo de separação é individualizada reflexivamente na contradição com o

outro.  A negatividade  é  um componente  inseparável  deste  movimento,  e,  na medida em que a

reflexão irônica não busca um término ou uma conclusão, a constituição da subjetividade se dá

apenas numa  unidade negativa,  que é constituída pela reflexão enquanto esta se define por um

princípio negativo unificador61. Tal unidade negativa é justamente o princípio da unidade concreta,

preparado para receber o conteúdo a partir do zero. Como indica Kierkegaard: “o saber que nada

sabia não é, com efeito, como se tem apresentado comumente, o puro nada vazio, e sim o nada do

conteúdo determinado do mundo estabelecido”62. O negativo aqui se constitui como uma negação

determinada, não a negação em si, mas o início da sabedoria efetiva, ou, por assim dizer, o ponto de

partida evanescente a partir do qual só se pode avançar: qualquer possibilidade de recuo é vedada.

Daí Kierkegaard dizer que a positividade da consciência permanece sempre em Sócrates como um

horizonte, uma “possibilidade que jamais se tornava em realidade”63.

Para atingir a verdade, deve-se percorrer toda a negatividade. A reflexão se delineia como o

âmbito do abstrato deve chegar ao limite da auto-consumação numa unidade negativa, o que cria a

condição  para  o  movimento  de  ultrapassar  a  si  mesma.  Nesse  sentido  chegamos  novamente  à

distinção entre uma reflexão objetiva ou externa, ou seja, que está fora do registro da constituição

da realidade  efetiva  a  partir  da consciência  – este  é,  aliás,  o sentido do abstrato  enquanto  ab-

trahere, um trazer para fora, de um lado; e de uma reflexão subjetiva e interior, ou introjetada para

dentro de si mesma, e, nessa medida, potenciada ou duplicada. A reflexão socrática apresenta sua

meta ideal não somente como algo que ela não possui, mas como um ponto de fuga exíguo, que ela

tampouco  é  capaz  de  determinar:  “aquilo  que  chegava  a  aparecer  era  a  idealidade  na  mais

evanescente indicação da mais fraca limitação, isto é, como abstrato infinito”. A forma da infinitude

negativa e abstrata é o único delineamento sob o qual a carência de forma determinada da origem

da  subjetividade  que  se  anuncia  pode  aparecer  para  a  reflexão  irônica,  que  encontra  aí  sua

resolução. O nada que aparece para ela é o que a impede de ir adiante por si mesma, e que a impele

a constituir nas suas fronteiras o seu limite. Como mostra Kangas, a negatividade infinita e absoluta

vem à tona como um “retraimento da essência”64,  em que o momento da presença não é mais

60 Idem, p. 140.
61 Cf. KIERKEGAARD, 1978, VII 76.
62 KIERKEGAARD, 2005, p. 137.
63 Idem, p. 135.
64 KANGAS, 2007, p. 29.
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recuperável; ele aparece no modo de um enigma irredutível, como uma aparição da não-aparência.

O ab-soluto que engendra o nada é para Kierkegard aquilo que é absolvido de determinações; ao

contrário do absoluto como totalidade,  o absoluto é aqui  dissolução.  A unidade da consciência

reflexiva é um conceito negativo, que na sua oclusão ocasiona uma inversão do pensamento, já que

a ele nada resta senão investigar apenas a perda de seu fundamento.

O  recolhimento  do  fundamento  nessa  ab-solução constitui,  do  ponto  de  vista  de

Kierkegaard, uma ambiguidade, pois o negativo possui ainda um fator negativamente formativo na

sua relação negativa com o pensamento reflexivo. Ele possui uma “dupla função:  em parte ele

infinitiza o finito, em parte ele finitiza o infinito”; seu operar é o operar da  reversão, e é este o

efeito  que  ele  engendra  no pensamento.  O nada introduz,  por  assim dizer,  o  limite  no qual  o

pensamento reflete a si mesmo, e dessa forma ainda resta ao pensamento a possibilidade de uma

filosofia e uma teologia apofáticas, que é o caminho enveredado por Kierkegaard65, e do qual a

ironia constitui a disposição subjetiva fundadora:

“Para  a  ironia,  tudo se  torna nada;  mas  o nada  pode  ser  tomado de  várias  maneiras.  O nada

especulativo é o evanescente a cada instante diante da concreção, dado que ele próprio é o impulso

do concreto, é o  nisus formativus (esforço criador) do concreto; o nada místico é o nada para a

representação, um nada que contudo é tão rico de conteúdo e como o silêncio da noite tem voz para

aquele que tem ouvidos para ouvir; o nada irônico, finalmente, é a quietude da morte, na qual a

ironia reaparece como fantasma (tome-se a última expressão com toda a sua ambiguidade)”66.

A reflexão da disjunção absoluta do negativo  no pensamento possui um caráter  formativo,  e a

introjeção  da  infinitude  abstrata  na  reflexão  é  o  início  da  sua  própria  concretude.  Mas  esta

concretude não se dá pela reflexão como uma negação da origem, pois isso equivaleria a uma dupla

negação no sentido abstrato, mas uma reorientação do negativo da reflexão contra ela própria, no

que o negativo do absoluto é incorporado e apropriado no seu próprio movimento.

A reflexão deve, portanto, realizar-se num duplo movimento simultâneo para manter-se no

registro do formativo, e este movimento equivale ao registro da reflexão subjetiva ou da reflexão na

interioridade.  A dupla reflexão equivale aqui ao início da constituição da consciência subjetiva,

embora este de forma alguma possa ser determinado como um fundamento positivo e categórico

em pensamento; ao contrário, tudo depende da disposição da paixão interior do indivíduo diante do

absoluto, o que somente pode ser efetuado pela reflexão quando esta transcende a si própria e entra

em relação com seu outro. Assim deve ser compreendida a afirmação de Johannes De Silentio:

65 Esta é a opinião de David Law, segundo o qual a apofaticidade de Kierkegaard consiste no limite que ele impõe à 
dialética. Cf, LAW, 1993, p. 52.

66 KIERKEGAARD, 2005, p. 224.
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“amar a Deus sem fé é refletir-se sobre si mesmo, mas amar a Deus com fé é refletir-se no próprio

Deus”67.  Enquanto  a  reflexão  finita  não  realiza  “o  salto  perpétuo  na  vida  que  explica  o

movimento”68, mas mantém-se no limiar do absoluto, a reflexão infinita é uma reflexão  sobre o

nada, é o nada que sabe de si mesmo69, que possui sua contrapartida no amar a Deus; e a dupla

reflexão se caracteriza como a dialética da reflexão infinita enquanto força que estabelece o Eu, a

reflexão subjetiva da própria interioridade.

1.2. Dupla reflexão como metodologia: a dialética da comunicação refletida

Com o delineamento da fronteira entre a finitude e a infinitude da reflexão, chegamos a umtermo na

determinação da reflexão enquanto elemento finito ou como puro pensamento, e com isso podemos

traçar as linhas gerais da constituição da subjetividade em Kierkegaard. A partir da concepção de

reflexão infinitizada ou potenciada, podemos vislumbrar a orientação que subjaz a toda a obra de

Kierkegaard  como  propósito,  ou  seja,  a  da  comunicação  religiosa.  Passaremos  portanto  à

investigação  da  primeira  diretriz  efetiva  da  dupla  reflexão,  ou  seja,  a  forma  da  comunicação

refletida ou comunicação indireta, a partir da qual se delineia, em termos gerais, o que se pode

chamar de metodologia do fazer filosófico enquanto comunicação existencial em Kierkegaard.

A  possibilidade  de  se  falar  numa  metodologia  filosófica  num  sentido  inequívoco  em

Kierkegaard se dá somente se se tomar como ponto de partida um desenvolvimento da ideia de

comunicação indireta (indirekte Meddelelse), bem como do aparato filosófico indissociável desta,

como a escrita pseudonímica e a dialética psicológico-conceitual desenvolvida por ele no  corpus

pseudonímico. A forma comunicativa de que se trata aqui seria passível, no entanto, da qualificação

de  método apenas  num sentido  bastante  estrito.  Não  se  trata  de  uma  formulação  ou  asserção

positiva de um princípio axiomático que conduza a uma conclusão efetiva, nem tampouco de uma

apreensão  sintética  prévia  de  um  princípio  único,  cujo  caráter  propedêutico  antecede  o  fazer

filosófico propriamente dito. A concepção de método aqui precisa ser pensada em conjunção com

uma verdade que se perfaz na própria comunicação, e que nesse sentido depende, na sua essência,

do confrontamento com o caráter específico e singular daqueles que estão postos enquanto sujeitos

dentro  deste  processo,  o  qual,  por  outro  lado,  consiste  de  antemão  num  obstáculo  à  própria

comunicação, já que sua compreensão depende de um movimento que envolve ao mesmo tempo

67 KIERKEGAARD, 1983, p. 129.
68 Idem, p. 133.
69 Cf. KIERKEGAARD, 1992, p. 63.
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uma reflexão  contrapositiva  com o  enunciado,  e  também  a  contrapartida  de  uma  apropriação

reflexiva que transforme o objetivo em subjetivo: aqui já encontramos um indício do significado do

duplo movimento da reflexão no sentido da comunicação. Nesse sentido, Kierkegaard concebe, na

voz de Climacus,  uma distinção entre uma comunicação ordinária ou vulgar –  imediata,  e uma

outra  que  esteja  para  além do  imediato  da  própria  mensagem,  ou  seja,  que  inclua  uma dupla

reflexão  na  comunicação,  e  que  esteja  atenta  à  “duplicidade  (Dobbelthed)  da  existência  no

pensamento”70.

Se quisermos delimitar, de início, a comunicação vinculada a uma noção de compreensão

que faça jus a esta apropriação subjetiva, ela deve apontar para uma articulação específica entre a

comunicação  e  a  reflexão  apropriativa  de  um  modo  duplicado,  no  qual  a  própria  reflexão  é

realizada,  de um lado, com relação ao teor abstrato daquilo que se comunica, e, de outro, com

relação ao movimento de efetivação do conteúdo da comunicação na forma de uma  tradução do

pensamento em uma determinação existencial. Dito de outro modo, o duplo movimento da reflexão

no processo comunicativo  tem seu primeiro direcionamento na realidade efetiva para abstração

reflexiva, e o segundo no redirecionamento desta abstração reflexiva para a realidade. Isso significa

que a dupla reflexão se encontra  numa relação essencial  com a própria  ideia  de comunicação,

relação esta que é compreendida no seu caráter indireto, cujo aparecimento se dá na ruptura da

imanência da comunicação imediata – imanência que indica a restrição da comunicação a um plano

encerrado em si  mesmo, que não realiza o segundo movimento de transposição à realidade do

indivíduo existente que se comunica.

A forma refletida  da  comunicação  aparece  no  Postscriptum sob  as  denominações  mais

variadas,  e  a  riqueza  dessas  variações  ajuda  a  compreender  seu sentido;  como qualificação  da

comunicação, constam os termos comunicação artística71, dialética72, comunicação da existência73,

e  mesmo comunicação  duplamente  refletida74.  No entanto,  o  requisito  fundamental  para  que  o

comunicador  seja  capaz de realizar  o  ato comunicativo  neste  registro não é  outro que a  dupla

reflexão. Climacus qualifica a apropriação reflexiva enquanto a possessão de si mesmo do pensador

subjetivo, sendo este o tipo específico de pensador que está de posse de uma verdade que não pode

ser  comunicada,  pois  esta  por  sua  própria  natureza  seria  falsificada  no  momento  mesmo  de

exteriorização; portanto, não se trata de uma posse egoística de algo que se pretende guardar para si

70 Idem, p. 74.
71 Idem, p. 79.
72 Idem, p. 74.
73 Idem, p. 357.
74 Idem, p. 263.
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no isolamento, mas de uma verdade que quer a expressão e no entanto não encontra nenhum meio

para tal que faça jus à sua forma. Daí a necessidade de uma comunicação artística ou dialética, para

torne possível realizar a tarefa de comunicar  negativamente o mais essencial: “os princípios mais

elevados do pensamento só podem ser demonstrados indiretamente (negativamente)”75. A expressão

do caráter indireto da comunicação como o negativo oferece uma chave que permite interpretar esse

modo de comunicação como uma comunicação negativa, adicionando assim mais uma qualificação

importante.  Ora, se o absoluto do pensamento é ele próprio o  abismo (Afgrund) do negativo,  a

negatividade infinita e absoluta, ele só pode ser comunicado por uma operação que traga em si o

seu  elemento  essencial.  Por  isso  a  dupla  reflexão  se  esquiva  de  enunciar  a  dupla  reflexão

diretamente, pois tal enunciação seria, para Climacus, “uma contradição direta”76.

“A  dupla  reflexão  já  está”,  diz  Climacus,  “implícita  na  ideia  de  comunicação”77.  Isso

significa que na dupla reflexão o pensador subjetivo existe na interioridade isolada, e ao mesmo

tempo possui o desejo absoluto de comunicá-la78. Dito de outro modo, o que Climacus designa

como reflexão da interioridade é a potenciação da reflexão performada pelo pensador subjetivo, no

que ele não apenas pensa “o universal”, mas também “existe nesse pensamento”79, o que significa

estar “infinitamente interessado”80 no pensamento e na existência nesse pensamento, o que se traduz

na perspectiva radical  de possuir  “uma ideia pela  qual possa viver e morrer”81.  Aquilo que ele

denomina de pensamento-existência consiste portanto na expressão do duplo locus onde a reflexão

se desenrola, e, na medida em que a expressão existência designa justamente o processo de vir-a-ser

da  subjetividade  na  atualidade,  a  dupla  reflexão  enquanto  modelo  indireto  ou  negativo  de

comunicação encontra sua justificação, pois na existência não há nenhuma certeza vigente oferecida

por um pensamento abstrato ou objetivo: “comunicar diretamente requer certeza,  mas certeza é

impossível para quem se encontra no processo de devir”82.

O processo de comunicação na dupla reflexão imita a oclusão do absoluto que não pode se

manifestar  na  sua  plenitude  para  a  consciência,  e  que  por  isso  transmuta  a  sua  infinitude  em

finitude  no  seu  movimento  mesmo  de  manifestação.  Nesse  sentido,  o  cerne  do  pensamento

subjetivo se apresenta obliquamente como um  segredo,  o qual pode ser possuído somente pelo

75 Idem, p. 220.
76 Idem, p. 74
77 Idem, p. 73.
78 Cf. Idem, p. 73.
79 Ibidem.
80 Ibidem. 
81 KIERKEGAARD, 1967, I A 75, p. 55.
82 KIERKEGAARD, 1992, p. 75.
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pensador subjetivo duplamente refletido83; seu caráter específico é, aqui, não do que não se quer

comunicar, mas do que não pode ser comunicado. Por isso, na relação com a comunicação, a dupla

reflexão se determina como a relação dialética entre forma e conteúdo, orientado pela “infinitude

interior que impulsiona a brincar de esconder”84, e o tratamento cuidadoso da comunicação pela

reflexão se efetiva pela “posse artística”85 desta por aquela. A comunicação é submetida pela dupla

reflexão  a  um  distanciamento  do  sentido  originário,  e  a  uma  manipulação  artística  da  forma

refletida  que a  leva a  duplicar  seu movimento  indireto  em dois momentos:  a  expressão verbal

imediata,  correspondente à primeira  reflexão, e o segundo momento em que a comunicação se

relaciona  consigo mesma na reflexão e  com isso remete  indiretamente  ao  seu autor,  no que a

indireção “reduplicada” adquire seu valor de sentido apenas se possui um referencial na concretude

existencial deste; caso contrário sequer se pode dizer que há uma dupla reflexão na comunicação,

mas apenas falsidade e abstração.

A estrutura da comunicação poética cria com seus artifícios sucessivos obstáculos para que

não se caia na “obstrusividade paralogística” de pretender destacar a “particularidade privada [do

autor] da duplicidade dialética dos contrastes qualitativos”86 entre as personagens por ele criadas. O

caráter privado da personalidade do autor, dentro da dialética da diferença qualitativa para com os

autores-interlocutores, fictícios ou reais na qual se insere – dado que a concepção filosófica dos

interlocutores  canônicos  em Kierkegaard  obedece  à  mesma  lógica87,  permanece  numa  unidade

negativa que se apenas reconhece como unidade, e, consequentemente, o delineamento da autoria

na forma da dupla reflexão impõe uma indiferença à atualidade do próprio autor, “que ele mesmo

exista  como ser humano,  que ele  tenha  de fato compreendido isto  desta  forma etc,  ou que ele

próprio de fato tenha levado isto a cabo”88, justamente para conduzir o interesse do leitor pela sua

própria atualidade. Esta articulação não somente remete a um posicionamento socrático que é uma

condição da operação maiêutica, mas também a uma espécie de relação negativa com a totalidade

da produção, pois nenhum pseudônimo foi concebido na forma de um heterônimo,  isto é,  uma

personalidade delineada num absoluto concreto, mas todos induzem propositalmente a uma réstia

83 Idem, p. 79.
84 Idem, p. 220.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
87 No que ele segue propedeuticamente sendo mais honesto e fazendo mais justiça com a forma canônica do diálogo

interlocutório  do  cânone  filosófico,  ainda  que  de  forma  inversa,  pois  permanece  mais  próximo  da  assertiva
romântica de que a história da filosofia é uma sucessão de mal-entendidos, e de que, na mesma medida, um bom
filósofo no sentido objetivo é sempre um péssimo leitor de seus mestres.

88 KIERKEGAARD, 1992, VII 58.
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de dúvida sobre a sua concretude e existência. Nesse sentido, a sombra de uma unidade negativa

subjetiva,  que  não  é  senão  uma  abertura  propiciada  pela  ironia89,  indica  o  caráter  quase

transcendental dessa subjetividade autoral que se oculta materialmente mas se insinua na forma da

própria produção.

O conteúdo imediato da dupla reflexão é posto, da mesma forma, num segundo plano diante

da positividade da mensagem comunicada no processo imediato e superficial da transmissão da

mensagem.  Esta  é  a  pré-condição  para  que  a  própria  comunicação  não  seja  percebida  na  sua

totalidade como um engodo imediato e carente de um substrato que a determine, e que seja dado ao

negativo a condição de realizar o seu duplo movimento característico de ocultamento e aparição

indeterminada, cuja meta é redirecionar a reflexão para o interior. Isso Kierkegaard aponta quando

pensa a comunicação direta como irrefletida, a ela não é dado pensar o negativo, mas apenas um

conteúdo positivo imediato:

“é assim que se dá com o negativo;  onde quer que ele esteja  inconscientemente presente,  ele

transmuta o positivo no negativo.  Nesse caso,  ele transmuta a comunicação numa ilusão,  pois

nenhum pensamento é dado ao negativo na comunicação, mas a comunicação é pensada pura e

simplesmente  como  positiva.  No  engodo  da  dupla  reflexão,  é  dada  a  consideração  para  a

negatividade da comunicação, e portanto esta comunicação, que parece não ser nada comparado

com o outro modo de comunicação, é de fato comunicação”90.

A teoria da comunicação indireta consiste numa das contribuições centrais de Kierkegaard

para o pensamento dialético em diálogo com o idealismo. Pode-se concebê-la nesse contexto como

uma elaboração e articulação de um novo tipo de mediação (Meddelelse), que se poderia chamar de

“mediação indireta”  (em alemão,  trata-se de termo correlato  muito  próximo para comunicação:

indirekt Mitteilung), cujo proceder encontra paralelo na sua ideia maiêutica de comunicação. Dar a

luz  e  trazer  à  vida  a  ideia  –  essa  descrição  não  diz  respeito  apenas  a  um  procedimento

metodológico, mas principalmente a uma operação dialética, no sentido de que põe a relação (a

consciência) em relação consigo mesma (no que ela se torna efetivamente consciência). A partir

daí, se introduz no percurso dialético da consciência reflexiva – que é dada desde o início, já que no

imediato ela não é efetiva – a auto-referência que a caracteriza como reflexiva e a coloca sempre

um passo a frente de si mesma. Aí reside a auto-diferenciação que é também uma auto-duplicação,

89 O que nos remete à estrutura da comunicação presente nos diálogos socráticos  apresentados por Platão, e que
aponta para o próprio Platão enquanto um personagem abscôndito com relação ao plano em que decorrem os
diálogos. Desta estrutura Kierkegaard também é capaz de apontar a personalidade socrática,  como o faz em  O
Conceito de Ironia, como determinada pela infinita negatividade da ironia.

90 Idem, VII 58.
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que não obstante vislumbra a unidade sem ceder à tentação “panteísta” de neutralizar a tensão da

contradição numa abstração conceitual.

Para  compreendermos  de  forma  mais  detalhada  a  operação  da  dupla  reflexão  na

comunicação  “artística”,  nos  concentraremos  nos  elementos  mais  próximos  da  dialética  de

inspiração socrática que a orienta, e que lança o fundamento para, de um lado, compreendermos a

dupla reflexão enquanto  comunicação  produtiva, na medida  em que a  verdade contida  nela  se

perfaz  no  seu  próprio  processo,  e,  de  outro,  compreendermos  a  associação  e  a  crítica  que

Kierkegaard  faz  às  pretensões  modernas  de  concepção  de  uma  subjetividade  produtiva,

especificamente na sua acepção do romantismo e do idealismo, em contraste com a sua concepção

de constituição formativa da consciência existencialmente concebida.

A dialética da comunicação: ironia e maiêutica

O  tipo  de  dialética  implícito  na  ideia  de  comunicação  em  Kierkegaard  remete  à  sua

inspiração socrática e ao modo em que nele se constitui a reflexão filosófica. O duplo movimento

do diálogo socrático, em que o perguntar e o responder se sucedem em mútua interpenetração, é

apropriado  por  Kierkegaard  na  forma  elusiva  de  sua  escrita,  em  que  há  sempre  um  hiato

interpretativo a ser preenchido pela imaginação produtiva do leitor. A diretriz fundamental desta

dialética é uma relação entre pensamento e existência que expressa justamente a diferença entre eles

– e não uma identidade, como na relação entre pensamento e ser; seu acento, ao menos no que

concerne  este  ponto,  é  na  diferença,  e  não  na  identidade.  O descompasso  entre  pensamento  e

existência,  ou  entre  ideia  e  realidade,  como apresentado  nos  diálogos  socráticos,  encontra  seu

correlato na comunicação justamente no caráter negativo e indireto do processo, no qual espreita a

cada momento sobretudo a possibilidade do mal-entendido. O processo comunicativo é qualificado

como dialético  justamente  para  abarcar  a  negatividade  da  comunicação,  na qual  prevalece  um

distanciamento que insere no intento comunicativo um engodo, um roubar ou um retirar. Mas, da

mesma forma que toda dialética  implica  numa inversão em algum sentido,  quando se trata  da

reflexão, que é uma categoria predominantemente negativa relacionada com a “trivialidade” que,

historicamente,  havia  se  tornado  o  comunicar  da  verdade  cristã  na  altura  do  século  XIX,  o

negativose converte realiza um papel positivo: roubar e subtrair significa aqui enriquecer. Quando

se  trata  da  trivialidade  ocasionada  por  um  excesso  de  sabedoria,  qualquer  subversão  é  um

enriquecimento.
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Não se pode deixar de mostrar, ao delimitar o lugar da dialética na comunicação refletida, a

ambivalência que pervade tanto o conceito da reflexão como o de dialética em si; Kierkegaard não

deixa de se referir a um tipo da ambiguidade irresoluta sempre que alude a qualquer um deles. Esta

ambiguidade concerne em geral a uma relação mediada entre dois conceitos abstratos, e portanto a

uma indecidibilidade  entre  estes,  ainda  que,  por  outro  lado,  o  aferramento  apaixonado  e  a  fé

enquanto ato individual também carreguem sua dialética própria. A ambiguidade fundamental da

reflexão,  no entanto,  é a  mesma que se encontra  presente na comunicação,  e sua expressão se

encontra no caráter abstrato da operação da reflexão na temporalidade histórica. Para Kierkegaard,

ela  parece dar-se na medida  em que a  reflexão é  a disposição basilar  do espírito  moderno,  ao

mesmo tempo em que, em não podendo ser erradicada para um retorno ao imediato, deve apenas ser

radicalizada em sua determinação de dissolver no abstrato tudo aquilo que é capaz de tocar. Nesse

sentido ela é ao mesmo tempo a disposição e o telos da modernidade, o negativo que possui seu fim

em  si  mesmo.  Todo  conceito  em  Kierkegaard  que  se  possa  chamar  dialético  deve  trazer  a

ambiguidade,  a  contradição  dentro  de  si,  o  que  no  âmbito  da  comunicação  se  expressa  na

possibilidade onipresente do mal-entendido; mas aqui também se encontra acentuado o elemento da

temporalidade na expressão, em que é acentuado o contraste entre a atemporalidade do conceito e

da ideia, de um lado, e a temporalidade instantânea da consciência auto-refletida, que, no seu operar

que qualifica a reflexão ela mesma, é constantemente interrompida e retomada ou repetida, ou seja,

se desdobra temporalmente por um movimento descontínuo.

Este movimento adquire, no contexto do diálogo, a dupla faceta da ironia e da maiêutica,

que se complementam mutuamente, na medida em que a ironia se apresenta enquanto método, e a

maiêutica enquanto o vir à tona do resultado. O momento da ironia consiste, portanto, no momento

do negativo, em que se deixa “conceber a unidade de maneira negativa”91, em que, para usar a

imagem de Kierkegaard,  se delineia  o contorno da gravura de Napoleão por meio dos espaços

vazios que preenchem os elementos que rodeiam sua tumba92. Na concepção da personalidade de

Sócrates,  contudo,  Kierkegaard  põe  em segundo  plano  a  maiêutica  como o  momento  de  uma

recuperação  retrospectiva  de  uma  ideia  que  se  encontra  na  sua  completude  perdida  para  a

recordação, e que vêm à tona apenas sob a forma da nostalgia da ideia, e que se apresenta como um

“resultado negativo em seu estado mais puro e sem mistura” que “só a ironia pode proporcionar”93.

O perguntar socrático não é senão tomar o negativo como um pressuposto e como um ponto de

91 KIERKEGAARD, 2005, p. 46.
92 Idem, p. 30-1.
93 Idem, p. 56.
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partida, para em seguida retornar a ele, e o movimento que se realiza nesse interstício é o próprio

movimento da reflexão, que, contudo, configura aqui o próprio movimento da dialética da ironia

enquanto método: “o método, segundo o meu modo de ver, não consiste no dialético da forma da

pergunta  enquanto  tal,  porém na  dialética  que  parte  da  ironia  e  retorna  à  ironia,  na  dialética

sustentada pela ironia”94. A dialética negativa da pura ironia, como no caso de Sócrates, é uma

“dialética  abstrata”95 que  “naturalmente  não esgota  a  ideia”,  que constitui  “um ponto de vista

acabado que se volta para si mesmo” no qual ela “se basta a si mesma”, mas ela consegue isto

graças à “negação, assumida na consciência, da validade da experiência”, no que a ironia “retém

para trás a recordação [da ideia], negativamente, em oposição ao movimento da vida”96. A ideia,

que posta retrospectivamente como origem, é dada desde o início como algo perdido, por isso a

relação do irônico “para com a ideia é negativa, isto é, a ideia é o limite da dialética”97. Pode-se ver

por estes traços gerais que a dialética da ironia corresponde ao movimento abstrato da reflexão, que

oscila  entre  os  extremos  do  abstrato  e  do  indeterminado,  da  ideia  suprassensível  à  crueza  da

empiria: “o ponto que se situa no meio, imperceptível e extremamente difícil de fixar, é a ironia

(…) a ironia oscila entre o eu ideal e o eu empírico”98.

No  que  concerne  à  relação  desta  negatividade  autossuficiente  com  a  comunicação,

resultaque,  do procedimento  irônico  de isolamento  progressivo no diálogo por  via  da ironia,  a

comunicação sofre um corte, que priva o interlocutor do positivo e aí se detém; visava “arrancar

deste  o  que  ele  possuía,  e  realizava  isto  cortando,  enquanto  durasse  a  operação,  toda  a

comunicação”. Nesse momento, é impedido o momento de passagem do abstrato, agora constituído

pela aniquilação do determinado, para o concreto, e o indivíduo é “deixado à míngua de opiniões,

de representações,  tradições consagradas, etc.”,  sem no entanto ser capaz de satisfazer-se como

antes com nenhuma delas. Esta satisfação imediata é, por assim dizer, o padecer por excelência do

irônico que é transmitido por contágio,  e que Kierkegaard chega a qualificar  como uma  inveja

metafísica que se regozija na sua expansão:

“quando ele havia realizado isso com o indivíduo, aí amortecia por um instante a chama

devoradora da inveja (esta palavra tomada no sentido metafísico), e ficava satisfeito por um

94 Idem, p. 56.
95 Idem, p. 105.
96 Ibidem.
97 Idem, p. 124.
98 Idem, p. 108.
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instante o entusiasmo aniquilador da negatividade, e aí ele saboreava plenamente a alegria da

ironia, saboreava-a duplamente”99.

O duplo gozo da ironia corresponde aqui à realização da dupla tendência do negativo, ou seja, de

retornar a si mesmo e de incitar o negativo no outro, arrancá-lo da imobilidade e da imediatez.

Dessa liberdade meramente  negativa  de qualquer  princípio determinado,  no entanto,  somente o

irônico pode gozar, pois no interlocutor permanece a nostalgia por aquilo que foi perdido – este foi

inclusive  o  método,  de  acordo  com Kierkegaard,  que  levou  Sócrates  a  “seduzir  a  juventude”,

segundo a acusação do tribunal que o levou à morte. A incitação erótica em efeito não é senão a

reprodução via ironia da própria inveja metafísica e do entusiasmo do negativo em outrem, sem que

se abandone a maestria do negativo em autossuficiência.

Esta caracterização basta para elucidar o primeiro momento da comunicação dialética; quero

enfatizar aqui, contudo, a duplicidade ou ambiguidade do direcionamento interior da negatividade

que se  perfaz  em unidade  conceitual,  e  para  o  exterior,  para  o  qual  ela  constitui  o  motor  do

movimento,  o  ensejo  da  dinâmica  que  põe  o  interlocutor  na  órbita  da  ideia  em delineamento

negativo.  Esta  dupla  dinâmica  não encontra  um limite,  mas  uma correspondência,  no  segundo

momento, que poderia ser propriamente associado com a maiêutica. Aqui, segundo o ponto de vista

do Magister Kierkegaard100, o caráter propriamente socrático deve ser abandonado, e entramos no

limiar oblíquo em que a exposição platônica se faz valer de forma mais própria; ainda que ele não

tenha escrito nada sobre um “conceito de maiêutica constantemente referido a Sócrates”, como o

fez  com a  ironia,  ela  se  manifesta  indiretamente  no  seu  conceito  de  comunicação.  Na autoria

posterior, na qual a concepção da “ironia a serviço da ideia”, ou “ironia dominada”101, encontra-se

efetivamente em operação, é onde podemos encontrar um significado próprio do segundo momento

da reflexão  irônica.  O que  Sócrates  concebia  como o  parto  interior  da  ideia,  cujo  movimento

retrospectivo se constituía pela recordação, só redunda, da perspectiva do jovem Kierkegaard, em

uma nostalgia cada vez mais intensificada da ideia em sua plenitude, cujo resultado é um conceito

negativo  e  exíguo de  subjetividade,  carente  de  um conteúdo,  que  é  por  assim dizer,  apenas  o

99 Idem, p. 108.
100 A  figura  do  Magister Kierkegaard  é  referente  ao  jovem  estudante  de  teologia,  que,  ainda  embebido  de  um

hegelianismo  pervasivo  –  como  se  pode  ver  aqui  pelo  claro  papel  atribuído  ao  negativo  enquanto  negação
determinada e conceito motor da dialética – que viria a ser posto em perspectiva na autoria posterior; pode-se
concebê-lo, inclusive, como mais um dentre os pseudônimos assumidos por Kierkegaard, pois trata-se segundo ele
próprio, de um ponto de vista que é abandonado mais tarde, inclusive no que diz respeito à concepção da ironia ou
do romantismo modernos. Se esse ponto de vista foi propositalmente concebido para a arguição na banca de defesa
do jovem candidato a  Magister, ou se ele constituía um ponto de vista inicial que depois seria sistematicamente
combatido, posso indicar SÖDERQUIST, 2003, in STEWART, 2003, em que esta controvérsia é desenvolvida a
fundo.

101 Idem, p. 279.
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começo de uma possibilidade de subjetividade. Esta possibilidade advém com o cristianismo, no

qual o indivíduo é posto em relação com o divino,  relação esta que é constitui  origem do seu

conteúdo efetivo; porém, tal conteúdo permanece insondável na subjetividade individual, e só pode

ser expresso pelo delineamento negativo que a ironia permite. Daí Climacus enfatizar que “na sua

ignorância,  Sócrates  estava na  verdade no sentido  mais  elevado dentro do paganismo”102,  mais

ainda do que Platão, que deixa de “enfatizar o existir” na ideia e “perde a si mesmo no pensamento

especulativo”103.

O que Kierkegaard concebe como o momento maiêutico da comunicação refere-se portanto

a esse segundo momento, em que a verdade é apropriada pelo sujeito na perspectiva existencial, e

passa a ser uma verdade vivida e não simplesmente pensada. Há portanto uma correspondência com

o segundo momento da dupla reflexão, os atos simultâneos da apropriação da ideia e sua tradução

em  ação  existencial.  A  noção  de  apropriação  será  desenvolvida  em  detalhes  num  momento

adequado; por ora basta indicar que o movimento interior que põe o indivíduo numa relação pessoal

com a verdade, que na maiêutica grega se dava por uma recuperação do originário, é traduzido para

uma reatualização constante da ideia no agir presente, numa repetição contínua da descontinuidade

que implica a existência remetendo a uma diretriz que, em última instância, é dada a ela num acesso

meramente  negativo.  O  primeiro  movimento  reflexivo,  aquele  em  que  o  negativo  perfaz  a  si

mesmo, é, portanto, reduplicado na subjetividade em relação existencial com a ideia, e esta mesma

subjetividade  encontra  uma completude  do  percurso  da  sua  própria  negatividade  resultante  do

esvaziamento irônico. Aqui ela atinge uma circunscrição que na obra de Kierkegaard é designada

como uma  segunda potência  da  subjetividade,  que  se define  pela  autoconsciência  do negativo

enquanto totalidade negativa. Esta é concernente ao momento reflexão subjetiva que se segue ao

esgotamento da objetiva, e cuja diretriz é o como e não o que da relação individual com a verdade.

A intenção de Kierkegaard com esta distinção se dá na própria qualificação de existência dialética

em oposição ao mero pensamento  dialético,  ou do indivíduo “que sabe  o que significa  pensar

dialeticamente e, existindo, pensar dialeticamente, o que é bem diferente de sentar como um ser

fantástico numa escrivaninha e escrever sobre algo que nunca ele próprio o fez”104.

Na comunicação,  a  existência  dialética  só é  posta  em questão no momento  da  segunda

reflexão, em que é posta juntamente a “relação intrínseca da comunicação com o comunicador e

apresenta  a  própria  relação  do comunicante  existente  com a  ideia”.  Se  na  comunicação  se  dá

102 KIERKEGAARD, 1992, p. 204.
103 Idem, p. 205.
104 Idem, p. 200.
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precisamente  uma  objetificação  do  pensamento  subjetivo,  esta  objetividade  ocorre  de  maneira

autêntica apenas num registro muito específico, no qual o pensador subjetivo se desdobra numa

reflexão que se caracteriza pela “interioridade, pela possessão, pela qual ela pertence ao sujeito e a

ninguém mais”105.  Essa  pertença  o  distingue  do  pensador  objetivo  na  medida  em que  este  se

movimenta no geral e na humanidade como um todo, e o procedimento do seu pensamento se

valida  através  de  um  resultado  universalmente  acessível.  O  pensador  subjetivo,  ao  contrário,

“investe tudo no processo do vir-a-ser e omite o resultado, em parte porque este pertence a ele, já

que ele possui o caminho, e em parte porque ele enquanto existente está continuamente no processo

do vir-a-ser, como está todo ser humano que não se permitiu ser enganado em tornar-se objetivo”106.

Considerar a diferença entre o pensamento subjetivo e objetivo, segundo Climacus, ao incidir sobre

a estrutura da comunicação, obriga o pensador subjetivo dentro da sua especificidade a expressar a

si  mesmo não somente  na  externalização do conteúdo,  mas  também na elaboração  objetiva  da

forma da própria comunicação. Nesse sentido, a atribuição da reflexão sobre a forma dá à própria

reflexão uma elaboração artisticamente determinada: a forma refletida, que não é senão o âmbito

em que o caráter  estético  da existência  vem a ser justificado – dada toda a crítica  ao estético

desenvolvida por Kierkegaard na primeira  fase de sua autoria,  que se coaduna com a crítica  à

personalidade romântica,  como veremos adiante,  a  partir  da qual despontam as gradações  mais

desenvolvidas do que a capacidade subjetiva de determinar esteticamente a existência sem deixar-se

ser determinado por ela, pode-se dizer que nesta relação com a comunicação o estético encontra o

seu lugar propriamente justificado:

“o pensador subjetivo deve tornar-se prontamente consciente de que a forma da comunicação possui

tanta reflexão como ele próprio existindo em seu pensamento, possui. Note-se que artisticamente,

pois o segredo não consiste no seu enunciar da dupla reflexão diretamente, já que tal enunciação

seria uma contradição direta”107.

Com efeito, a presença do negativo de forma determinada na própria comunicação altera o registro

da comunicação como um todo do positivo para o negativo. Para o leitor, isso já engendra uma

espécie de distanciamento e, porque não, de desconfiança com relação ao autor, o que não implica

que o discurso seja de todo invalidado, pois o autor se oculta debaixo do próprio negativo em que

põe a si mesmo de início. Mas justamente aí reside a artimanha do engodo maiêutico: se há uma

justificação para ele, ela só se encontra na negação da sua realização em si mesmo, e joga-o dentro

105 Ibidem.
106 Idem, p. 73.
107 Ibidem.
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da dialética orientada para a verdade, ou seja, se o leitor não se encontra na verdade, ele está na

ilusão,  mas  uma  ilusão  duplamente  refletida  não  se  reconhece  a  si  mesma  como  tal.  Daí  a

necessidade de utilizar-se do negativo como um preparativo prévio para a verdade por meio do

engodo, como uma espécie de “corrosivo”:

“na assunção de que alguém se encontra sob uma ilusão e consequentemente o primeiro passo,

propriamente entendido, é remover a ilusão – se eu não começar por enganar, eu começo com a

comunicação direta. Mas a comunicação direta pressupõe que a habilidade do recipiente de receber

está inteiramente em ordem, mas aqui isto simplesmente não é o caso – de fato,  a ilusão é um

obstáculo. Isso significa que primeiramente um corrosivo deve ser utilizado, mas este corrosivo é o

negativo, mas o negativo com respeito à comunicação é precisamente enganar”108

Nesse sentido, se clarifica para nós como o procedimento maiêutico se acopla ao método

kierkegaardiano num mesmo movimento em que a ironia, enquanto um aparecimento auto-reflexivo

do negativo no discurso, o que torna manifesta, em convergência à configuração da personalidade

socrática, a simultaneidade mais marcada entre os dois momentos na figura do engodo, no qual ao

mesmo tempo mostra-se a ilusão como um obstáculo e a verdade que ainda assim subsiste enquanto

meta. A suspensão da validade objetiva do que é dito em função do engodo resulta na primazia

filosófica mesma da verdade subjetiva sobre a objetiva, mas também o que torna problemática a

possibilidade  de  comunicação  direta  da  própria  verdade  subjetiva,  pois  esta  se  expressa  não

somente  numa apercepção mas numa  relação interior para com ela,  cuja  comunicabilidade,  na

medida em que se refere a dois termos em relação, precisa expressar-se reflexivamente.

A concepção da comunicação indireta, como foi dito, se viu necessária para Kierkegaard

como um corretivo a um mal histórico, que afligia sua época no sentido de afundá-la numa reflexão

objetiva,  desinteressada  pela  relação  do indivíduo  com a  verdade.  O seu diagnóstico  da ironia

moderna sob a forma do romantismo constitui o ponto de viragem a partir do qual podemos situar o

contexto  em que a  comunicação  indireta  se  insere  como proposta  diretriz  de  uma autoria  que

pretende resolver os impasses das questões postas pelo romantismo, bem como as consequências

teológicas de uma modernidade que já havia passado do estágio de incubação. Devemos passar

agora para uma caracterização da ironia moderna na forma como foi concebida por Kierkegaard, a

qual é indissociável de um tratamento da personalidade romântica, que ele descreve na segunda

parte  do  Conceito  de  Ironia tanto  como um problema de  época  quanto  um problema poético.

Enfrentaremos em seguida a questão do poético em Kierkegaard, para que possamos conceber seu

108 KIERKEGAARD, 1998, XIII 541.
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conceito  negativo de  poesia  e  assim associá-lo  a  seu  papel  na  perspectiva  da  reflexividade  da

subjetividade.

A ironia moderna: o diagnóstico de Kierkegaard sobre o romantismo

O vínculo conceitual entre a comunicação indireta e as suas categorizações como um tipo de

comunicação estética ou refletida depende, na medida em que se trata aqui da forma filosófica com

que Kierkegaard pôde se confrontar com a sua contemporaneidade, de sua concepção moderna da

ironia.  Mas a  vinculação posta por ele  entre  a forma moderna da ironia e  os traços  típicos  da

personalidade romântica apropriados no processo da sua crítica lançam a luz necessária para que se

possa compreender a determinação mútua estreita entre as determinações da comunicação, o caráter

refletido e o caráter estético, agora não somente em se tratando em específico da perspectiva de um

método filosófico, mas na perspectiva da constituição conceitual da reflexão em função do artístico,

e  vice-versa.  A  compreensão  desta  relação  constitui  um  dos  pontos  fundamentais  da  nossa

exposição,  e  deverá  abrir  o  caminho  para  que,  através  da  perspectiva  do  posicionamento  de

Kierkegaard, possamos prosseguir com o fio condutor da reflexão e conduzir-nos ao diagnóstico

histórico, que, embora prenhe de possíveis interpretações na sua riqueza, permaneceu um território

insuficientemente explorado por Kierkegaard.

Como percebemos, as características constitutivas mais fundamentais da ironia,  aduzidos

pelo Magister Kierkegaard da personalidade de Sócrates, ou seja, a individualidade, a interioridade

e a ignorância, foram lançadas para contrapor à dialética hegeliana do sistema do absoluto uma

dialética da existência ou uma “dialética da vida”109, na qual a ironia se emancipa das pretensões

integradoras, ou mediadoras, do absoluto, e busca transitar do caráter indelevelmente universal da

reflexão, na qual o absoluto pensa a si mesmo como tal, para uma “individualidade reflexiva”, no

que  o  indivíduo  se  relaciona  com  a  reflexão,  mas  mantém-na  apartada  do  poder  sobre  suas

diretrizes interiores. Kierkegaard concorda, portanto, com toda a corrente de pensadores do século

XIX  que  concebem  a  reflexão  como  possuindo  uma  primazia  universalizante  que  dá

preponderância à espécie em lugar do indivíduo, desde Goethe, passando por Fichte e o primeiro

romantismo  até  Hegel110.  A  motivação  da  polêmica  de  Kierkegaard  com  esta  primazia  é  a

concepção que atravessa toda a filosofia romântica e idealista de que a reflexividade pode constituir

109 KIERKEGAARD, 2005, p. 165
110 Este é, ao menos, o ponto de vista de W. Anz, quando concebe que “a natureza, a alma e a história aparecem em

Goethe, nos românticos e em Hegel como representações sensíveis (sichtbare Darstellungen) da 'Ideia'”, e com o
qual se contrasta a reflexividade em Kierkegaard. Cf. ANZ, 1956, p. 13.
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um ponto  de  unidade  entre  finito  e  infinito111,  e  ao  contrapor-se  a  esta  possibilidade  tende  a

conceber a reflexão como uma capacidade completamente negativa. No contexto pós-hegeliano, a

ironia teria então a função de desengajar a subjetividade da força mediadora do sistema; no entanto,

esse poder de auto-diferenciação já se mostrava presente após Kant, especificamente em Fichte e

nos  românticos,  em  quem  Kierkegaard  percebe  uma  tendência  à  formação  de  uma  segunda

potenciação histórica da subjetividade, tendo a primeira se dado em ninguém menos que Sócrates.

Caracterizemo-la brevemente dentro desta mirada histórica da aparição originária.

Para Kierkegaard, a ironia “fez sua entrada no mundo com Sócrates”112, e se a tese VIII da

dissertação, em que consta “a ironia, enquanto infinita e absoluta negatividade, é a indicação mais

leve e mais exígua da subjetividade”113 for concebida do ponto de vista histórico, a subjetividade

não poderia ter sido concebível antes dele. A subjetividade enquanto substância plena, enquanto

preenchimento da interioridade pela verdade, não ocorre todavia em Sócrates: para ele, o conceito

consiste no “invisível, como o ponto matemático”114, é o abstrato e o intangível que sem mostra

sempre como começo, e por isso o seu interior infinitesimal não pode ser apreendido senão por

meio de um “cálculo combinatório”115, na medida em que não é imediatamente visível. Por isso não

se pode dizer que a ironia antiga tenha plena capacidade de produzir uma subjetividade per-feita em

si mesma, embora seja para ela uma  conditio sine qua non; ela chega a ser produzida enquanto

reflexão,  mas enquanto tal  permanece sempre naquele delineamento  negativo  que caracteriza a

Ideia socrática: ali “a subjetividade não se revelava em toda a sua riqueza”, e “a ideia permanecia

como o limite, chegando ao qual Sócrates retornava para si mesmo em satisfação irônica”116.

Por meio desse tipo de conceituação, alguns traços da dialética negativa que a ironia enseja

foram explicados acima, como uma dialética residual, que deixa permanecer inexplicado o próprio

sentido desse refluxo da reflexão ad intra: “seu ponto de vista é descrito como um ponto de vista de

isolamento  completo  (…)  a  significação  de  seu  aprofundar-se  em  si  mesmo  permanece

inexplicável”117. Na medida em que a reflexão estabelece uma conexão consigo mesma, por mais

que seja de forma finita, o irônico põe tudo aquilo com que se relaciona ironicamente na órbita de

sua individualidade e só o concebe nessa relação: “a cada momento individual reconduz aquilo para

111 Da mesma forma, Anz concebe a Ideia como esta unidade dada pela reflexão: “a Ideia deve ser entendida aqui
como unidade formativa sensível do finito e do infinito”. Cf. Ibidem.

112 KIERKEGAARD, 2005, p. 23.
113 Idem, p. 19.
114 Idem, p. 45.
115 Idem, p. 25.
116 Idem, p. 132.
117 Idem, p. 119.
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si  mesmo, mas este reconduzir  e este  refluxo produzido assim é justamente a  determinação da

personalidade”118.  O  prevalecer  da  personalidade  significa,  pois,  que  o  abstrato  da  reflexão  é

dirigido na sua inteireza primeiramente para fora, a partir do nada da interioridade do irônico, e,

após esvaziar o todo da realidade, reconduz o vazio de volta para si próprio, no qual se regozija por

vias  da  própria  negatividade.  O  fato  do  irônico  não  chegar  a  uma  reflexão  pura  daquilo  que

independe do individual é o índice da dialética negativa, que impede a formação da subjetividade

em serviço da ideia e em plenitude; nessa dialética, a “verdade momentânea se dissolvia em nada”,

no  que  Sócrates  fazia  a  “infinitude  engolir  a  finitude”,  “exigia  a  idealidade”  mas  “não  podia

satisfazer a exigência”, e “esta exigência era o juízo que julgava e condenava o helenismo”119.

O pressuposto histórico da argumentação se dá na ideia de que a concepção moderna de

subjetividade compreendeu a si própria como uma segunda aparição da subjetividade, dado que a

primeira havia se dado historicamente com Sócrates. Mas a aparição da subjetividade no contexto

grego  configurou  para  Kierkegaard  uma  mudança  qualitativa  no  desenvolvimento  da  história

mundial,  num  movimento  que  abandonava  a  forma  constitutiva  do  mundo  antigo  e  que

transformava tudo em novo. O advento de Sócrates consiste no ponto histórico de virada no qual

“os  homens  esqueceram-se  dos  deuses  e  aprofundaram-se  em  si  mesmos”120,  e  o  Magister

Kierkegaard concebe, em linhas concordantes com o historicismo hegeliano, a sua existência como

historicamente justificada a partir da pavimentação do mundo antigo pela reflexão filosófica para

preparar  o  advento  do  cristianismo.  Da mesma forma,  a  verdade  da  ironia  se  justifica  apenas

historicamente: o nivelamento cético e “niilista” perpetrado pela “inveja divina, e que contudo não

é  apenas  invejosa  do  grandioso  e  do  excelente,  mas  ainda  mais  do  pequeno  e  insignificante,

sobretudo invejosa da finitude”121 que Sócrates possuía, responsável peça separação dos indivíduos

da  moral  vigente  e  pelo  fim do mundo clássico,  foi,  do  ponto  de  vista  histórico,  um remédio

saudável para que o espírito se purgasse de uma vez de um paganismo moribundo e senil. Para

Behler,  a  negatividade  infinita  e  absoluta  concedida  por  Kierkegaard  à  ironia,  apesar  do  “tom

apocalíptico”122 em comum com o delineamento de Hegel, passa a carregar um tom mais radical, já

que,  segundo  Hegel,  “a  ironia  permite  ao  geral  e  o  objetivo  manifestarem-se”,  enquanto  para

118 Idem, p. 120.
119 Idem, p. 166.
120 Idem, p. 136.
121 Idem, p. 274.
122 BEHLER, 2016, p. 20.
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Kierkegaard ela consiste num “queimar todas as pontes, uma eliminação de todas as seguranças que

precede o salto”123.

Essa radicalidade, entretanto, não se vê na concepção da ironia moderna, que é tratada por

Kierkegaard na segunda parte da sua exposição sobre a ironia.  Seguindo a perspectiva de uma

orientação histórica, a nova aparição da ironia “tem de acontecer de maneira que a subjetividade se

faça valer em uma forma ainda mais alta. Tem de existir uma segunda potência da subjetividade,

uma subjetividade da subjetividade, correspondente à  reflexão da reflexão”124. Essa subjetividade

duplicada se torna, na segunda parte da dissertação, o ponto de partida para a crítica de Kierkegaard

5888 egoidade fichteana de um lado, e ao movimento românticos de outro. Kierkegaard concebe a

filosofia  moderna  ali  como  delimitado  pela  própria  ideia  de  uma  “consciência  subjetiva

potenciada”125,  a  qual  consiste  num  ponto  de  vista  que  “toma  consciência  da  ironia  nítida  e

determinadamente”, e que “declara explicitamente a ironia como seu ponto de vista”126. A ideia de

potenciação se refere à  forma reflexiva  da ironia,  que,  na medida  em que aparece  duplicada e

relacionada  consigo  mesmo  verticalmente  –  pois  trata-se  de  uma  relação  decisiva  em  que  o

conjunto  de  determinações  históricas  da  subjetividade  são  postos  em  suspenso  como  uma

totalidade, deveria, diante da tarefa desse “segundo advento”, não apenas se configurar como uma

reflexão simples, mas como uma reflexão da reflexão, ou seja, uma relação consigo mesma que se

relaciona reflexivamente com um outro que não si mesmo.

Não  há  propriamente  problema  algum  nessa  autoconsciência;  o  erro  primeiro  dos

movimentos  filosóficos  após Kant,  todavia,  foi  segundo  Magister Kierkegaard  ter  concebido o

conceito antes da aparição histórica, e engendrado uma forma refletida de ironia que não é capaz de

fornecer o fenômeno. No caso de Sócrates,  o conceito veio a formar-se a partir  de sua prática

filosófica, ou seja, a partir do fenômeno mesmo. No caso da filosofia moderna, no entanto, a prática

reflexiva da filosofia foi edificada a partir da própria reflexão filosófica, e não somente isso, mas

uma reflexão que ainda permanecia na divisão irresolvida do transcendentalismo kantiano. Dessa

forma, o descaminho do criticismo, para Kierkegaard, se deu na forma da pobreza da especulação:

“quanto mais, no criticismo, o eu mergulhava na contemplação do eu, tanto mais magro, sempre

mais  magro  ficava  este  eu,  até  que  acabou  se  tornando  um  fantasma”127.  Ao  separar-se  do

dogmatismo com Kant, a especulação exigiu seu espólio, mas nada obteve, a não ser a sina de

123 Idem, p. 22.
124 KIERKEGAARD, 2005, p. 212, grifo meu.
125 Ibidem.
126 Ibidem.
127 Idem, p. 235.
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ocupar-se monotonamente consigo mesma: “enquanto a reflexão refletia constantemente sobre a

reflexão, o pensamento se desencaminhou, e cada passo que ele dava adiante o afastava de todo

conteúdo”128. Este afastamento não é senão a crítica à dupla reflexão como uma dupla abstração,

que  chega  ao  extremo  de  não  perceber  “que  o  que  aquilo  que  procurava  estava  no  próprio

procurar”, e tornar-se como “o homem que está de óculos e apesar disso procura por eles”129. Salta

aos olhos como Kierkegaard na sua juventude difere do posicionamento de Johannes Climacus,

para quem o homem não está de posse da verdade, nem tampouco das condições para obtê-la, e por

isso mais ainda precisa da graça divina.

Ou seja, a potenciação da consciência não se justifica pois seu caminho preparatório não

havia ainda sido completado na sua inteireza, o que viria a acontecer somente com Hegel, que para

o jovem hegeliano Kierkegaard viria a se tornar o mestre moderno da ironia,  que fez justiça à

primeira forma da ironia, ou seja, a socrática, e aniquilou sua segunda aparição, a ironia romântica:

“Finalmente a ironia também encontrou aqui o seu mestre em Hegel. Enquanto a primeira

forma da ironia não foi combatida, mas acalmada por se ter feito justiça à subjetividade, a

segunda forma da ironia foi combatida e aniquilada pois, como era injustificada, só se podia

fazer justiça a ela superando-a”130.

Nesse sentido,  Magister Kierkegaard permanece lado a lado com Hegel no diagnóstico de

que a subjetividade romântica é uma “subjetividade exaltada”131, uma segunda potência que não

consiste  numa  personalização  do  histórico  ou  uma  historicização  do  individual,  mas  no  seu

contrário, numa negação da realidade histórica e na exaltação de uma subjetividade alienada de seu

tempo. Nessa exaltação, a subjetividade se arroga o estatuto de entidade criadora de mundos, e o

poder  aniquilador  da  ironia  se  convertia  num  poder  criador;  se  diante  dela  “nada  estava

estabelecido, nada subsistia,” se ela “tinha acabado com tudo” e ao mesmo tempo “tinha poderes

para fazer tudo”132, por outro lado o seu impulso crítico – e este é um dos pontos mais enfatizados

pelo Magister – não se dirige, como era o caso em Sócrates, contra uma realidade determinada e

temporalmente bem delimitada, mas contra toda a realidade em geral; por isso Kierkegaard pensa a

demanda  da  ironia  moderna  por  idealidade  consiste  num requisitar  “mórbido  e  egoístico”,  um

“sublimado extravagante” que demanda por idealidade num momento em que a “idealidade já foi

dada de maneira plena”133. Ao negar a realidade em geral, a ironia moderna não somente se desgarra

128 Ibidem.
129 Ibidem.
130 Idem, p. 212.
131 Idem, p. 238.
132 Ibidem.
133 Idem, p. 204, nota 147.
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do histórico e se evade no pensamento abstrato e na idealidade fantasiosa criada por ela própria,

como também exalta a si mesma na sua pretensa capacidade de transfiguração da realidade.

Esse é o motivo pelo qual Kierkegaard acusa a ironia moderna de não manter uma relação

adequada com o divino; nela, a vontade individual é combinada com a vontade divina, para que o

ironista  cumpra  seu  desígnio  de  apropriar-se  dos  poderes  divinos  do  criador;  essa  é  uma

consequência direta da confusão do “eu empírico e finito com o eu eterno”134,  que segundo ele

tornou-se lugar comum no romantismo, mas que também indica o posicionamento da egoidade

moderna como estando sempre fora de si mesma. Não se pode, por outro lado, deixar de pensar essa

sobrelevação como análoga à duplicação da consciência; no entanto, o que a diferencia, na crítica

de Kierkegaard, de uma ironia justificada é justamente que nesta o eu é suficientemente constituído

para  ir  além de  si  mesmo,  ou  seja,  as  condições  são  suficientemente  dadas  para  que  a  nova

consciência venha à tona, o que de modo algum é o caso na filosofia moderna. Por isso deve-se

dizer que a ironia enquanto tal, tanto para Kierkegaard quanto para os autores modernos que ele

critica, é um caminho para a subjetividade ou um guia para a egoidade, mas ela não pode por si só

oferecer a transfiguração da realidade, que corresponde o segundo momento, o do trazer o ideal

para o real, como em geral parecem entendê-la os modernos. A espiritualidade autêntica, aquela que

se defronta humildemente com a realidade na paciência, está ausente na auto-divinação da ironia

que mescla a vontade divina com a vontade subjetiva.  É importante notar que essa separação é

necessária na concepção do religioso em sentido adequado em Kierkegard, de tal forma que nele a

transubstanciação  da realidade  acontece  para mim,  e  não somente  dentro  dos  limites  do poder

subjetivo, como parece ser o caso da concepção da ironia moderna em Kierkegaard (veremos mais

adiante que essa concepção de uma subjetividade autoconstitutiva num sentido real é parte inerente

à  concepção  moderna  de  subjetividade,  com a  qual  Kierkegaard  se  defronta),  ou  seja,  não  se

encontra sob o poder do arbítrio do indivíduo, e não pode abdicar de um relação com um poder

maior que a abrange e no qual a própria subjetividade se origina.

Paralelamente à crítica da ironia moderna do ponto de vista espiritual, Kierkegaard elabora

uma perspectiva  da transfiguração buscada pela  ironia no seu próprio arbítrio  irrefreado que o

relaciona ao caráter mesmo da transfiguração buscada, especificamente, pelos autores do primeiro

romantismo, ou seja, a transfiguração poética da realidade. A ironia moderna, ao pretender criar a

própria realidade como quem cria um poema, se absorve na própria pretensão e cria um simulacro

no qual se esforça por se perder. A realidade que ela pretende estabelecer na mescla entre  vida e

134 Idem, pp. 237-8.
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poesia põe a liberdade poética acima da própria vida: o irônico “conserva constantemente para si

sua liberdade poética, e quando ele nota que não se torna nada, então poetiza isto também; sabe-se

que, entre as posições e colocações poéticas da vida preconizadas pela ironia, a mais nobre dentre

elas é a de tornar-se simplesmente nada”135. Nesse sentido, o poeta romântico de Kierkegaard é

aquele  que  “percorreu  na  forma  da  possibilidade  uma multiplicidade  de  determinações,  ele  se

vivenciou poeticamente nelas, antes de acabar no nada”136, e para quem, ao fim e ao cabo, a figura

mais poética possível é um  Taugenichts (ou o imprestável).  Ao neutralizar pela ironia todas as

determinações positivas da realidade, o impulso romântico pela poetização da existência termina

por  anular  a  existência  sob  a  tirania  da  fantasia  que  busca  a  totalidade  das  possibilidades  na

idealidade, sem, por outro lado, perceber a contrapartida de que, na esfera da realidade, ele anula a

si mesmo tornando-se um nada para a própria realidade.

Nesse sentido, a crítica kierkegaardiana à poesia romântica se dá no sentido de pô-la lado a

lado com a perspectiva da religiosidade poética. A ironia moderna é vítima do prosaísmo de querer

criar  a  partir  do  nada  pelo  fato  de  colocar-se  no  mesmo  patamar  que  Deus;  mas,  segundo

Kierkegaard, “para o homem vale o que não vale para Deus: que do nada não surge nada”137, e sua

positividade  criadora  se  dá,  portanto,  somente  na  forma  da  possibilidade.  Assim,  é  possível  a

Kierkegaard usar  do mesmo procedimento  da crítica  imanente  – no caso,  à  determinação mais

característica  do  romantismo,  ao  propriamente  estético,  para  esgotar  o  próprio  romantismo (da

forma como ele concebe) em si mesmo. Dessa forma, não é necessário sair do estético e adentrar no

terreno do ético, com o intuito de acusar o romance  Lucinde de imoralidade, por exemplo, pois

enquanto creditar valor poético ao impulso romântico, pouco vale uma reprovação moral. A poesia,

diz Kierkegaard, é uma forma de reconciliação, mas não a verdadeira reconciliação, e querer buscar

a  plenitude  da  transfiguração  do  mundo  na  poesia  é  mergulhar  numa  “covardia  terrivelmente

efeminada”,  numa “narcose  estética”  que  constitui  um “estado  de  sonambulismo”138;  donde se

segue que o estético dentro da ironia moderna é ele próprio injustificado pela sua negatividade

espiritual, pela sua errância no abstrato que o leva a colidir com o real. Isso se traduz, do ponto de

vista do Magister Kierkegaard, que na época da dissertação já começava a delinear os contornos da

personalidade estética apresentada em  Ou/ Ou, como protótipo do romântico, em pura e simples

irreligiosidade, e, mais importante, numa irreligiosidade que resulta numa carência de poesia. A

perspectiva do gênio romântico é demasiado restrita para um espírito devoto; demasiado iniciática

135 Idem, p. 243.
136 Ibidem.
137 Ibidem.
138 Idem, p. 255.
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para conceber a compaixão que se entrega ao próximo na caridade. A poesia por si só é ambígua

porque a  sua infinitude  fantasiosa  pode esconder  por  trás  de seus  artifícios  simplesmente  uma

superficialidade  vazia;  o  mero  gozo poético  consiste  numa infinitude  exterior,  ao  passo  que  a

infinitude interior pode traduzir-se em poesia, mas não é de modo algum concedida ao indivíduo

por meio dela. Eis a chave para compreender a apropriação de Kierkegaard do romantismo: a sua

tarefa era devolver não a religiosidade à poesia num sentido de conceber uma religiosidade poética,

mas a própria poesia à religiosidade, para conceber uma poesia religiosa, adequada a seus limites

próprios.

É nesse ponto que Kierkegaard pretende efetuar uma crítica da poesia por vias do religioso,

e a partir daí conceber uma perspectiva em que a poesia deve nascer e ser cultivada ao lado de uma

espiritualidade  autêntica.  A perspectiva  do  religioso  já  se  anuncia  desde  já,  do  ponto  de  vista

meramente filosófico, no seu operar  crítico específico, na medida em que ela confina a poesia a

suas fronteiras, e assim a justifica. Desse modo, passaremos agora a investigar o conceito de poesia

dentro desta relação, o que nos compele a remeter novamente à ideia da comunicação poética ou

refletida,  para que entendamos como a poesia  é  apropriada  pelo religioso enquanto método de

edificação,  no  que  veremos  evidenciado  o  desdobrar  do  que  no  método  comunicativo  de

Kierkegaard se configura como o momento propriamente maiêutico.

O conceito kierkegaardiano de poesia

Interessa aqui não tanto fazer um excurso sobre a abrangência conceitual  do sentido da

poesia em todas as suas nuances na obra de Kierkegaard, mas limitar-se a determinar a poesia como

um conceito relativo à comunicação indireta enquanto processo de elaboração artística,  e assim

fornecer os elementos para compreender a comunicação como uma comunicação refletida. Como

veremos,  o  delineamento  da  poesia  lançará  as  bases  para  uma  compreensão  da  concepção  da

subjetividade  como  um  vir-a-ser,  no  qual  a  reflexividade  está  intimamente  imbricada  como

elemento do processo.

Em inúmeras passagens dos seus  Diários, Kierkegaard define a sua existência em relação

com a poesia e como fazendo parte do âmago da sua prática produtiva: “sou essencialmente um

poeta”139, “minha vida permanece uma existência-de-poeta”140, ao mesmo tempo que a relaciona

139 KIERKEGAARD, 1967, X1 A 94.
140 KIERKEGAARD, 2004, I, p. 36.
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com  sua  disposição  religiosa,  ao  se  definir  como  “um  poeta  do  religioso”141 ou  um  “poeta

cristão”142.  Dessa  forma,  ao  contrário  do  que  se  poderia  pensar  se  seguirmos  a  dinâmica  dos

estádios apresentada nas obras pseudonímicas de uma forma linear ou em termos de superação

conceitual, Kierkegaard nunca abandona o elemento principal do que ele chama estádio estético da

existência, ou seja, a poesia, que constitui também o principal traço “emancipado”, por assim dizer

que causa o caráter irrefreado da ironia moderna. Ao contrário, a incorpora no seu processo de

escrita como o elemento vivificante da exposição religiosa, que ele pretende contrastar com a aridez

da exposição especulativa da filosofia de seu tempo. A ideia de uma existência poética,  que na

própria formulação existencial já carrega para ele uma remissão ao religioso, pode ser elaborada de

duas  formas:  ou  segundo  o  modo  puramente  estético,  configurando  assim  aquele  tipo  de

personalidade descrita pelos traços do diagnóstico da ironia moderna apresentada anteriormente; ou

segundo o modo do poeta religioso, que se apropria da poesia enquanto uma forma de apresentação

do  religioso,  num  contexto  em  que  a  teologia  e  a  edificação  no  púlpito,  impregnados  pela

reflexividade da subjetividade dubitante moderna, não exercem os mesmos poderes exortativos de

outrora.

A primeira forma de constituição da existência poética é apresentada em seus traços mais

íntimos  na  primeira  parte  de  Ou/  Ou,  em  que  Kierkegaard  delineia  a  sua  apercepção  da

personalidade  moldada  pela  ironia  moderna,  ou,  se  quisermos,  a  personalidade  romântica  ou

estética. Ela é caracterizada por meio da personagem chamada simplesmente “A”, que é o autor da

primeira  parte da obra,  e que é arredondada pelo autor  da segunda parte,  o Juíz  Wilhelm,  que

representa o caráter ético em contraposição ao estético. Segundo o juiz, “o estético numa pessoa é

aquilo pelo qual ela espontaneamente e imediatamente é o que ela é; o ético é aquilo pelo qual ela

se torna o que ela se torna. A pessoa que vive no e pelo e a partir do estético que está nele, aquela

pessoa  vive  esteticamente”143.  No  entanto,  a  efetividade  daquilo  que  a  pessoa  é  depende  da

delimitação do conteúdo daquilo que ela não é, e nesse momento o ideal encontra-se já separado do

real. Daí a afirmação de que “a vida do poeta é como um caso de amor infeliz com o ideal”144, ainda

que para ele a riqueza ideal da sua idealidade torne a realidade uma “pálida reflexão”145 daquela; a

infelicidade  e  a  “depressão”146 (Tungsind)  do  poeta  se  torna  mais  extenuante  quanto  maior  a

distância entre os extremos. A figura do poeta estético é o alvo e o motivo de toda a crítica em Ou/
141 KIERKEGAARD, 1967, X2 A 106.
142 Idem, X1 A 281.
143 KIERKEGAARD, 2004, II, p. 178.
144 KIERKEGAARD, 1967, X3 A 152.
145 KIERKEGAARD, 1992, p. 388.
146 KIERKEGAARD, 2004, II, p. 185.
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Ou, e ali o diagnóstico combina com todas as intenções posteriores de Kierkegaard e determina a

sua visada por sobre o caráter romântico.

A segunda forma de constituição da existência poética, que nos remete ao poeta religioso, se

erige a partir da forma da autocompreensão de Kierkegaard como um autor. É aqui que o poético

deixa  de  ser  apresentado  como  uma  caracterização  da  personalidade  estética,  e  passa  a  ser

elaborado do ponto de vista metodológico de um proceder comunicativo, sem que, no entanto, se

faça desvanecer a figura do poeta, que Kierkegaard compreende agora como uma faceta do escritor

religioso. Este, aliás, é denominado no Postscriptum como o modo como se externaliza o pensador

subjetivo,  aquele que se apropria  da verdade existencial  e a traduz na disposição religiosa.  Ao

definir sua existência como poética, Kierkegaard também é capaz de dizer, “Na medida em que sou

um pouco mais  que  um poeta,  eu  sou essencialmente  um penitente”147;  esta  consiste,  pois,  na

principal assertiva do pensador subjetivo: “o pensador subjetivo não é um cientista ou acadêmico;

ele é um artista. Existir é uma arte (…) a tarefa do pensador subjetivo é compreender a si mesmo na

existência”148. A compreensão do viver poeticamente no sentido do religioso envolve a seriedade à

qual a poesia se encontra subjugada, e por mais que ela possa flutuar na leveza da ironia, o seu

substrato deve aferrar-se seriamente ao telos da existência em vir a ser. E se para a ironia romântica

a atualidade se torna nula diante do caleidoscópio da possibilidade imaginativa, a perspectiva da

ironia dominada, com a qual Kierkegaard encerra a exposição sobre a ironia, designa o ponto de

vista em que a ironia, enquanto condição da criação poética, se submete à tarefa que o indivíduo

abraça como tendo sido posta para ele, e não por ele próprio, e se torna um “espírito a serviço do

poeta”, que “arredonda tanto a obra quanto o autor em uma totalidade própria”149.

O sentido do viver poético no estádio estético se delineia na criação de si mesmo, ou na

poetização da própria existência. Mas a tarefa do poeta é representar aquilo que é, e não aquilo que

vem a ser; só pode ser objeto de apreensão estético – ou seja, ser objeto de um juízo estético –

aquilo que realizou sua completude em si mesmo, o que nunca é nem pode ser o caso com a

existência, na medida em que ela só encontra sua completude na morte. Daí a fixação do caráter

estético em retirar da ideia da morte a sua força vital, como no caráter romântico se encontra uma

afinidade com a ideia do suicídio e de uma sociedade dos além-túmulo (os Symparanekromenoi de

Ou/ Ou): o sentido de sua busca é a condição de um ato criativo que se encontra além da própria

existência,  e  que  contudo  concederia  a  ela  a  unidade.  Para  Kierkegaard,  somente  o  religioso

147 KIERKEGAARD, 1967, X1 A 205.
148 KIERKEGAARD, 1992, p. 351.
149 KIERKEGAARD, 2005, p. 276.
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infinitiza a realidade; o poético busca uma infinitude exterior e assim não permanece dentro da

realidade,  e  na  medida  em que viver  poeticamente  é  viver  infinitamente,  a  vida  poética  pode

sustentar-se apenas na infinitude interior de quem já  morreu para o mundo, e assim encontrou a

morte  em vida.  Apesar  de  o  poético  ser  descrito  por  Kierkegaard  como uma “vitória  sobre  o

mundo”150, nessa vitória o indivíduo deve “tornar-se lúcido e transparente a si mesmo”151, de forma

que, ao desfrutar do prazer estético da poesia, ele permaneça em si mesmo sem se perder no outro,

o que só é possível para o indivíduo de posse da infinitude interior.

A diferença reside, portanto, entre o indivíduo que busca criar a si mesmo, e o que se deixa

criar, e nesse sentido “um cristão bem simples vive muito mais poeticamente do que uma porção de

cabeças  talentosas”152.  O fato  de somente  pode ser  designado como religioso  um poeta que  se

relaciona  ironicamente  com  sua  poesia  mostra  bem  o  distanciamento  reflexivo que  a  ironia

proporciona  na  relação  entre  a  poesia  e  o  religioso,  e  é  por  isso  que  Shakespeare  pode  ser

considerado o seu  grão-mestre153, na medida em que sua indeterminação absoluta enquanto autor

faz valer ainda mais a autonomia da obra. Isso não significa que a obra deva ela própria se isolar na

sua autossuficiência e esquecer das demandas ao seu redor às quais ela deve responder; a obra

efetivamente poético-religiosa se constitui a partir da concepção irônica da produção poética como

um momento numa conexão dentro do devir do individual, ou seja, a “produção poética individual

não  ficará  em uma relação  apenas  exterior  com o poeta,  ele  quererá  ver  em cada  poema um

momento  de  seu  próprio  desenvolvimento”154.  É  impossível  não  ver  que  Kierkegaard  pretende

salvar a possibilidade de uma construção positiva na forma de uma Bildung na concepção da ironia

dominada, na qual reside não apenas o sentido da formação e do vir a ser da existência em unidade

dentro da perspectiva religiosa individual, mas se abre também a perspectiva de que a vida poética é

aquela em que o poeta “ele mesmo está orientado e assim integrado no tempo em que vive, está

positivamente livre na realidade à qual pertence”155.

A partir da concepção do poeta religioso, a poesia enquanto forma de expressão atinge sua

fronteira com o que Kierkegaard denomina o edificante (Opbyggelig), que determina a forma dos

seus discursos em comunicação direta, de caráter explicitamente cristão. Como Climacus atesta, “a

diferença decisiva entre o poeta e o orador edificante permanece, nomeadamente, a de que o poeta

150 Idem, p. 225.
151 Idem, p. 257.
152 Idem, p. 242.
153 Idem, p. 275.
154 Idem, p. 276.
155 Idem, p. 277.
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não possui  telos, além da verdade psicológica e da arte da apresentação, enquanto o orador em

adição a isso tem  principalmente o objetivo de transpor tudo para o edificante”156. A idealidade

poética não é portanto diminuída na sua tensão para se adequar à resolução fundamental que traça o

limite em que o religioso tem início, ela não necessita eo ipso adquirir uma expressão mais prosaica

e menos fantasiosa. Na medida em que a tentativa da poesia em parecer-se com a realidade é antes

apoética,  a  tensão que ela engendra no seu distanciar da realidade constitui  o alargamento dos

extremos que prepara o terreno em que  a própria reflexividade se desdobra. Anti-Climacus, em

Doença Para a Morte, determina, a partir da perspectiva da investigação da personalidade de um

ponto de vista psicológico, a própria prática do poeta religioso como reflexiva a partir desta tensão.

Nesse sentido, o viver poético se faz presente mesmo quando vige o paradigma comunicativo da

edificação, em que a comunicação adquire um caráter direto, mas não menos cifrado, dado que o

religioso jamais pode ser incitado diretamente por meio da linguagem, e em virtude da própria

relação com a existência que aqui se faz presente e que de modo algum é necessária na poesia.

Podemos determinar, portanto, o campo em que a reflexividade determina o viver poético, ou seja,

aquele em que viver poeticamente se determina como reflexão por meio do religioso: o duplo gozo

de si mesmo que se faz presente na fruição poética, aquilo que no estádio estético consistia na

própria  insinuação  exígua  do  religioso  que  se  anunciava,  não  pode  senão  ser  concebido

reflexivamente em seu movimento de afastamento na duplicação, e na apropriação da alteridade

que se constitui no próprio distanciamento.

É nesse ponto que o Eros (Elskov) se transfigura em Ágape (Kjerlighed), em que se tocam o

erotismo e a caridade, e o seduzir errante, desgarrado do estético inescrupuloso encontra a ocasião

para vislumbrar a possibilidade do arrependimento e transfigurar-se no ético, pois, da mesma forma

que,  em  cada  uma  dessas  transmutações  ocasionadas  pela  reduplicação  religiosa  a  resolução

consiste numa prefiguração da anterior, a  posse da possibilidade na figura sedutor consiste numa

prefiguração da apropriação poética do amor na infinitude interior. A própria poesia encontra aqui

uma relação adequada com o belo, pois aqui surge o interesse que vincula a própria arte ao ideal,

ainda que o próprio belo acabe nesse ponto por ir além de si mesmo e transbordar no sublime, que é

a tônica da relação estética com o existente157. No entanto, esse movimento aponta para o ponto de
156 KIERKEGAARD, 1992, p. 257n.
157 Vários comentadores fazem suas discussões sobre o estético em Kierkegaard tanger a questão do sublime, embora

raramente se encontre uma determinação deste como a diretriz fundamental da ideia de uma segunda estética, a que
Vigilius Haufniensis alude em O Conceito de Angústia, embora de modo totalmente elusivo e embrionário, embora
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virada dentro do âmbito da comunicação, aquele momento em que o modo edificante do discurso se

apropria do poético enquanto forma de apresentação da mensagem religiosa. Kierkegaard remete

nesse  ponto  à  “posição  estranha”  do  poeta  religioso:  ele  quer  estabelecer  uma relação  com o

religioso por via da imaginação poética, ma precisamente por isso “ele termina relacionando-se

esteticamente com algo estético”158, ou seja com a representação estética do religioso. Ele erra o

alvo ao conceber  como essencial  tanto o poeta como o poema em si,  o resultado da atividade

poética, e não a atividade poética como tal: é ela que é o essencial e que manifesta o religioso como

o “substrato indizível” que é o motor da própria atividade.

Uma outra caracterização bastante significativa do poeta religioso é aquela fornecida por

Constantin  Constantius,  o  pseudônimo  da  Repetição.  Ali  ele  qualifica  o  poeta  religioso  nem

propriamente como um religioso nem como um poeta, mas num interstício entre os dois, pois o

centro diante do qual gira sua produção é aquele ponto de fuga infinitesimal, o inapreensível da sua

infinitude subjetiva que esgota a linguagem nos esforços por uma justificação diante de Deus: “a

vida de um poeta começa justamente na disputa com a existência, toda ela: trata-se de encontrar um

meio  de  tranquilidade  ou  de  justificação”.  E  continuando  a  partir  desta  injunção,  Constantius

concebe a origem do impulso poético como um vórtice indeterminado, algo que precede a própria

consciência do  poeta  enquanto  tal:  “ele  conserva  uma disposição  religiosa  como  se  fosse  um

segredo que ele não consegue explicar, enquanto este segredo o ajuda a explicar toda a realidade

(…) não tem um fato de consciência mas sim uma elasticidade dialética que o tornará produtivo no

plano da disposição”159. Essa representação do religioso como a origem do impulso poético é o que

o arremessa para trás de qualquer representação possível, onde ele se delineia apenas infinitude

negativa do inapreensível, como o Afgrund ou o abismo perdido de todo originário. A ambiguidade

da poesia,  que se apresenta como a única repetição ao mesmo tempo possível  e impossível  no

desenrolar do livro através da personalidade poética, é o que permite que o poeta seja qualificado,

ademais, como uma exceção, na medida em que ele se coloca, nos dizeres de Constantius, “acima

do universal”, e nisso entra numa luta por justificação, uma provação divina ilustrada paralelamente

pelo poeta por meio da história bíblica de Jó, que se delineia como uma “dialética da exceção” 160.

sugestivamente apontando para uma segunda ética, cujo tópico se aproxima mais do assunto da exposição. Talvez
por isso nenhum comentador tenha se arriscado em desenvolver suficientemente o estético nesse sentido, já que a
tarefa de uma conceituação filosófica pura,  desvinculada da existência,  foi dificultada ao extremo pelo próprio
Kierkegaard. Esse tópico deverá ser melhor desenvolvido adiante.

158 KIERKEGAARD, 1992, p. 388.
159 KIERKEGAARD, 2009, p. 139.
160 Idem, p. 137.
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Os traços dessa dialética deverão ser suficientemente caracterizados mais adiante, vale aqui apontar

nessa descrição do poeta mais uma vez a ideia de um abismo infinito que constitui a origem do

impulso poético nesse tipo excepcional de disposição poético-religiosa que Kierkegaard enxerga,

no fundo, em si mesmo.
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Summa summarum, a concepção do poético apresentada em linhas gerais deve remeter, no

seu desenvolvimento mais profundo, numa vinculação constante do poeta ao religioso, no que o

poético adquire sua justificação e a delimitação adequada da sua tarefa. A cúspide da exposição da

tarefa que Kierkegaard propõe ao poético no seu emprego enquanto método comunicativo se dá,

portanto, no seu confronto com a cristandade contemporânea a ele, contra a qual ele elabora a sua

concepção  do  religioso.  Aqui  Kierkegaard  se  mostra  autoconsciente  de  sua  tarefa  poética  de

ressaltar a distância do ideal, e nesta consciência de si ele enxerga justamente a reflexão que ele

deve incitar em cada indivíduo por meio do seu modo específico de comunicação:

“minha tarefa era  lançar a cristandade na reflexão,  e poeticamente não idealizar  (pois o

essencialmente cristão,  apesar de tudo,  é ele mesmo o ideal)  mas apresentar  com fervor

poético a idealidade total naquilo que tem de mais ideal – sempre terminando com: eu não

sou isto, mas eu me esforço. Se o último não se prova correto e não é verdade sobre mim,

então tudo é atirado ao intelectual e cai por terra (…) Eu me dei conta de que eu era o

refletor poético da cristandade”161.

A produção do poeta religioso deve ser, portanto,  “dialética,  cheia de  pathos (nas várias

formas de pathos), psicológica, modernizada pelas referências contínuas à cristandade moderna e às

falácias de uma ciência e escolaridade”162, e tais qualificações têm na comunicação o efeito direto de

potencializar  a  artisticidade  e a artificialidade  do próprio engodo comunicativo em questão.  Na

medida  em  que  este  campo  artificioso  da  comunicação  constitui  o  segundo  momento  da

comunicação, o autor deve a cada momento estar ciente do emprego dialético, psicológico, etc., do

qual faz uso. Nesse sentido a concepção de si próprio como um “refletor poético” deve fazer-se

sempre presente  no esforço de embeber  a cristandade da reflexão da mesma forma que aquele

substrato da repetição, que adquire ali as formas da figura do conselheiro e do ponto no teatro, uma

segunda instância que observa cada ato e cada movimento, o que nos permite ver sem dificuldade

que a relação entre as duas instâncias da reflexão aqui é justamente a de uma potenciação contínua,

em  que  a  reflexão  do  real  com  o  ideal,  que  tem  a  consciência  individual  como  elemento

intermediário,  possui como um substrato quase “transcendental”  um outro nível reflexivo que a

acompanha e dá ensejo ao seu movimento.

Fica  evidente  com  isso  que  o  escopo  e  a  abrangência  do  conceito  da  dupla  reflexão

ultrapassa a questão meramente metodológica, e adentra na questão da formação da consciência, o

que para Kierkegaard se configura como um assunto que não apenas remete à  psicologia ou à

caracteriologia desenvolvidas em escritos como  Conceito de Angústia ou  Doença para a Morte,

mas também à própria concepção ontológica de subjetividade vigente em sua filosofia, que se fez

161 KIERKEGAARD, 1967, X2 A 106.
162 KIERKEGAARD, 1998, p. 131.

74



entrever para nós até agora por meio da relação entre o conceito de reflexão e o negativo. Podemos

com isso encerrar a exposição acerca da dupla reflexão definida como um conceito de comunicação,

e continuar a investigação explorando a constituição da subjetividade em relação com a ideia de

uma reflexividade potenciada.

1.3. A dupla reflexão na constituição do sujeito em Kierkegaard

Se  quisermos  qualificar  a  tarefa  filosófica  de  Kierkegaard  como  uma  tarefa  reflexivo-

religiosa, cujo objetivo é atingir uma tranquilidade e repouso da consciência sobre si mesma por

meio da relação com o divino, temos que o primeiro a atestar a dificuldade e a incompletude atual

desta tarefa é o próprio Kierkegaard, na medida em que ele próprio se define como alguém que se

esforça  rumo  a  este  ideal  e  de  modo  algum  se  coloca  como  estando  de  posse  plena  da  sua

completude. Para ele a falha em atingir a plenitude da relação da consciência consigo mesma, essa

clareza  e  transparência  ideais,  constitui  para ele  na condição contemporânea  de cada indivíduo

dentro da modernidade, na medida em que esta se caracteriza pela época da duplicidade; todavia, a

incapacidade de cumprir a tarefa de tornar-se religioso, que é diagnosticada como uma condição da

época contemporânea,  não dissocia  cada indivíduo da tarefa de relacionar-se com o ideal.  Esta

condição fundamental é ponto de partida para o desenvolvimento da noção da subjetividade em

Kierkegaard. O desdobramento da sua concepção de sujeito na concepção de indivíduo – as quais,

na sua filosofia, estão intimamente relacionadas, mas não designam exatamente o mesmo – tem

essa  fissura original  como ponto de partida,  e,  na medida em que ela  se situa anteriormente  à

própria formação da consciência, ela constitui para ela um a priori, uma determinação primeira que

o  ideal  do  indivíduo,  ou  seja,  aquele  que  por  definição  encontra-se  além  da  condição  de

divisibilidade, deve sanar.

Assim, traçar os movimentos do desenvolvimento da subjetividade é também fornecer as

condições de possibilidade para a formação da individualidade, e o conceito de reflexão se imbrica

nesse processo ao menos de duas formas distintas: como uma reflexividade que de alguma forma

acontece numa forma anterior à formação da consciência de si, e numa forma potenciada, na qual a

consciência  se  relaciona  consigo  mesma  e  assim  com um outro.  Ou  seja,  devemos  ter  como

pressuposto da nossa discussão que a duplicidade da reflexão, que é também a condição para que

ela possa sobrelevar-se sobre si própria na sua operação mais fundamental, que não é senão refletir

primeiramente  sobre  si  mesma,  requer  uma  duplicidade  fundamental  na  própria  concepção  da

subjetividade. Somente nesse sentido se pode falar de uma operação reflexiva (que, bem entendido,

não se identifica aqui com a noção de pensamento, e não pode, portanto ser apreendida diretamente
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por  ele  via  conceito)  que  precede a  formação  da  consciência,  e  que  condiciona  de  forma

determinante a sua formação.

Para  compreendermos  o  movimento  de  transição,  deveremos  nos  debruçar  sobre  as

elaborações ao longo da obra de Kierkegaard que dizem respeito a conceitos de movimento,  se

assim quisermos chamar. Desse modo, não se pode elaborar os traços principais da sua ontologia

sem defrontar-se com a sua concepção de transcendência, que para ele é o conceito primordial de

designação  do  movimento  no  sentido  filosófico.  A  relação  da  transcendência  com  o  próprio

conceito, no entanto, já implica em uma perspectiva da consciência sobre o religioso, ou sobre o ir

além de si própria em direção ao seu fundamento, e somente num sentido muito específico se pode

falar em conceitos de transcendência em Kierkegaard: repetição, apropriação, reduplicação e salto,

bem como as tonalidades psicológicas (angústia, desespero, etc.) que acometem consciência que se

encontra entre o Abgrund do qual ela se origina e o ideal de individualidade, indicam justamente a

relação marcada pela  insuficiência  inescapável  que a consciência  humana possui com qualquer

apreensão do movimento na sua esfera. Encontraremos ocasião para elaborarmos cada uma das

diretrizes que dizem respeito a esta insuficiência na seção que se segue, bem como deveremos pô-

las em perspectiva segundo o nosso intento de delinear os caminhos e as injunções onde se pode

observar a reflexividade como tal em atividade.

O eu de Kierkegaard, ou o vir a ser do indivíduo

A definição da reflexão como tarefa da existência, ainda que possa adquirir nuances entre

uma obra pseudonímia e outra, perpassa toda a obra de Kierkegaard. Se, por um lado, Climacus

chega a definir a própria existência em termos de reflexão: “a existência ela mesma está na esfera

da reflexão, e uma pessoa existente está na existência e portanto na reflexão”163, por outro lado, nos

pseudônimos mais tardios, como em Anti-Climacus, o autor de  Doença Para a Morte, e Vigilius

Haufniensis, o autor de O Conceito de Angústia, a reflexão como tarefa aparece determinada como

uma tarefa religiosa. O que varia de um pseudônimo para outro, e que apresenta na totalidade do

corpus um movimento crescente, é a intensificação com que a reflexão é posta em dupla medida,

enquanto atividade real do sujeito por um lado, e enquanto meta transcendental de completude ideal

do mesmo, de outro. Se, nos primeiros pseudônimos estéticos, a reflexividade é apresentada apenas

como uma instância contemplativa, na qual a projeção reflexiva do sujeito no seu próprio ideal é

apenas passiva e aeterno modo, e o existente permanece nela inerte, imóvel diante do seu próprio

ideal,  nos últimos pseudônimos a  tensão é elevada ao seu grau mais  elevado,  e  ela  se  torna a

163 KIERKEGAARD, 1992, p. 421.
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potência que o impele a agir, ainda que, no caso do poeta religioso, a ação efetiva na atualidade

(Virkelighed)  se  traduza  na  forma  da  produtividade  poética,  cuja  própria  atividade  constitui  o

movimento do religioso,  no qual  o fazer  poético se transmuta em devoção.  Essa intensificação

progressiva  não  é  algo  fortuito  na  obra  de  Kierkegaard,  e  sua  razão  de  ser  se  dá  pois  na

intensificação a possibilidade de colisão (Anstodet) se aproxima cada vez mais da realidade. Como

vimos anteriormente, nesta colisão ou choque reside a condição de possibilidade da consciência,

que aparece como uma terceira instância pareada com idealidade e realidade, ao mesmo tempo em

que se relaciona e abrange estas duas.

De  acordo  com Climacus,  o  choque  entre  a  realidade  e  a  idealidade  que  faz  nascer  a

consciência  ocasiona  a  passagem  do  estado  de  mera  possibilidade  pra  a  efetividade,  e  a  este

movimento ele chama repetição: “Quando idealidade e realidade tocam uma à outra, então ocorre a

repetição (…) idealidade e realidade portanto colidem em qual meio? (…) na consciência – aí se

encontra  a  contradição”164;  No  entanto,  Kierkegaard  não  concebe  nenhum  dos  conceitos  de

movimento como sendo logicamente possível, na medida em que movimento concerne à existência

e não à lógica, e esta divisão é mantida como um pressuposto onipresente em sua filosofia. Nesse

sentido, a repetição é, como já dissemos, a possibilidade da impossibilidade, ou a impossibilidade

da possibilidade, no que ela se torna essencialmente um conceito ambíguo, e permanece enquanto

tal na medida em que é conceito. Por isso, o movimento de vir-a-ser da consciência chega sempre

muito cedo ou muito tarde, e a consciência não pode ser posta pelo pensamento como coincidindo

consigo  mesma.  Assim,  a  autoconsciência  que  marca  a  primeira  etapa  do  movimento  interior,

compreendida de outro modo como uma reflexão subjetiva, permanece sempre um horizonte para a

consciência que se constitui na reflexão que acontece no interstício da diferença entre real e ideal.

Como explica David Kangas, a “diferença originária que continuamente enfraquece aquilo que para

o idealismo é essencial: a autoconsciência como uma capacidade de manter ela mesma presente

para  si  própria,  de  re-presentar  a  si  própria,  de  coincidir  consigo  mesma”165.  Esse  “fracasso

originário da representação” indica que, na remissão da consciência ao instante originário da sua

fundação, o pensamento percebe que “algo é tomado antes de ser possuído, algo é perdido antes que

venha a ser amado. O evento decisivo sempre acontece num tempo anterior ao presente, um tempo

antes do tempo”166.

Podemos estabelecer este movimento anterior a toda representação como sendo o momento

da reflexão originária.  Isso porque a dualidade  entre  real  e ideal  é  um pressuposto para que a

consciência pode vir a refletir sobre si mesma, e o próprio Climacus concebe a reflexão como uma

164 KIERKEGAARD, 2003, p. 171.
165 KANGAS, David, 2007, p. 41.
166 Ibidem.
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condição da consciência, e não o ato constitutivo da consciência ela própria. Assim, o momento da

reflexão originária deve ser pensado como o momento em que ocorre não somente a cisão entre

realidade e idealidade, mas a própria separação fundamental entre ser e pensar. A vinculação não

mediada entre os opostos permanece inacessível ao pensamento, e é relegada ao horizonte do vir a

ser do indivíduo existente; este não é senão uma figura do pensamento, entendido como aquele que

0 capaz  de  realizar  simultânea  ou  instantaneamente  ambos  o  movimento  duplo  movimento

reflexivo, no qual se expressa ao mesmo tempo o pensar da existência ou a existência enquanto

pensamento. Para uma personalidade especulativa como Platão, era fácil ver em Sócrates o factum

positivo  da  individualidade  divina,  da  “personalidade  original”167 e  absoluta  que  transborda  o

positivo e assim conduz a formação da personalidade de seus discípulos. No entanto, não se trata,

para Kierkegaard,  de mais  do que um mal-entendido,  dado que a  personalidade de Sócrates  se

arredonda  na  ironia,  ou  seja,  na  pura  negatividade  infinita  e  absoluta,  e  o  nada  originário

(Ursprüngliche) é aqui o fator fecundante somente pela negação do próprio mal-entendido, que

converte  o  nada  em algo,  ou  seja,  em reflexão.  O discípulo  procura  sedento  pela  causalidade

superior e única, pelo estado absoluto que constituirá para ele o ponto de partida, ali, na figura do

mestre, e é reconduzido reflexivamente de volta para si próprio em decepção na medida em que ele

nada oferece. Mas o que há de comum aqui entre ambos é a própria negatividade da personalidade

efetiva, a insuficiência da existência em si própria, que aparece apenas na reflexão. Daí o segundo

movimento da reflexão ser necessariamente  efetuado como transcendência,  pois nele  a reflexão

necessita remeter paradoxalmente a uma instância da não-existência para salvar o fundamento do

sentido da própria existência.

Na medida em que o  punctum inconcussum não é dado para o pensamento, a recondução

reflexiva da consciência em direção a si própria é tomada como o ponto de partida para o “saber

infinito”, ou seja, a “investigação da interioridade”, que no entanto permanece sempre um começo;

a plenitude da personalidade e da autoconsciência simultânea a si mesma, o ideal da personalidade

cindida, não coaduna com o movimento dialético do eu dividido interiormente entre ideal e real.

Nesse  sentido,  a  relação  que  o  eu  estabelece  consigo  próprio  não  é  de  uma  autoconsciência

reflexiva, mas sim de um interesse reflexivo, ou seja, o telos absoluto do eu finito é circunscrever-

se  numa  personalidade,  numa  unidade  singular,  e  assim  adquirir  a  simultaneidade  da

autoconsciência que pensa e pensa a si mesma num só ato. O problema do eu se põe a partir do

relacionar-se ele próprio consigo mesmo como o fim absoluto da individualidade: “tornar für sich

(para si) o que é  an sich (em si)”168, ainda que a ironia kierkegaardiana se utilize das expressões

167 KIERKEGAARD, 2005, p. 37.
168 KIERKEGAARD, 2005, p. 259.
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idealistas em alemão para lembrar que, ao fim e ao cabo, o que o existente possui como an sich é

justamente nada. A posição do problema do eu é o que confere unidade à obra de Kierkegaard, e

esse  problema  suplanta  toda  a  questão  sobre  as  interpretações  históricas,  psicológicas  ou

experimentais  que  são  desenvolvidas  nos  pseudônimos,  constituindo  assim  o  cerne  do  motivo

filosófico que atravessa seus escritos.

O indivíduo existente tem seu interesse absoluto no próprio eu, e sua relação com este eu é

dada por meio da liberdade. Portanto, a formulação do movimento do eu é dada através do ético, e

do  mandamento  do  torna-te  quem  tu  és,  que  consiste  para  Kierkegaard  no  complemento  do

mandamento órfico do  conhece-te a ti mesmo. O duplo direcionamento é o que há de comum a

ambos, pois, se o mandamento órfico é ambíguo do ponto de vista teórico-prático, o mandamento

ético é ambíguo do ponto de vista do movimento: em ambos o sujeito existente é definido como

inter-esse, como residindo num interstício, e se encontra entre teoria e prática de um lado, e entre o

repouso do ser e a dinâmica do devir, de outro. Existência, para Kierkegaard, é vir-a-ser, e enquanto

interesse o sujeito  se  encontra  numa situação alheia  ao movimento  puro,  na medida em que o

resíduo de pensamento se faz valer na existência. Ou seja, enquanto há consciência – pois ela é a

contradição, o ponto de choque entre real e ideal, não é possível encontrar o ponto exato em que a

individualidade  vem à  tona,  pois  o  pensamento  desengaja  o  indivíduo  do puro  movimento  da

existência e o põe em contato novamente com a idealidade, o repouso estático da ideia.

Se  o  conhecer  a  si  mesmo  é  o  separar-se  do  outro,  o  principium  individuationis da

antiguidade, o “torna-te quem tu és”, significa o mandamento de tornar-se um consigo mesmo, e

assim  também  com  o  gênero  humano.  Para  Kierkegaard,  o  individuum busca  o  essencial  da

existência humana em ser ele mesmo e todo o gênero humano numa co-participação.  Mas essa

pertença não se dá como um final feliz, em que o indivíduo é reintegrado no geral e assume sem

mais delongas o seu papel na criação ou no social em plena satisfação; ao contrário, o elo que une

toda a humanidade enquanto gênero é justamente o conceito negativo do pecado. Isso é explicado

por Haufniensis em  O Conceito de Angústia:  “O ponto-chave da individualidade [Pointen i det

Enkelte] está,  exatamente,  no seu relacionar-se negativamente com o geral,  sua irredutibilidade;

mas, tão logo a irredutibilidade é excluída do pensar, o individual é suprimido”169. Não é necessário

desenvolvermos uma exposição sobre o pecado neste momento, mas sim expressar a relação entre o

indivíduo e o gênero humanos.  A supressão do individual  que é aludida aqui  intenta  expressar

precisamente a contradição da consciência na colisão entre o individual e o geral, entre o real e o

ideal:  o que se perde na imobilidade do conceito no pensamento é a atualidade do real que se

encontra em devir. Não obstante, Haufniensis insiste que a essência do individual é a relação com a

169 KIERKEGAARD, 2010, p. 85, n. 191.
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totalidade:  “o homem é  individuum,  e,  como tal,  ao mesmo tempo ele  mesmo e todo o gênero

humano, de maneira que a humanidade participa toda inteira do indivíduo, e o indivíduo participa

de todo o gênero humano”170. Cada indivíduo é a repetição da totalidade, e tornar-se si mesmo e

tornar-se gênero são ambas as condições para a individualidade autêntica; no entanto, isso não pode

ser feito sem que o eu seja posto precisamente enquanto contradição, e isso impede que se possa

falar dele de maneira abstrata, na medida em que a contradição só é posta depois que o individual é

dado em oposição ao universal, mas ao mesmo tempo o universal só está devidamente posto como o

individual.

Os contornos éticos desta contradição aparecem bem definidos em Temor e Tremor. Ali o

ético é confrontado com o religioso, e num primeiro momento busca se fazer valer na apreensão da

individualidade e se esgota em si mesmo, conduzindo o indivíduo para além da generalidade do

ético. A discussão ocorre em torno da pretensão de moralidade do ato religioso em si: ou Abraão é

um assassino ou o pai da fé. Nesse sentido, a concepção de individualidade se divide em duas; na

primeira, Johannes De Silentio qualifica como o indivíduo como “ser imediato, sensível e psíquico,

(…) que tem o seu telos no geral”171 e se submete de bom grado à tarefa ética da externalidade, ou

seja, tem de “despojar-se do individual”172. Na segunda concepção, o indivíduo se defronta com a fé

e o espiritual, no qual o ético perde para ele o estatuto de estádio mais elevado no processo de

constituição da individualidade. O indivíduo põe a si mesmo como além do ético, movimento pelo

qual a fé se define justamente como “esse paradoxo segundo o qual o indivíduo está acima do

geral”173. A esta relação Silentio chama “uma relação absoluta com o absoluto”, pois somente aí foi

posto um limite ao ético e se estabelece uma relação por meio da fé, na qual a rejeição do ético se

torna o critério para que o indivíduo encontre a si mesmo por meio da relação absoluta, que, apesar

de estar posta para ele enquanto tarefa na máxima do tornar-se si mesmo, permanece sendo uma

instância  resultante  do embate  polêmico  do indivíduo com o geral.  Nessa  última  concepção,  a

individualidade  rompe as barreiras  da finitude  ética,  ou da imanência  do geral,  que caracteriza

justamente a primeira concepção, em que o indivíduo se subsume ao geral e nele se realiza. Nesse

sentido,  a  possibilidade  de realizar  a  tarefa  expressa na máxima requer  a  força descomunal  de

colocar-se  de  frente  ao  mundo inteiro  e  buscar  todos  os  meios  necessários  para  tal,  pois  caso

contrário  sequer  se  pode  falar  num  absoluto  que  possibilite  a  relação.  É  nesse  sentido  que

Kierkegaard leva para um outro patamar a ética moderna, que se limitava a perguntar o que se deve

fazer, enquanto ele pergunta o que eu devo fazer. Também por isso a fé consiste na potência mais

170 Idem, p. 30.
171 KIERKEGAARD, 1983, p. 141.
172 Ibidem.
173 Ibidem.
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alta da individuação: nela o indivíduo se encontra sozinho, e somente ele pode assegurar-se de si

mesmo174.

Na fé, o eu individual vem, portanto, a qualificar-se como espírito, e aqui se ultrapassa a

primeira  concepção  de  uma individualidade  imediata,  limitada  ao  sensível  e  ao  psíquico;  aqui

devemos remeter ao desenvolvimento mais profícuo de uma teoria acerca do eu em Kierkegaard, ou

seja, em A Doença Para a Morte. Ali – embora apenas em seis parágrafos – aparece o que pode ser

designado como a elaboração mais explícita e madura da egologia kierkegaardiana. Anti-Climacus

abre a primeira parte do livro da seguinte forma: “o ser humano é espírito. Mas o que é o espírito? É

o eu175. Mas o que é o eu? O eu é uma relação que relaciona ela mesma consigo mesma, ou o

relacionar da própria relação consigo mesma na relação; o eu não é a relação, mas o relacionar da

relação  consigo  mesma”176.  Aqui  podemos  entrever  a  transição  da  concepção  dicotômica  da

individualidade que se faz presente na sua concepção finita, ou seja, limitada à alma e corpo, para o

momento em que o espírito se insere na relação como um terceiro que relaciona os outros dois; o

eu, ou o espírito, é uma relação que se duplica em duas instâncias de relações: uma autorrelação

consigo próprio e uma relação com um outro a partir da relação consigo próprio. Então, a relação

consigo próprio, que não consiste senão no momento da autorreflexão, estabelece no momento em

que  é  posta  e  a  partir  de  si  uma  abertura  para  um outro,  que  passa  a  constituir  o  elemento

determinante da própria relação que funda o espírito.

Anti-Climacus prossegue caracterizando o ponto de vista da dualidade ou da finitude: “um

ser  humano  é  uma  síntese  do  finito  e  do  infinito,  do  temporal  e  do  eterno,  de  liberdade  e

necessidade, em resumo, uma síntese. Uma síntese é a relação entre dois. Considerado desta forma,

um ser humano ainda não é um eu”177.  Esta relação diádica representa o primeiro momento da

autorrelação do eu consigo mesmo,  o primeiro  momento da reflexão,  em que o eu limita-se a

aperceber-se  de  si  próprio  como eu.  O  sentido  de  dizer  que  a  concepção  dual  da  síntese  não

constitui um eu significa apenas que não há aqui um eu efetivo, que tenha condições de perfazer os

limites  da  sua  egoidade,  e  por  isso  pode  tomar  sua  incompletude  por  uma infinitude;  trata-se

portanto de um eu finito que ainda não se sabe como tal, mas que no entanto sabe a si mesmo como

eu, já é minimamente determinado pela reflexão, e portanto já se encontra a caminho da completude

da  egoidade.  Esta  é,  pois,  a  condição  de  todo  ser  humano,  na  medida  em  que  cada  um  é

174 Idem, p. 152.
175 Em dinamarquês, Selv. Em português não temos uma expressão única que traga em si a conotação de uma relação

como Selv, Selbst em alemão ou Self em inglês. Por outro lado, a tradução por “si mesmo”, embora seja uma opção
válida, quebra a unidade do substantivo que também deve permanecer evidenciada. Portanto, opto aqui pelo  eu,
assumindo que na concepção da palavra a relação consigo mesmo do eu esteja implícita, ainda que não evidente.

176 KIERKEGAARD, 1967, p. 13.
177 Ibidem.

81



minimamente refletido, e portanto encontra-se minimamente já encaminhado no percurso do tornar-

se um eu. Nessa ocasião, a relação ainda não se constitui como uma tricotomia: “na relação entre

dois, a relação é o terceiro como uma unidade negativa (…) se, no entanto, a relação se relaciona

consigo mesma, esta relação é o terceiro positivo, e este é o eu”178. O eu efetivo aparece como uma

reduplicação  de  uma relação  que  se sucede  ao  tornar-se  uma relação  consigo mesma,  de uma

relação que se torna autorrelação. Aqui se vê claramente a operação da dupla reflexão: para que a

relação possa realizar este movimento de sobrelevação, ela necessita estabelecer-se como relação,

ou seja, realizar o primeiro movimento e em seguida repeti-lo com referência a ela própria. Se o eu

0 uma relação que se relaciona com a própria relação, a segunda reflexão nesse sentido é um refletir

a partir da autorreflexão inicial, na qual se determina dicotomia; e o segundo movimento constitui o

terceiro elemento que vê no ir  além dos limites  do eu finito,  ou seja,  em direção ao não-eu,  a

condição para a própria constituição do eu efetivo, o eu em sentido eminente.

Para  Anti-Climacus,  essa  referência  ao  outro  representa  o  momento  positivo  de

estabelecimento do eu e uma condição deste: “se a relação que se se relaciona consigo mesma foi

estabelecida por outro, então a relação é de fato o terceiro (…) o eu humano é esta relação derivada

e estabelecida, uma relação que relaciona a si mesma consigo mesma e no relacionar a si mesma

consigo mesma relaciona-se com um outro”179. Este outro com o qual ela se relaciona por meio da

própria relação se constitui nela como o poder do qual o próprio eu deriva, sendo esta uma relação

absoluta que, numa configuração de desequilíbrio,  engendra no eu o desespero.  Dessa forma, a

relação absoluta com o outro designa “a completa dependência da relação (do eu), (…) a inabilidade

do eu em chegar ao ou estar em equilíbrio e repouso por si mesmo, mas somente, em relacionando-

se consigo mesmo, relacionar-se com aquilo que estabeleceu toda relação”180. Esta dependência não

designa senão a relação com o outro como condição do estabelecimento do eu. Anti-Climacus chega

a denominar a relação do eu com o outro que o constitui como uma reflexão infinita: “a relação que

é para si também reflete a si mesma infinitamente na relação com a força que a estabeleceu”181, e a

extirpação do desespero do eu se dá quando esta reflexão infinita, que aqui se pode designar como a

relação absoluta do eu com o absoluto, encontra seu equilíbrio no repouso que se dá a partir do

querer ser ele mesmo: “a fórmula que descreve o estado do eu quando o desespero é completamente

extirpado  é  esta:  ao  relacionar-se  consigo  mesmo  e  ao  querer  ser  ele  mesmo,  o  eu  repousa

transparentemente no poder que o estabeleceu”182.

178 Ibidem.
179 Idem, p. 13-14.
180 Idem, p. 14.
181 Ibidem.
182 Ibidem.
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A conexão entre a reflexão infinita e a ideia de querer ser si mesmo designa a conexão da

reflexividade com o ético, que se formula a partir do mandamento do tornar-se si mesmo; nele, o

desenvolvimento do eu ao longo das diferentes formas de desespero descritas por Anti-Climacus

adquire os traços de uma relação constitutiva do eu consigo próprio numa relação com o outro, até

que se descubra neste outro o poder constituinte do absoluto. Nesse sentido, não se trata de dizer

que a autorreflexividade perde o seu poder constitutivo, mas, ao contrário ela o ganha como uma

dádiva divina de um poder maior; e este adquire seu caráter constitutivo absoluto precisamente ao

dar lugar para o poder constitutivo do próprio eu. Caso assim não fosse, o poder absoluto seria não

um substrato no qual o eu repousa mesmo estando em constante auto-atividade, mas um anteposto

contra o qual ele conflita e que limitaria, e não tornaria  infinita, sua atividade reflexiva própria.

Somente assim a tarefa do eu de tornar-se si mesmo pode ser um tornar-se um eu concreto, uma

síntese equilibrada entre finito e infinito, entre possibilidade e necessidade, como Anti-Climacus

descreve mais à frente. A atividade interior do eu consiste, nessas linhas, num esforço contra a sua

própria  estrutura bipolar,  em direção a  uma elevação ao poder  abrangente  diante  do qual  o eu

enquanto síntese ganha a si mesmo a partir do mais alto.

Podemos portanto determinar a dupla reflexão na constituição do eu em cada um de seus

movimentos. De um lado, a primeira reflexão consiste naquela em que a consciência é posta como o

próprio hiato entre real e ideal, como um desengajamento entre o eu e o outro, no qual a consciência

surge  desde  seu  fundamento  como  uma  duplicidade  irresolvida,  um  descompasso  entre  a

representação e o representado, em que se revela  a incomensurabilidade entre  ambos,  e que no

entanto  se  manifesta  ela  própria  como  uma  síntese  contraditória,  em  que  a  possibilidade  se

manifesta como impossibilidade. De outro lado, num segundo momento, pela segunda reflexão se

manifesta a possibilidade da consciência em repetir-se em si mesma, em ganhar-se a si mesma de

volta numa dádiva pelo absoluto; aqui ocorre um reengajamento, um dobrar de volta em direção ao

outro,  em que ocorre uma mútua apropriação numa relação espiritual  entre criação e criador,  e

quando a impossibilidade se manifesta, inversamente, como uma possibilidade. O movimento do

religioso é, pois, aquele em que se dá o equilíbrio entre os dois movimentos, no qual eles se efetuam

simultaneamente, e em que a determinação recíproca entre possibilidade e impossibilidade põe a

onipotência divina como provendo uma plenitude de esperança no futuro, que por si só já torna

pleno o presente. Este movimento em direção ao futuro, em que a própria cesura da consciência se

torna o índice que remente ao criador e à sua onipotência, representa o traço mais característico

daquilo que Kierkegaard quis representar com a ideia de repetição, em oposição à ideia grega de

recordação, e que o levou a qualificar a repetição como a categoria sensu eminentiori da metafísica

moderna para explicar  a ideia de  movimento,  e onde também ela fracassa, pois seu esforço por
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autossuficiência  só  é  recompensado  no  próprio  abandono  desta  autossuficiência  no  momento

mesmo da sua autoconstituição.

Reduplicação como repetição: a ideia de movimento

Como já pudemos desenvolver anteriormente, a concepção kierkegaardiana de reduplicação

indica um movimento da subjetividade em que o pensamento se traduz em existência, o que não se

dá sem os auspícios do paradoxo e do absurdo, e que se traduz na interioridade do movimento da fé,

a partir  do qual o indivíduo é concebido na sua unidade indivisível e incondicionada.  Podemos

aprofundar-nos  na  compreensão  dessa  categoria  por  meio  da  compreensão  dessa  tradução,

concebida na sua especificidade enquanto um movimento entre dois momentos distintos, e enquanto

um redobramento de uma resolução interior na exterioridade, a partir da ideia de repetição, a qual

em Kierkegaard  consiste  na elaboração conceitual  em que a questão do movimento  é  posta  de

maneira mais próxima, e que portanto pode ser considerada a categoria que mais se aproxima de um

ponto de partida e de um fundamento para algo como uma “metafísica” kierkegaardiana. Se se faz

necessário manter a separação entre uma concepção metafísica de movimento, e outra em que o

conceito  de  repetição  é  a  diretriz,  isso  sucede  por  força  da  elaboração  específica  da  ideia  de

movimento presente em Kierkegaard. Analisaremos aqui a sua concepção de movimento enquanto

repetição, e a partir do que estarão lançadas as indicações para a compreensão tanto da reduplicação

como  repetição,  como  da  dupla  reflexão,  que  pertence  à  mesma  constelação categorial  que  a

reduplicação, como um movimento repetitivo ao qual a reflexão se submete e no qual ela ganha em

potenciação, ou seja, no qual ela adquire uma relação adequada com a existência e a atualidade

temporal do indivíduo.

A compreensão  “existencial”  da  categoria  de  movimento  em Kierkegaard  por  meio  da

repetição não se dá sem o tom irônico da polêmica lançada por ele contra as pretensões de Hegel de

“pôr  a  metafísica  em movimento”,  no  que  a  construção  da  repetição  se  dá,  por  um lado,  em

oposição à categoria da mediação sistemática ali presente, e, por outro, num resgate da forma como

a questão do movimento foi posta pelos gregos, através de uma recolocação da questão acercada das

suas condições de possibilidade numa retomada da oposição entre pensamento e vida. No livro que

traz a repetição no título, Kierkegaard atribui o protagonismo ao pseudônimo cômico Constantin

Constantius  – cujo  nome é ele  próprio uma repetição  – que busca realizar  psicologicamente  o

movimento repetitivo,  e assim se defronta com todas as suas paradoxalidades. A oposição entre

pensamento e vida se torna manifesta quando Constantius enuncia que a “repetição é uma expressão

decisiva  para  aquilo  que  era  'recordação'  entre  os  gregos.  Tal  como estes  ensinavam que todo
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conhecer é um recordar, também a nova filosofia ensinará que a vida é toda ela uma repetição”183.

Como sabemos, a reminiscência platônica foi concebida como uma forma de explicar justamente

como se dava o conhecimento das formas (eidos), por meio de uma remissão ao contato direto que a

alma havia tido antes de encarnar; trata-se, portanto de uma formulação retrospectiva da ideia de

conhecimento.  A  remissão  à  reminiscência  grega  se  dá,  para  Constantius,  pois  “repetição  e

recordação são o mesmo movimento, apenas em direção oposta, pois aquilo que se recorda, foi,

repete-se para trás; enquanto a repetição propriamente dita é recordada para diante”184. A repetição

indica, em contraste, um movimento  para frente, e a sua problemática filosófica traz à baila uma

das preocupações centrais da filosofia de Kierkegaard; segundo ele,

“a filosofia está perfeitamente correta ao dizer que a vida deve ser entendida para trás. Mas

então esquece-se a outra cláusula: de que ela deve ser vivida para frente. Quanto mais se

pensa  por  esta  cláusula,  mais  se  conclui  que  a  vida  na  temporalidade  nunca  se  torna

propriamente  compreensível,  simplesmente  porque  nunca  em  tempo  algum  se  alcança

perfeito repouso para que se possa olhar para trás”185.

A exigência de que o movimento da existência seja orientado, não para o que já foi, mas

para o que vem a ser impele que se aprofunde a distância entre vida e pensamento; diante da tarefa

da repetição,  o que resta à filosofia,  portanto,  é apontar para os seus próprios limites ao tomar

consciência desta distância mesma. Kierkegaard mantém a filosofia apartada da imodéstia de querer

pensar o devir sob as categorias do ser, que constituem a essência do pensar em geral;  e nesse

sentido,  o  movimento  nunca pode ser apreendido naquilo que possui  de mais  específico,  quiçá

reproduzido  na  esfera  do  pensamento.  É  por  isso  que  os  gregos  mantiveram-se  coerentes  ao

conceber o conhecimento como recordação, pois a recordação só é possível quando aquilo que se

recorda já atingiu sua completude e seu fim, e tem assim como encerrado o seu movimento de vir a

ser. Para Constantius, a recordação como categoria de compreensão da existência significa “saltar

por cima da vida”, na medida em que a recordação “tem a grande vantagem de começar com a

perda; por isso é mais segura, já que nada tem a perder”186. Como a cosmologia grega concebia uma

temporalidade  cíclica,  em  que  o  eterno  residia  para  trás,  a  eternidade  só  poderia  dar-se  na

recordação; embora com isso o problema da repetição não pudesse ser colocado, pois a repetição é

uma categoria  da  liberdade, ao passo que o grego compreendia o desenrolar da história sob os

auspícios do destino, que remete sua pré-determinação à origem longínqua e inalcançável do eterno

mítico. A relação do pensador platônico com a ideia, por sua vez, era uma relação contemplativa, e

183 KIERKEGAARD, 2009, p. 32.
184 Ibidem.
185 KIERKEGAARD, 1967, IV A 164.
186 KIERKEGAARD, 2009, p. 37.
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a pergunta sobre a repetição, que para Constantius consiste no “primeiro problema da liberdade”187,

não pode ser posta se o indivíduo é meramente contemplativo. A concepção temporal grega é de

que qualquer repetição possível é alheia ao indivíduo, é exterior à sua liberdade e a subsume ao

girar inexorável das transições entre as eras. O máximo que o indivíduo pode alcançar é o desvelar

da própria ideia diante de si, sem que ela se incorpore na substância mesma da sua existência; não

há um choque entre o temporal existente e a eternidade ideal, mas apenas uma relação recíproca de

contemplação, e o indivíduo não pode, por meio da relação com a ideia,  interferir  no curso do

mundo.

Se com a categoria antiga da recordação, o movimento (kinesis) era concebido como um

recuo, ou uma regressão, com a categoria moderna da mediação o movimento é concebido como um

mero vincular conceitual na esfera do pensamento, e, segundo Kierkegaard, a filosofia moderna se

extraviou completamente ao conceber que a mediação pode constituir uma transição (Übergang) na

realidade. Se a recordação parte do presente em direção ao passado para explicá-lo, a mediação

parte do abstrato do pensamento para explicar a realidade,  e nisso dilui a realidade no nada do

pensamento, se dar a ele a possibilidade de enriquecer-se de determinações através da realidade. A

repetição,  por sua vez,  possui  uma dialética específica,  em que “aquilo que se repete  foi,  caso

contrário não podia repetir-se, mas precisamente o fato de ter sido faz com que a repetição seja algo

de novo”188. Se a recordação diz que algo que existe na atualidade foi, a repetição diz que aquilo que

foi  anteriormente  passa  agora  à  atualidade  de  novo:  “a  existência  que  existiu  passa  agora  a

existir”189. Dessa forma, a repetição remete a uma origem determinada, em vez de uma eternidade

infinita, a qual, pela sua determinação mesma, está completa em si mesma e pode ser reapropriada,

reduplicada ou repetida. Aqui tem-se uma reelaboração da figura do originário, na medida em que a

repetição  é  concebida  como  uma  redintegratio  in  statum  pristinum190,  mas  não  um  originário

ontológico fora do tempo, e sim temporalmente determinado e ao mesmo tempo inserido na finitude

e em conflito com ela. A intenção de Kierkegaard não pode ser outra que não apontar para o evento

da encarnação como um evento originário, que representa no tempo o ponto de partida e a remissão

para qualquer ação de liberdade.

Apesar de todo o delineamento pretensioso da categoria da repetição como a resolução de

toda a filosofia moderna, o desenrolar da história de Constantius mostra a frustração cômica do seu

resultado: a sua “viagem de investigação”,  em que ele viajara duas vezes ao mesmo lugar para

observar as possibilidades da repetição, se mostra um total fracasso, e o seu jovem poeta com o qual

187 KIERKEGAARD, 1983, p. 289.
188 KIERKEGAARD, 2009, p. 51.
189 Ibidem.
190 Idem, p. 46.
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se corresponde só atinge a repetição poeticer, assim como o próprio Constantius ao final de tudo. O

máximo grau de repetição possível que o livro concebe é a repetição enquanto produção poética, o

que comicamente põe a repetição como aquilo que há de mais distante do movimento interior que

Kierkegaard quer qualificar como o “receber tudo em dobro” que Jó havia performado por meio de

sua fé e resiliência. Isso põe o leitor que busca um ponto de vista espiritual sobre a sua obra numa

situação ambígua: por um lado, a repetição se estabelece como uma categoria de movimento pela

qual o fundamento, ou o originário representado pela encarnação, se torna atualizado novamente na

realidade da existência,  e assim ela adquire sentido e projeção para o futuro; por outro lado, a

completude  do  movimento  não  só  não  aparece  como  uma  via  possível  de  reduplicação,  mas

também  como  uma  impossibilidade  determinada:  não  há  outra  alternativa  na  realização  do

movimento a não ser na repetição do originário, ou, em termos religiosos, na imitatio Dei, mas ao

mesmo  tempo  esta  constitui  a  maior  das  impossibilidades  determinadas precisamente  pela

indeterminação  positiva,  pela  inapreensibilidade  daquilo  que  constitui  a  substância  mesma  do

originário.  É  por  isso  que  Kangas  é  enfático  ao  dizer  que  a  problemática  da  existência  em

Kierkegaard envolve uma “ruptura com o horizonte da ontologia”191, na medida em que o evento

fundante do vir-a-ser é anterior à narrativa teleológica da consciência reflexiva, que busca elevar-se

ao divino por meio da reflexão.

Portanto, se a repetição é de alguma forma um conceito metafísico, ela se estabelece como

tal no limiar da ontologia, em que não vale a suprassunção (Aufhebung) dialética na passagem do

ser para o não ser, e sua unidade meramente lógica no devir, mas uma distinção entre o puro nada e

o não-ser do qual o ser emerge; dito de outro modo, o não-ser do qual o ser surge é um ser que é

não-ser, ao passo que o puro nada não se constitui como um oposto dialético, mas corresponde ao

próprio absoluto que é aproximável apenas  via negationis, e que se encontra indeterminado não

fora, mas  entre ser e não-ser, ou seja, no mesmo  locus em que a consciência emerge.  Segundo

Kangas,  há  em  Kierkegaard  uma  “recusa  romântica  em  identificar  o  ser  com  o  ser-para-a-

consciência”192,  já  que  a  consciência  oculta  o  tempo  originário  como  realidade  verdadeira,  na

medida em que ela sempre já perdeu a relação com a imediatidade e com sua própria origem na

medida  em  que  é  posta.  Nesse  sentido,  a  repetição  para  a  consciência  se  dá  apenas  como

representação: a consciência deve sempre retomar a realidade a cada momento para que a realidade

tenha permanência, na medida em que o presente não é o imediato, mas sempre um re-presentar. A

autoconsciência como repetição não é e não pode ser o domínio da certeza e da identidade, ou se

191 KANGAS, 2007, p. ix.
192 Idem, p. 82.
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quisermos, o âmbito do repouso e da tranquilidade, mas o da duplicidade193, pois nela sempre se

trata de um em si e um para si, sempre há uma perspectiva sobre seu contraposto e sobre ela própria

inserida  nesta  relação.  O  paradoxo  que  a  repetição  representa  no  processo  de  formação  da

consciência chega ao ponto de estabelecer que a consciência deve pressupor a si mesma, pois ela já

deve ser  antes de vir a ser, na medida em que para a consciência ser significa ser repetido, e ela

depende da repetição para tornar presente o presente, e assim representável. Nesse sentido, a própria

recordação já pressupõe uma repetição, pois a consciência necessita remeter a si mesma como já

estando estabelecida no passado que é recordada; mas, se o originário se estabelece, na perspectiva

da repetição, como aquilo que é irrecuperável, a consciência não pode repetir senão a si mesma e

apenas a si mesma e, na medida em que ela faz uso da repetição para esforçar-se para manter-se

contemporânea a si mesma, numa simultaneidade temporal na qual ela é em si e para si, então ela

deve definir-se como um  desvanecer,  ao passo que a própria simultaneidade,  a repetição que é

sempre transcendência, permanece inatingível pela sua própria constituição.

Essa simultaneidade,  equivalente  à  agilidade da autoconsciência  que põe a  si  mesma,  a

“subjetividade  tética”  e autossuficiente,  é o elemento  da repetição  que constitui  o “interesse da

metafísica moderna, e ao mesmo tempo o interesse face ao qual a metafísica fracassa”194. Não se

trata de estabelecer uma unificação de um movimento duplo, mas de estabelecer uma indistinção,

uma “identidade dos indiscerníveis” em que se possui um e dois ao mesmo tempo. É nesse sentido

que se configura a aporia do mandamento ético do tornar-se si mesmo, pois somente na repetição se

vislumbra como algo pode tornar-se o que já é, como algo que já se encontra presente pode se

presentificar.  Todavia,  na  medida  em  que  essa  possibilidade  se  manifesta  apenas  enquanto

impossibilidade,  toda transição se dá como um  salto, como μετάβασις εἰς ἄλλο γέν) grego, considerado porος (transição

entre gêneros)195, que gera a colisão entre razões incomensuráveis e a diferença qualitativa que deve

caraterizar toda transição verdadeira. Por isso também a repetição é descrita por Constantius como

uma transfiguração, na qual tudo se torna novo; há uma mudança substancial que se configura em

algo novo, e no entanto tudo o que já foi está presente ali em sua plenitude. Se a repetição é uma

transcendência, ela deve pressupor a distância, ao mesmo tempo em que exige sua supressão.

Não é à toa que o jovem protagonista da repetição se utiliza da passagem bíblica de Jó para

ilustrar esse duplo movimento: ao conceber o seu tormento terreno como uma provação divina, Jó

realiza  um  movimento  interior  de  transcendência,  pois  não  há  nenhuma  garantia  que  se  faça

presente que lhe dê a garantia do resultado. Tudo é assumido por sua conta e risco, e em plena
193 Esta duplicidade  também é, como vimos, a  condição da dúvida e também a permanência  dela na consciência

enquanto  possibilidade,  mesmo  na  relação  desta  com  o  mais  alto.  Daí  a  concepção  de  consciência  como
apophansis: nela sempre permanece um resquício do inapreendido, pois se trata de fato do inapreensível.

194 KIERKEGAARD, 2009, p. 51.
195 KIERKEGAARD, 1992, p. 98.
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autonomia ele se vê só diante de Deus. Quando o jovem diz que na figura de Jó “a ideia está sempre

em movimento”196,  aí  está  indicado o movimento  de reduplicação  na  repetição:  a  ideia  que se

encontra em movimento é a ideia da ideia, a experiência do eidos197, a possibilidade da existência

efetiva do absoluto e a simultânea relação pessoal absoluta com o absoluto. Essa duplicação da

ideia, que move Jó a ir adiante na sua luta por justificação, contrasta precisamente com a concepção

da  formação  da  autoconsciência  para  a  filosofia  moderna,  na  qual  decorre  uma  luta  por

reconhecimento, e não pela justificação da própria existência, cujo ponto de partida é a sua própria

contingência.  O  esforço  transcendente  de  justificação  perante  o  divino  aparece  como  um

movimento de repetição no qual a eternidade – que aqui é a expressão do interesse absoluto do

indivíduo pela própria existência, aquilo que põe a consciência como um terceiro elemento decisivo

entre  idealidade  e  realidade  –  aparece  introjetada  no  devir  como  disjunção  absoluta, cuja

decidibilidade não deixa nada para o pensamento, apenas para a resolução na fé enquanto paixão.

Nessa  disjunção  aparece  a  incomensurabilidade  entre  ser  e  devir,  o  que  obriga  Constantius  ao

esforço infinito de manter a tese eleata lado a lado com a de Heráclito, e entre os quais a repetição

se dá como movimento infinitesimal da consciência, no redobramento do eterno no temporal e do

temporal no eterno, entre a ideia e a particularidade concreta do indivíduo.

Para  delinearmos  as  diretrizes  determinantes  da  repetição  para  nossa  tarefa,  a  da

compreensão da  reflexividade  no contexto  da formação  da  consciência,  podemos  aludir  a  uma

digressão feita por Haufniensis, numa nota de rodapé que se mostra muito esclarecedora para a

problemática  da repetição  na relação  com a ideia  de começo.  Ao procurar  determinar o início

efetivo  do  espiritual,  Haufniensis  determina  ao  mesmo  tempo  a  relação  adequada  entre  o

cristianismo e o paganismo; para ele, a totalidade anterior, a primeira configuração da totalidade,

constitui uma imperfeição justamente por ter encontrado sua completude, e “aquela totalidade, na

sua imperfeição, deve prefigurar (præformere) prototipicamente tudo o que a outra revela”198. Se, de

um lado, a primeira totalidade encontra-se encerrada em si mesma, e nesse encerramento o acesso

aos não-iniciados é então só vedado, de modo que o seu suceder e a sua determinação como o

primeiro já é por si só uma indicação de que ele já foi ultrapassado, a primeira determinação que se

pode imputar a qualquer remissão a ele é a da referência indireta; ou seja, se é possível reconstituir

na forma de um sistema elaborado a unidade perdida da antiguidade, é necessário um dobrar de

volta do presente para o passado, ou seja, uma reflexão retrospectiva, num movimento análogo ao

da recordação,  como foi posto aqui.  Mas dado que a totalidade encontra-se perdida,  a reflexão

termina no abismo do indeterminado, e a ela não resta senão voltar-se a si mesma e determinar a

196 KIERKEGAARD, 2009, p. 114.
197 KANGAS, 2007, p. 111.
198 KANGAS, 2007, p. 111.
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totalidade  como esta  prefiguração prototípica  do atual  revelado,  no que o movimento  reflexivo

adquire seu conteúdo a partir da própria forma da reflexividade; o que Haufniensis chama aqui de

prefiguração  prototípica,  a  relação  do  primeiro  com o  ulterior,  carrega  justamente  a  forma  da

reflexividade na medida em que é constituída por uma relação negativa, e que no entanto não se

confina ao esforço de reconstituir o perdido, mas de repetir a sua forma na atualidade num impulso

à totalidade, ainda que imperfeita, dada a incompletude inerente ao movimento da repetição. Dito de

outro modo, as determinações do paganismo grego que apontam para o cristianismo só podem ser

vistas  como  uma  prefiguração  prototípica  a  partir  do  movimento  da  dupla  reflexão;  se  uma

recordação absoluta,  que equivaleria  a  uma restauração efetiva  do paganismo e na abolição  do

cristianismo, é para nós impossível, o movimento reflexivo é refletido novamente para a atualidade

do presente, no que o momento mesmo em que a impossibilidade aparece como tal se configura

como o novo começo, em que coincidem simultaneamente o fim do mundo antigo e o advento do

Homem-Deus no mundo.

Isso significa que a interrupção pressuposta pela  retomada (para usar o termo análogo à

repetição em dinamarquês,  Gjentagelse) é um elemento-chave para a compreensão da ideia que

Kierkegaard  apresenta  como  movimento;  não  se  pode  conceber  movimento  sem  uma

transcendência, e uma transcendência envolve o confronto com um limite e sua irrupção no advento

do novo; o que difere bem de um conceito linear e uniforme de transição. Por outro lado, a leitura

invertida  e  retrospectiva  da perspectiva  cristã  sobre o paganismo não é capaz  de sair  das  suas

próprias determinações, e esta é uma das razões por que a antiguidade encontra-se separada do

moderno por um abismo; é nesse sentido que a reflexividade, da mesma forma que o cristianismo,

constitui para a subjetividade um agouro do qual quanto mais se tenta escapar, mais próximo dela

ele se encontra; quanto mais se tenta resolvê-la em si mesma, mais ela se assenhora do seu esforço;

de tal forma que a única alternativa é a intensificação e sua retomada contínua, sua apropriação

interior  como  o  fator  constitutivo  mais  íntimo  da  própria  subjetividade.  Nessas  linhas,

encaminharemos  agora  o  próximo  passo  da  discussão,  em  que  exploraremos  a  questão  da

apropriação como um elemento decisivo da concepção da dupla reflexão em Kierkegaard.

Apropriação e reflexão

Ao tratar diretamente da dupla reflexão no  Postscriptum, Climacus faz referência a uma

série de expressões que se articulam em torno da sua noção de apropriação. A primeira diz respeito

à figura do pensador subjetivo, como aquele que “existindo, é essencialmente interessado no seu

próprio  pensamento,  em  existir  nele  (…)  seu  pensamento  possui  um  outro  tipo  de  reflexão,

90



especificamente,  aquela  da  interioridade,  da  possessão”199.  Além  disso,  ele  identifica  a  dupla

reflexão com a reflexão na interioridade, ou seja, aquela que manifesta a expressão do pensamento

na existência,  e traduz o pensamento na vida individual:  “a reflexão da interioridade é a dupla

reflexão  do  pensador  subjetivo:  ao  pensar,  ele  pensa  o  universal,  mas  como  existente  no  seu

pensamento,  como adquirindo-o  na  sua  interioridade,  ele  se  torna  mais  e  mais  subjetivamente

isolado”200. O isolamento de que ele fala aqui indica justamente a unidade da tradução que, por

esforço da consciência, harmoniza o compasso entre pensar e agir, que independe da relação do

indivíduo com outra coisa que não a ideia, que constitui a essência de seu pensamento. Assim, a

interioridade não remete a nenhuma lei mundana e nenhuma relação intersubjetiva para determinar-

se, a ela bastam apenas duas reflexões: a reflexão da consciência na ideia, e a reflexão da ideia na

existência. O isolamento da subjetividade é, para Climacus, o próprio índice da verdade, na medida

em que a interioridade pertence ao mundo espiritual e, portanto, “não é deste mundo”, e sempre sem

encontrará, em maior ou menor grau, em conflito com este; da mesma forma, a origem da “verdade

que é interioridade” não pode ser encontrada nas categorias deste mundo, ou naquilo que Silentio

chama de o geral, ou seja o substrato ético em que o indivíduo se encontra vinculado ao mundo. Do

ponto  de  vista  do  indivíduo  existente,  constituído  a  partir  de  uma  relação  com  a  ideia  e  na

apropriação existencial desta, o geral só aparece de forma adequada e dentro de seus limites no

momento em que, pela segunda reflexão, o pensamento se traduz em ação, mas, bem entendido,

uma  ação  individual  autodeterminada,  com  a  qual  o  geral  entra  em  relação  apenas  de  forma

subordinada e para a qual ele não oferece nenhuma determinação, mas apenas é impactado pelas

consequências desta ação “absoluta”, por assim dizer.

Outra  forma de vinculação entre o conceito de apropriação e a reflexão que aparece no

Postscriptum é na oposição entre a reflexão objetiva e a reflexão subjetiva, sobre a qual vale a pena

defrontarmos com o trecho da exposição por inteiro:

“Quando para o espírito existente qua existente está posta uma questão sobre a verdade, esta

reduplicação  [Reduplikation]  da  verdade  ocorre;  mas  a  existência  mesma,  a  existência

mesma naquele que questiona, que existe de fato, mantém apartados os dois fatores um do

outro, e a reflexão mostra duas relações. Para a reflexão objetiva, a verdade se torna algo

objetivo, um objeto, e a questão é ignorar o sujeito. Para a reflexão subjetiva, a verdade se

torna  apropriação,  interioridade,  subjetividade,  e  a  questão  é  mergulhar  a  si  mesmo,

existindo, na subjetividade”201.

199 KIERKEGAARD, 1992, p. 73.
200 Ibidem.
201 Idem, p. 192.
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A vinculação estreita  entre os conceitos supracitados,  apropriação,  interioridade e subjetividade,

atravessa toda a exposição de Climacus, sendo, por vezes, utilizados de forma a designar o mesmo,

a saber, a relação da subjetividade com a verdade na fé; e sempre no insistente contraste entre o

objetivo e o subjetivo, que não encontram na exposição possibilidade de reconciliação efetiva, mas

sempre  como  um  horizonte  rumo  ao  qual  o  indivíduo  se  esforça:  “o  pensamento  objetivo  é

completamente indiferente à subjetividade e à apropriação; sua comunicação é direta (…) ela não

possui a ilusividade e a arte da dupla reflexão”202, de tal forma que a dupla reflexão constitui um

índice justamente da apropriação subjetiva da verdade no discurso: “objetivamente não há verdade,

mas  a  apropriação  é  a  verdade”203.  Nesse  sentido,  o  caráter  ilusório  da  comunicação  da  dupla

reflexão é indiferente ao fator principal: que a verdade é apropriação, e esta depende da disposição

do indivíduo diante do que lhe é apresentado. Não se concebe a verdade como enunciado, mas se

concebe o enunciado como apresentação de uma possibilidade,  uma ocasião para a apropriação

subjetiva,  na  qual  o  sujeito  se  vê  diante  de  uma  escolha;  e  o  discurso  que  leva  em  conta  o

interlocutor como sujeito não pode fazê-lo senão defrontá-lo como tal.

Isso  aponta  novamente  para  a  perspectiva  da  incompletude,  em  que,  para  o  indivíduo

existente,  imerso  no  reino  do  vir-a-ser,  a  verdade  na  sua  inteireza  não  pode  se  encontrar  no

resultado, como fechamento e acabamento, pois a existência é sempre em devir. Nesse sentido, o

pensador subjetivo não pode esquecer-se de “que a verdade está apenas no devir, no processo de

apropriação,  e  que  consequentemente  não  há  resultado”204.  Mas  esta  ausência  de  um resultado

positivo na incompletude implica em uma indecidibilidade objetiva sobre a validade da verdade,

pelo motivo  de que,  num contexto  em que a  verdade se define como  a correspondência entre

sujeito e objeto, ela pode ser concebida como concordando consigo mesma apenas na medida em

que o sujeito e o objeto concordam consigo próprios numa duração. Mas se o sujeito é existência e

está imerso no vir-a-ser, somente no momento em que a verdade objetiva é proclamada ela encontra

validade objetiva, mas no momento seguinte se pode proclamar outra asserção divergente e, caso

não se esteja de posse da continuidade concedida pela consciência subjetiva, a verdade rapidamente

se desvanece na contradição objetiva, e que por isso mesmo não pode possuir nenhuma validade na

medida em que se rompe toda a validade da relação com o sujeito. Por isso Climacus assevera:

“quando a subjetividade é a verdade a definição de verdade deve conter em si a expressão da

antítese à objetividade, um lembrete daquela encruzilhada na estrada, e esta expressão ao

mesmo tempo indicará a resiliência da interioridade. Aqui está tal definição da verdade: uma

202 Idem, p. 75.
203 Idem, p. 77.
204 Idem, p. 78.
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incerteza  objetiva,  apreendida  por  meio  da  apropriação  com  a  interioridade  mais

apaixonada, é a verdade, a verdade mais elevada que há para uma pessoa existente”205.

Esta  é  uma das  assertivas  que Kierkegaard  usa  como uma definição  da  própria  fé;  e  a

apropriação de uma incerteza subjetiva mantém a mesma relação dialética que a fé com a reflexão,

na medida em que esta consiste no momento da suspensão da própria reflexão e por meio da qual

ela  pode  repetir-se,  voltar  a  si  mesma  num patamar  distinto  de  potenciação.  Pode-se  portanto

atribuir  ao movimento  da apropriação o caráter  do momento de passagem entre  o objetivo e o

subjetivo, no que a subjetividade vem a orientar-se ativamente diante do objeto e se sobrepõe a ele

sem no entanto suprimi-lo; daí a ideia de que a apropriação consiste numa autoatividade: “todo ser

humano é espírito e a verdade é a autoatividade de apropriação”206, e isso explica, para Climacus, o

caráter indireto da comunicação autêntica, pois nela o sujeito interlocutor é incitado indiretamente,

pela  autoatividade  da  interioridade  do  falante,  a  engajar-se  por  si  próprio  também  numa

autoatividade interior, pois sem isso a própria comunicação é impossibilitada, já que ela necessita

da apropriação como momento. Segundo Haufniensis, a pregação religiosa, que é “a mais difícil de

todas as artes”207, tem um vínculo essencial com o diálogo, mas com isso ele quer dizer que no

diálogo o movimento interior é incitado a ser repetido na interioridade do outro, que é tornado,

então, próximo: “a apropriação é justamente o segredo do diálogo”208.

A formulação da verdade como interioridade e da fé como apropriação poderia gerar uma

pergunta  sobre  um subjetivismo exagerado  e mesmo um relativismo como posições  filosóficas

assumidas por Kierkegaard; contudo, a apropriação consiste num termo dialético, que pressupõe

uma subjetividade ativa e uma objetividade independentemente válida, de tal forma que a asserção

da  subjetividade  enquanto  personalidade autoconstituída  pela  apropriação  é  um  elemento

constitutivo da verdade enquanto uma experiência interior, e não por si só o critério que faz valer o

que seu arbítrio bem entende. Assim, o ato subjetivo da apropriação depende de um algo outro que

deva  ser  tornado  próprio  no  processo;  trata-se  portanto  de  um  conceito  dinâmico,  em  que  a

atividade  de auto-constituição  consiste  numa produção da própria  subjetividade  a  partir  da sua

relação com o outro, no qual a subjetividade não pode permanecer encerrada em si própria, mas

deve sair de si e voltar a si num novo patamar de aprofundamento interior (Indeliggjörelse), que é o

índice  da  própria  transformação  subjetiva  que  acontece  neste  movimento.  A  apropriação  se

apresenta  como  um  saber  subjetivo,  ou  uma  forma  de  autoconhecimento,  pois  aquilo  que  é

205 Idem, p. 203.
206 Idem, p. 242.
207 KIERKEGAARD, 2010, p. 18.
208 Ibidem.
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interiorizado e tornado próprio é feito por meio de uma atividade interior e tornado parte de si

reflexivamente.

Dessa  maneira,  a  apropriação  necessita  de  um outro  que  se apresente  para  ela  como o

contraposto a ser apropriado, o elemento do contraste entre o objetivo inerte e a subjetividade ativa;

sobre esse aspecto, Jon Stewart nos indica acertadamente que a apropriação “implica uma relação

ou um movimento do universal para o particular. Começa-se por um princípio abstrato, uma lei ou

comando, e então se o interpreta no contexto da situação específica de cada um”209; e este universal

não consiste, para Kierkegaard, senão na própria mensagem do cristianismo. Ao remeter ao de te

fabula  que  propõe  a  diretriz  hermenêutica  da  boa  nova,  Kierkegaard  concebe  o  processo  de

apropriação como aquele em que é posta a relação pessoal com o universal da mensagem cristã. Se,

por um lado, o decorrer da atividade da apropriação requer um esforço pessoal de elaboração e

tradução da mensagem para o contexto pessoal e uma avaliação segundo critérios próprios, por

outro lado o movimento da mensagem se dá do universal  para o particular,  e pela  sua própria

universalidade  a mensagem cristã possui a forma mais arrebatadora de despertar o interesse da

individualidade, pois o que está em jogo na mensagem cristão não é senão a processa de felicidade

eterna. Se o maior movimento possível para a alma é aquele em que o maior dos universais é posto

em relação com o elemento subjetivo mais singular, então o cristianismo consiste na promessa do

movimento absoluto, da transfiguração e restauração absolutas da interioridade, ainda que constitua

para o indivíduo a  exigência absoluta da resignação infinita,  na qual a apropriação se dá como

esforço e decisão conscientes, aos quais o indivíduo é compelido e sem poder manter-se indiferente

à mensagem. Com efeito, segundo Kierkegaard, “somente dois tipos de pessoas podem saber algo

sobre ela: aqueles que são apaixonadamente, infinitamente interessados na sua felicidade eterna e

na fé constroem esta felicidade na sua ligação fiel a ela, e aqueles que, com a paixão oposta (porém

com paixão) a rejeitam – os amantes feliz e infeliz”210.

O conceito de apropriação pode ser compreendido de muitas maneiras, e a apropriação não é

especificamente um conceito cristão. Ela pode acontecer, de fato, a nível coletivo, social, nacional,

etc., mas o que marca a especificidade da apropriação cristã é que ela só acontece a nível pessoal, e

sempre marcada pela paixão interior. Na concepção de Kierkegaard, a benevolência divina permite

mesmo que se rejeite a mensagem cristã, pois, assim como no intelecto a possibilidade da dúvida

mantém-se sempre à espreita, a nível da vontade sempre permanece em voga a possibilidade do

arrependimento.  Só é possível  afastar-se irreconciliavelmente do cristianismo,  nesse sentido,  na

indiferença carente de pathos, no distanciamento e na arrogância irônica de querer estar acima da

209 STEWART, 2010, p. 101.
210 KIERKEGAARD, 1992, p. 52.
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passividade  exigida  nesse  pathos,  e,  no  ponto  extremo,  no  seu  esvaziamento  e  sistematização

através do conhecimento objetivo, que reduz o cristianismo à pura abstração. É nesse sentido que

Jon Stewart vê a crítica de Kierkegaard à abstração – a qual é fundamental para a sua concepção da

reflexão – como o ponto de inflexão que ocasiona sua polêmica com o idealismo alemão: segundo

Kierkegaard, a remissão a uma relação pessoal com uma mensagem existencial consiste num ganho

a mais que não só serve como elemento de concretude que a vincula ao mundo da atualidade, mas

também como critério de validade da própria mensagem, na medida em que ela se encontra assim

salvaguardada  da  pretensiosidade  meramente  humana,  deixando  espaço  para  o  surgimento  do

divino.  A  crítica  do  idealismo  alemão  ela  própria  se  dá  em  Kierkegaard  por  vias  de  uma

apropriação;  Kierkegaard não é um observador externo ao idealismo,  mas busca desconstruir  o

idealismo lendo-o para trás, concebendo a si mesmo como o ponto de encerramento, onde o círculo

termina seu percurso e se torna caduco211.

Nesse sentido, a relação do indivíduo existente com a mensagem do cristianismo consiste no

critério  que  a  subjetividade  não  é  capaz  de  fornecer  para  uma vinculação  com a  verdade  via

apropriação, e Jon Stewart o reconhece que o motivo de Kierkegaard foi nesse ponto justamente a

universalidade;  no entanto,  parece não questionar  a ideia  de que a subjetividade  precise de um

critério exterior a ela para determinar as diretrizes da apropriação mesma. Segundo Stewart, “não

pode haver em princípio nenhum conjunto de doutrinas sobre como se deve, enquanto indivíduo,

apropriar-se do cristianismo nas situações da própria vida. (...) Kierkegaard não apenas falha em

prover critérios específicos, mas também parece negar a própria possibilidade de tais critérios”212.

Nesse  sentido,  a  pergunta  sobre  o  porquê  do  evangelho  ser  especificamente  o  critério  mais

adequado para a  apropriação é posta  como vislumbrando a possibilidade  de outras  elaborações

doutrinais com as mesmas pretensões de universalidade do cristianismo. Veremos mais à frente que,

para Kierkegaard, as razões para a vigência deste critério são historicamente determinadas, e não se

pode dizer com Stewart que Kierkegaard negue a possibilidade de tais critérios, embora a ideia forte

de decisão presente em sua obra deixe margem para isso. A preocupação de Stewart com a abertura

para o problema do  mal moral, que é bastante explícita no delineamento de Abraão em Temor e

Tremor, no qual ele oscila entre a individualidade religiosa e o assassinato do ponto de vista ético. É

necessário defrontar-se com esta questão com a perspectiva de que, no cristianismo, a possibilidade

do pecado, por mais grave que seja, anda lado a lado com a possibilidade da devoção, e se se

neutraliza uma, a outra também é neutralizada. O problema é o que se perde com isso, pois, para

211 Pensada dessa forma, a ideia de uma apropriação se torna essencial para a concepção de uma  crítica histórica
negativa, o que será recuperado mais à frente como um traço principal da possibilidade um tanto limitada de se
conceber Kierkegaard como um filósofo crítico.

212 STEWART, 2010, p. 116.
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Kierkegaard, se na decisão não se concede liberdade absoluta para o indivíduo, o que inclui no seu

extremo a possibilidade do  mal absoluto, não se pode falar em liberdade histórica. Dito de outra

forma, o esquecimento da possibilidade do mal inerente ao agir humano, ou da possibilidade do

pecado  que  acompanha  a  consciência  religiosa  assim  como  o  eu  deve  acompanhar  todas  as

representações,  constitui  um perigo maior ainda na medida em que se torna impossível a dupla

consciência de se fazer o mal e concebê-lo por si só, e não como vinculado a um “bem maior”

arbitrariamente posto pelo indivíduo. O esquecimento da concepção que envolve a possibilidade do

pecado e do mal serem transfigurados em um ato religioso é um dos motivos que levou Kierkegaard

a criticar o atavismo de sua época, e a consequente dessacralização contemporânea da ação e da

liberdade humanas.

No entanto, pretendo estabelecer o aspecto doutrinal que permeia a exposição da filosofia

de Kierkegaard como um pressuposto, o que não impede de tentarmos conceber em paralelo os

motivos  especificamente  filosóficos  que  motivam  esta  investigação.  Kierkegaard  concebe  o

evangelho como o mais universal por se referir individualmente a cada existente interessado na sua

salvação, e isto é o que ocasiona a disposição para a apropriação. Nesta perspectiva, a apropriação

se completa na imitação do Cristo como o mais elevado, e aqui quanto maior o envolvimento com

Deus,  maior  o  sofrimento  num sentido  mundano,  donde  se  segue  o  requerimento  absoluto  do

cristianismo  de  morrer  para  o  mundo.  Este  movimento  consiste  na  origem  das  disposições

psicológicas investigadas pelos pseudônimos e com que Kierkegaard nomeou um de seus livros, a

saber, a angústia e o desespero, e cuja problemática se encontra dada pelo diagnóstico espiritual do

próprio cristianismo.

Da possibilidade à transcendência: a psicologia religiosa de Kierkegaard

O caminho maiêutico-religioso de Kierkegaard apresenta uma sofisticação metodológica que

não pode ser suficientemente apresentada sem que se percorra, ao lado da comunicação indireta, da

ironia e da poética, uma concepção da psicologia. Aqui ele será apresentado como uma diretriz que

conduz à elaboração do conceito de possibilidade em conjunção com a ideia de liberdade, numa

apresentação análoga àquela realizada por Haufniensis em  O Conceito de Angústia.  Kierkegaard

concede  diretamente  a  três  obras  o  subtítulo  em que  as  qualifica  como obras psicológicas:  O

Conceito  de  Angústia tem  como  subtítulo  “uma  simples  reflexão  psicológico-demonstrativa

direcionada  ao  problema  dogmático  do  pecado  hereditário”;  A  Doença  Para  a  Morte,  “uma

exposição psicológica cristã para edificação e despertar”; e A Repetição, “um ensaio em psicologia

experimental”  –  além,  disso,  o  ensaio  Culpado/  Não  Culpado  –  Uma História  de Sofrimento,
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presente em Estádios no Caminho da Vida,  traz o subtítulo “uma história de sofrimento – uma

construção psicológica imaginária”. Um apanhado de alguns traços gerais comuns a estas três obras

é o suficiente para compreender o que Kierkegaard concebe como  psicologia, sendo que não se

pode esquecer todo o teor doutrinal e teológico que esta palavra carrega no contexto de sua obra.

O escrito em que o termo aparece na sua maior desenvoltura é O Conceito de Angústia, no

qual Haufniensis desenvolve, na exposição do pecado originário, ao mesmo tempo uma aplicação

da  sua  psicologia,  bem como  uma  crítica  –  no  sentido  da  limitação  precisa  dos  limites  –  da

psicologia  a  partir  da dogmática  teológica.  No texto  de  A Doença Para a Morte, a  psicologia

aparece como a apresentação da doutrina acerca do eu, ou seja, como uma egologia que desenvolve

progressivamente o compassar harmônico do eu consigo próprio, e com isso na relação adequada

com  Deus,  da  forma  como  expusemos  anteriormente.  Na  repetição,  o  psicológico  se  dá

predominantemente na constituição do ponto de vista da observação, no que o narrador e primeiro

protagonista do livro põe a si mesmo fora de cena para dar lugar ao segundo protagonista, o jovem

poeta com quem ele mantém uma relação epistolar. Embora em cada uma dessas obras o conceito

apareça em nuances distintas, em maior ou menor grau é possível detectar os traços comuns que se

encontram de fato presentes em todas elas, de modo que é possível dizer que a obra de Kierkegaard

apresenta  um conceito  unívoco  de  psicologia.  A divisão  aqui  adotada  é  meramente  de  caráter

expositivo, para que possamos explorar o conceito por partes.

O objeto da psicologia em O Conceito de Angústia é o conceito de pecado [Sunde], e desde

o início  do  texto  Haufniensis  se  defronta  com as  dificuldades  epistemológicas  de  apreender  o

pecado,  categoria  que  pertence  à  dogmática  teológica,  através  da  psicologia,  e,  ao  longo  da

exposição,  a  angústia  aparece  como o elemento  do pecado que  mais  se  presta  à  apreensão  da

psicologia, e é isto o que permite a Haufniensis denominar a forma do escrito como uma “reflexão

psicológica”213. A primeira dificuldade tem a ver justamente com a diferença entre a natureza das

categorias psicológicas e teológicas, pois a diferença na lida com seus objetos de apreensão se dá de

forma radical:  a dogmática é peremptoriamente positiva, enquanto que à psicologia cabe apenas

“copiar os contornos”214 do objeto, de modo que a figura de sua apreensão vai sendo composta a

cada momento. Enquanto a dogmática é assertiva e quer estabelecer-se como ponto de partida para

a apreensão de seu objeto, a “psicologia se relaciona com ele de modo propriamente feminino”215,

embora,  justamente  por isso,  a psicologia  está  apta  a apreender  negativamente  os contornos da

interioridade  que  se  eludem  na  exposição  assertória  da  teologia.  Isso  por  que,  como  explica

Haufniensis, no seu operar a psicologia “persegue seu objeto na observação”, o que, ao contrário do

213 KIERKEGAARD, 2010, p. 25.
214 Idem, p. 24.
215 Idem, p. 18.
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que dá a entender, “não tem a ver com os detalhes da realidade empírica”216, mas com a construção

da “possibilidade real”217 do objeto, cuja riqueza se constitui na liberdade das determinações do real

empírico, e que pode ser legado à elaboração pelo observador como um experimento imaginativo.

Nesse sentido, Haufniensis atribui à psicologia, “mais do que qualquer outra [ciência] o direito de se

embriagar  com a multiplicidade borbulhante da vida”218,  na medida em que ela está entregue à

riqueza da possibilidade, ela é uma ciência do possível, que ama219 a possibilidade.

O segundo problema que a psicologia encontra em estabelecer-se com relação ao pecado é

que  o  objeto  da  psicologia  deve  “ser  algo  de  estável,  que  permanece  numa  tranquilidade  em

movimento, não algo de instável, que constantemente produz a si mesmo”220, o que, com efeito, é o

caso com relação ao pecado: ele “não é um estado. Sua ideia consiste em que seu conceito seja

superado incessantemente. Como estado (de potentia) o pecado não é, ao passo que de actu ou in

actu,  é  e  volta  a  ser”221. Nesse sentido,  a  psicologia  não pode se ocupar  do surgimento  do eu

autodeterminado ou determinado enquanto liberdade, por exemplo, pois seu limite se dá justamente

quando ela se confronta com a origem da possibilidade e deixa de limitar-se à possibilidade mesma.

Nesse sentido, a psicologia encontra seu domínio apenas no “cálculo de possibilidades”222, e sua

ocupação  na  transição  quantitativa,  e  não  qualitativa;  o  movimento  que  ela  retraça  é  o  da

intensificação, e não o da transubstanciação; com o “como o pecado pode surgir, e não:  que ele

surge”223.  A psicologia  então  sempre  depende  e  deve  estar  a  serviço  de  outra  ciência,  a  qual,

contudo, “só aguarda que ela acabe para, por seu turno, começar os trabalhos, ajudando a psicologia

nas explicações”, e portanto não anula ou suprime seu resultado, mas ao contrário, se apropria dele

num campo mais abrangente. A importância da psicologia equivale, portanto, àquela que possui a

doutrina do espírito subjetivo em relação à doutrina do espírito absoluto,  sendo que esta última

Haufniensis  associa  especificamente  à  dogmática,  ao  passo  que  a  primeira  é  uma qualificação

adequada para a psicologia.

Em  A Doença Para a Morte,  por sua vez,  a psicologia aparece praticamente apenas no

título, embora, da mesma forma que em O Conceito de Angústia, o tratado seja qualificado como

possuindo um teor expositivo psicológico, no qual a psicologia é apresentada mais especificamente

como forma de escrita, e pela qual Anti-Climacus qualifica a forma do tratado como uma forma

216 Idem, p. 18.
217 Idem, p. 24. 
218 Idem, p. 25.
219 Ibidem.
220 Idem, p. 23.
221 Idem, p. 17.
222 Idem, p. 24.
223 Idem, p. 24.
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“psicologicamente correta”224. Ainda que conceito por si não apareça de forma bem desenvolvida na

sua especificidade metodológica, pode-se observar, na medida em que o conceito de desespero se

desenvolve nas nuances subjetivas do livro, o mesmo método que se havia sido concebido no livro

sobre a angústia, escrito quatro anos antes. É possível, todavia, conceber que o conceito ganhe aqui

uma envergadura levemente mais larga, quando se observa nas notas de rascunho de Kierkegaard

para o livro que a expressão psicológico que qualifica o tratado havia sido originalmente concebida

como  edificante225,  que  fora  substituída  posteriormente.  Nesse  sentido,  acrescenta-se  mais  uma

camada de significado ao conceito  de psicologia,  na medida  em que sua capacidade  edificante

coincide com a inserção de um telos ao discurso psicológico que não se encontra no Conceito de

Angústia e que a aproxima da apologética, a saber, daquele tipo de comunicação que, dessa vez não

por meio de uma maiêutica reduplicada que engendra o automovimento no leitor, mas que o faz por

meio  de  uma  caracterização  exemplar  das  possibilidades  inerentes  à  tipologia  psicológica

representada por cada uma das desarmonias possíveis que o eu experiencia consigo próprio. Nesse

sentido,  a psicologia em  A Doença Para a Morte se caracteriza mais como uma “antropologia

filosófica” ou uma “fenomenologia das possibilidades humanas”226, no qual o próprio objeto central

da investigação constitui um objeto adequado às exigências da psicologia na medida em que sua

própria atualidade na consciência consiste numa remissão à possibilidade: “todo momento atual do

desespero é remissível à possibilidade”, e, embora o desespero “seja sempre no tempo presente”,

“em todo momento atual de desespero a pessoa em desespero carrega todo o passado como um

presente em possibilidade”227. Nesse sentido, o desespero, enquanto uma “qualificação do espírito e

do  eterno  no  homem”  não  pode  em  si  e  por  si  ser  objeto  da  psicologia,  a  sua  remissão  à

possibilidade e sua atualização no presente o tornam um objeto  indireto da mesma forma que a

angústia o fazia com relação ao pecado na outra exposição.

Em A Repetição, a ideia de psicologia não se apresenta sob este caráter metodológico que

propicia a elaboração de um tratado, mas aparece como um modo  exemplar no qual a ideia de

repetição é corporificada na figura do jovem criado por Constantius. O “experimento psicológico”

que ele leva a cabo é justamente esta criação poética do jovem poeta, que experimenta a repetição a

partir das tensões psicológicas que ele encontra por ocasião de um encontro amoroso. Ou seja, o

motivo da psicologia experimental é ali puramente determinado pelo estético e pela criatividade

imaginativa do experimentador, e a tendência que abre o campo de atuação para uma apreensão

224 KIERKEGAARD, 1967, p. 6.
225 KIERKEGAARD, 1967, VIII² B 171: 1-5, op. cit. KIERKEGAARD, 1967, p. 139.
226 Idem, p. 173.
227 Idem, p. 17.
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psicológica da repetição na figura do poeta é o recolhimento progressivo da figura de Constantius

que termina por reduzi-lo a um mero observador externo, cuja tarefa o ocupa “de modo puramente

estético e psicológico”228, e que se relaciona com o desdobrar da repetição no interior abscôndito do

poeta sem nome de forma desinteressada e externa, embora psicologicamente comprometida, pois

“a arte do observador é expor o que está escondido”229. Vê-se no texto que, embora o texto resulte

num mal-entendido manifesto entre os dois personagens, a psicologia opera como um índice que

aponta para o essencial mas não se atira em direção a ele e não o viola na tentativa de desvelá-lo, o

que faz com que ela mantenha-se nos seus limites de observadora desinteressada e desvinculada do

desdobrar mesmo da coisa para ela em questão.

Para concebermos a importância do desenvolvimento do conceito de psicologia para a nossa

discussão, devemos pôr em questão precisamente este afastamento metodológico que é crucial para

que a psicologia mantenha seu objeto, para não aviltá-lo na própria investida da investigação. A

constituição do ponto de vista do observador consiste no mesmo movimento de afastamento do qual

a ironia se faz valer para relacionar-se negativamente com o mundo ao seu redor, com a diferença

que, no caso da observação psicológica, tem-se um objeto determinado e um direcionamento da

investigação  que,  da  mesma  forma  que  na  ironia  se  o  conteúdo  esvaziado  por  ela  própria  é

determinado  negativamente  pelo  seu  contorno,  o  cerne  elusivo  da  interioridade,  refratário  à

apreensão científica, constitui para a psicologia o objeto de uma representação indireta ou negativa,

que necessita duplamente do afastamento metodológico que cria o campo isolado da observação e

que ao mesmo tempo mantém-se orientada pelos movimentos próprios deste elemento refratário.

Nesse sentido, o observador psicológico é refletido para fora do domínio onde estes movimentos

ocorrem, e mantém com ele uma relação em que, justamente pela sua natureza desinteressada, uma

relação de reflexão indireta, na qual ele próprio vem a ser determinado como o negativo abstrato

que  se  retrai  para  que  o  fenômeno  possa  vir  à  tona,  fenômeno  esse  que  é,  segundo  Magister

Kierkegaard, foeminini generis230 e que, por isso mesmo, deve encontrar na psicologia seu método

correspondente de manifestação.

Com o método psicológico, Kierkegaard pôde, por assim dizer, descobrir um novo território

de categorias apreensíveis apenas por meio do delineamento indireto que seu conceito proporciona.

Os  conceitos  objetos  da  psicologia,  a  angústia,  o  pecado  e  o  desespero,  mas  também  a

personalidade poética, a melancolia, o tédio, o absurdo, etc., todas elas são conceitos delineados

negativamente, e que mantém com o núcleo da singularidade existencial o caráter de um marcador

fenomenológico que indica sobretudo a presença de uma relação efetiva consigo mesma; ou seja,

228 KIERKEGAARD, 2009, p. 138.
229 Idem, p. 34.
230 KIERKEGAARD, 2005, p. 23.
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indica  que  a  própria  reflexividade  já  se  encontra  enraizada  no  cerne  daquela  subjetividade  em

específico,  e que agora se encontra em conflito com a ideia, pois diante dela o indivíduo já se

apercebeu  como  tal,  e  pôde  ao  menos  intuir  reflexivamente  que  aquela  natureza  se  distingue

qualitativamente do universal e da generalidade do imediato. A direção que esta apercepção adquire

a partir do momento inicial de ruptura é o que vem a distinguir o teor da tonalidade anímica em

questão.

Pretendo aqui retomar uma análise feita por David Kangas, na qual ele discute a perspectiva

transcendental da subjetividade enquanto uma pressuposto da egologia metodológica do idealismo

sistemático;  a  consciência  efetiva,  no  decorrer  da  sua  experiência  constitutiva,  pode  remeter

reflexivamente à subjetividade transcendental  na medida em que ela constitui  uma instância  de

identidade ideal que se relaciona com a consciência finita enquanto um dever-ser. Nesse sentido, a

resposta de Kierkegaard ao idealismo consiste em determinar a completude desta identidade do eu

consigo mesmo como um vazio, a partir do qual o movimento representacional da consciência se

torna  sempre  uma  apreensão  de  um conteúdo  caduco,  e  encontrando-se  sempre  atrasado  com

relação ao momento da sua conformação. Esse descompasso é a origem das disposições de ânimo

que Kierkegaard elabora fenomenologicamente como índice da fratura originária da consciência, o

que não estava disponível para a concepção idealista  de consciência,  pois,  segundo Kangas,  “a

autoconsciência idealista, interpretando a subjetividade egologicamente, ignora essa vulnerabilidade

e exposição; ela redireciona o sujeito para fora de si mesmo no próprio esforço de interiorização”,

através do que “uma loucura é introduzida sob a superfície de uma vasta normalidade”231. Aquela

incapacidade da consciência de manter-se presente para si mesma é um dos pressupostos essenciais

do idealismo, o momento da identidade, com o qual Kierkegaard rompe; e a negatividade inerente à

concepção da origem da subjetividade, a “falha originária da representação”232, é o que impõe ao

método  de  apreensão  dos  fenômenos  esse  desvio  oblíquo  que  força  a  investigação  teórica  a

“delinear  os  contornos”  do  objeto  negativamente  para  apreendê-lo233.  O  descompasso  entre  a

representação e o representado aparece para a consciência somente no momento em que é dado para

ela o momento da perda do originário enquanto tal, e Kierkegaard ilustra esta distância a partir da

231 KANGAS, 2007, p. 56.
232 Ibidem.
233 Não  pretendo  adentrar  nos  limites  da  análise  de  Kangas,  embora  talvez  se  possa  dizer  que  o  pressuposto  da

identidade da consciência consigo mesmo pode ser restaurado numa outra instância que de fato não se faz presente
na dialética do idealismo absoluto de Hegel, a saber, a do futuro temporal, na medida em que o religioso se imiscui
da expectativa da transfiguração e da espera paciente pelo advento. Aqui se pode dizer que a identidade deixa de ser
um momento pregresso a ser recordado, e passa a relacionar-se com a consciência como um ideal transcendental a
ser instituído na existência pela graça divina.
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própria noção de pecado: ele se constitui a partir da própria repetição da diferença para consciência,

que se traduz para ela na distância entre o real e o ideal, ou entre a possibilidade e a atualidade.

Na medida em que o momento da identidade encontra-se além do alcance da apreensão

representacional da consciência, toda formação que ela estabelecer não encontrará correspondência

com  a  atualidade  da  existência,  de  forma  que  ela  só  é  possível  como  possibilidade:  daí  a

importância  desta  categoria  na  apreensão  indireta  ou  negativa  do  fenômeno,  que  é  também  o

caminho que a sua psicologia percorre sob sua forma experimental.  A exposição de Haufiensis

sobre a angústia é a que mais explicitamente mostra a relação da possibilidade com a totalidade

vazia da representação na consciência; a angústia diz respeito ao estado imediato do homem, aquele

que se encontrava no paraíso, no qual o “espírito está sonhando no homem”234.  Mas ao mesmo

tempo ela indica a tendência para a projeção da própria realidade efetiva do espírito para fora de si

mesmo,  e,  no sonho, para fora do estado de inocência.  Quanto ao estado de repouso que este

representa, Huaufniensis pergunta: “mas o que há então? Nada. Mas nada, que efeito tem? Faz

nascer  angústia”235,  no  que  o  espírito  anuncia  sua  realidade  efetiva  primeiramente  como

possibilidade evasiva: “a realidade efetiva do espírito se apresenta sempre como um a figura que

tenta  sua  possibilidade,  mas  se  evade  logo  que  se  queira  captá-la,  e  é  um nada  que  só  pode

angustiar”236. Nesse sentido, a possibilidade é anunciada pelo espírito enquanto possibilidade, o que

leva Haufniensis a definir a esse respeito: “a angústia é a realidade da liberdade como possibilidade

para a possibilidade”237. Aqui fica bem exemplificado como a angústia originária, concernente ao

estado  imediato  em que  o  espírito  não  se  está  ainda  presente,  não  só  se  encontra,  segundo  a

perspectiva do observador  psicólogo-dogmático Haufniensis, duplamente afastada da capacidade

representacional de que a psicologia se vê capaz – daí o seu recurso inevitável à dogmática – como

também na  sua  própria  subsistência  ambígua  após  a  queda  no  pecado,  no  que  ela  vem a  ser

determinada mas não efetivada, e, por não poder remeter a um fundamento determinado, permanece

portanto determinada apenas negativamente, o que aparece para a consciência como possibilidade

da  liberdade.  Nesse  sentido,  a  possibilidade  aparece  para  o  existente  como  uma  construção

psicológica impossibilitada de efetivar-se plenamente na realidade, e constitui apenas material para

uma primeira reflexão, no que o indivíduo em processo de constituição pode encontrar ocasião para

exteriorizar-se.

234 KIERKEGAARD, 2010, p. 45.
235 Ibidem.
236 Ibidem.
237 Ibidem. O tradutor apresenta esta tradução como uma outra tradução possível, sendo que a preferida por ele foi 

“possibilidade antes da possibilidade”. Para enfatizar a repetição ou a duplicação da possibilidade, que é o que nos 
interessa aqui, preferi ater-me à segunda opção.
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Somente num segundo momento, ao qual a angústia não diz respeito senão indiretamente, a

segunda  reflexão  pode,  portanto,  dar-se  de  forma  plena  como  apropriação  da  possibilidade  e

tradução  desta  em  realidade;  este  diz  respeito,  contudo,  à  dialética  que  evolui  em  torno  do

desespero, que se dá na relação de tensão entre finitude e infinitude, a qual se encontra além dos

limites desta investigação. No entanto, nos basta salientar aqui que a angústia e o desespero fazem

parte de uma mesma explicação da síntese entre finito e infinito que é o homem, e cuja movimento

pode ser apreendido a partir da noção de dialética desenvolvida a seguir. Aqui, portanto, o pecado

já  está  posto  como  condição,  a  diferença  entre  realidade  e  possibilidade  está  dada  para  a

consciência.  A  liberdade  não  é  aqui  concernente  a  uma  possibilidade  imanente  (ou  um

agenciamento concreto de opções em vista, por exemplo) mas a uma impossibilidade imanente, que

se traduz como uma possibilidade transcendente, na medida em que “toda individualidade existente

possui uma possibilidade da relação com Deus”238, que não constitui senão a própria “liberdade

divina”239 transcendente, na qual o indivíduo reflete sua própria liberdade interior, e assim constitui

o  horizonte  da  identidade,  da  superação  do  pecado.  Para  enfatizarmos  a  diferença,  deve-se

distinguir entre um conceito negativo de liberdade, ou liberdade de, e um positivo, uma liberdade

para,  sendo que  a  primeira  caracteriza  o  tipo  irônico  de  liberdade,  o  desprendimento  de  todo

determinado, o separar-se do outro, e o segundo uma liberdade vinculante, em que os limites já

estão dados, e nos quais o indivíduo se defronta não com os outros, mas antes consigo mesmo.

Esta  possibilidade  transcendente  aponta  para  o  movimento  espiritual  que  Kierkegaard

denomina como paradoxo, salto,  movimento em virtude do absurdo, etc.  Deveremos tratá-lo da

perspectiva da constituição da subjetividade no seu movimento próprio, que é designado como um

movimento dialético, e que apresenta certos traços que permitem remeter à reduplicação reflexiva

como o locus de efetuação do movimento transcendente. A compreensão da dialética transcendente

que Kierkegaard intenta exprimir nos conduzirá à elaboração do conceito temporal de instante, bem

como  abrirá  o  caminho  para  formularmos  a  sua  concepção  de  reflexividade  apropriada  pela

subjetividade e direcionada à compreensão da existência enquanto conceito histórico.

A estrutura dialética da reduplicação

Como já pudemos observar, a reduplicação se aproxima da repetição na medida em que

ambas se referem a um movimento da subjetividade, em que ela se apropria de si mesma e assim

pode pôr a si mesma como livre. A compreensão da dialética de Kierkegaard encontra sua chave

238 KIERKEGAARD, 1992, p. 156.
239 Idem, p. 157.
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nessa injunção:  o sujeito  que se torna autônomo frente  ao geral  determinante,  não se deixando

determinar por ele e mantendo a tensão por meio da paixão da fé, a qual se sobrepõe às diretrizes da

razão e do geral – o que, por sua vez, não neutraliza o papel fundamental que a reflexividade exerce

na própria fé. Com efeito, se há uma reflexividade na fé, deve haver uma distinção enfática entre

razão e reflexão; se a fé pode ser determinada como reflexiva, ainda assim não se pode, de acordo

com a perspectiva de Kierkegaard, determiná-la em conjunção ou em harmonia com a razão. A

razão  deve  afundar na  paixão  da  fé,  e  a  determinação  de  pensamento  que  sobrevive  a  este

esgotamento da razão é uma reflexividade que lida com o paradoxo de uma maneira que a razão não

pode lidar. O afundamento da razão, por sua vez, não se deve senão à sua pulsão por completude, e

a reflexão que subsiste se mantém como um esforço da finitude rumo à infinitude, mantém-se no

interstício  entre  o  finito  e  o  infinito,  e  estabelece  com  ambos  uma  dupla  relação  dialética

determinada pela reflexão. Nesse sentido, assim como procuramos distinguir o conceito de reflexão

do de pensamento, devemos separá-lo também do de razão; o que não implica que em Kierkegaard

termine por vigorar um estupor religioso que se traduza numa loucura desarrazoada,  mas que a

razão da fé é loucura para esse mundo.

A dialética  da  reduplicação  e  o  Stimmung que  corresponde  a  ela  se  deixa  exprimir  na

expressão do tornar-se sóbrio, que Kierkegaard expressa no texto Julgai Por Si Mesmo:

“O Cristianismo é de opinião de que seu primeiro efeito ou o primeiro efeito do Espírito em

uma pessoa é que ela se torna sóbria. Em outras palavras, tudo que é essencialmente cristão

é um redobramento [Fordoblelse], ou toda qualificação do essencialmente cristão é antes de

tudo o seu oposto, enquanto que apenas numa visão humana ou secular algo é apenas aquilo

que é. Então, numa visão humana, um espírito que dá vida é um espírito doador de vida e

nada mais; cristãmente, é primeiramente o Espírito que mata que ensina a morrer. Numa

visão meramente humana, elevação é apenas elevação e nada mais; cristãmente, é antes de

tudo humilhação. Assim também o é com a inspiração – numa visão apenas humana, ela é

inspiração; cristãmente, inspiração é antes de tudo tornar-se sóbrio”240.

O principal traço da dialética que Kierkegaard busca apreender no cristianismo é essa inversão que

se define como redobramento e reduplicação (aqui pode-se concebê-los em sentido aproximado), no

que o estabelecimento da alteridade absoluta a partir de si mesmo põe também a distância e a tarefa

a ser completada. O fato de a inversão dar-se imediatamente a partir das determinações do presente

– no que o propriamente  espiritual  é  dado como  infinitamente  ausente –  mostram que,  na  sua

dialética, a reduplicação é posta em ato pela própria atividade do sujeito reflexivo; no que se torna

claro para nós, por consequência, que o ato mesmo da inversão implica num movimento reflexivo,

240 KIERKEGAARD, 1990, p. 98.
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em que o imediato vem a ser negado reflexivamente e apreendido interiormente, refletido no seu

inverso.

Nesse movimento de disjunção absoluta, a negatividade que pervade a existência vem a ser

refletida no pensamento na subjetivação mesma da reflexão; nesse momento ocorre a inversão em

que a posição do mais alto vem a ser converter em rebaixamento, na medida em que a negatividade

se introjeta na própria subjetividade na medida em que o ideal está posto como uma plenitude que

não está aí. Por outro lado, a reflexão subjetiva é o ponto de partida da aplicação das categorias do

pensamento  reflexivamente  à  existência  ou  ao  ser,  no  que  a  identidade  entre  ser  e  pensar  é

vislumbrada no horizonte como algo a ser criado por meio de um esforço individual, o qual se

traduz, para Kierkegaard, no ético. Esta articulação da reflexão, de dentro para fora, se constitui ao

mesmo tempo  que  a  reflexão  subjetiva  é  iniciada;  esta  constitui  por  si  a  segunda  potência  da

reflexão, que é a base para a estruturação da síntese que constitui o eu, o qual só pode ser mantido

enquanto síntese por meio de um esforço subjetivo da reflexão agora posta num movimento duplo,

como uma reflexão subjetiva, interior, e sua conversão num agir ético exterior. Nesse sentido, o agir

cristão, que não é na sua essência senão o agir comunicativo da palavra que transfigura e que traz o

outro para perto de si como próximo, encontra o lugar apropriado da reflexão não exatamente no

quê da mensagem, mas no como da própria comunicação; ou, dito de outro modo, não na verdade a

ser  transmitida,  mas  na  relação  da  verdade  com  o  existente,  que  visa  mostrar  ao  outro  a

proximidade dele como ser humano precisamente como o mais importante.

Nesse sentido, pode-se dizer que o conteúdo da mensagem se dilui na própria comunicação,

o que implica  novamente  naquela  inversão posta  pelo espiritual:  na comunicação verdadeira,  o

intento principal deve ser o não-comunicar, ou também o ocultar, da mesma forma que o próprio

esforço do indivíduo em atingir o ideal começa como uma abdicação. Isso mostra que o método

dialético de Kierkegaard se define como o duplo movimento de trabalhar em si e contra si próprio, e

a inversão que o movimento  engendra se desdobra,  para a  reflexão,  num duplo movimento  de

proximidade e distanciamento, no que o indivíduo em movimento se encontra numa dupla relação

de identidade e diferença simultâneos consigo próprio e que por isso mesmo o põe em movimento,

mas também o impede de apreender a si mesmo num instante como uma totalidade completa. Não

se trata, por outro lado, de dizer que a dialética de Kierkegaard é uma dialética sem síntese, embora

possamos dizer que é negativa, pois para ela a unidade do conceito aparece como uma unidade

negativa,  uma  completude  que  se  desvanece  no  seu  próprio  estabelecimento;  o  movimento  de

síntese, ou de superação da oposição kierkegaardiana, se resolve apenas no movimento de oclusão

do  substrato  originário  que  dá  origem à  separação,  ou  ao  pecado,  em termos  teológicos;  essa

contração ou ocultamento  do fundamento  que proveria  a  identidade  da consciência  consiste  na
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própria  origem do  ab-solutum,  ou seja,  a  exclusão  do campo da presença  em plenitude.  Nesse

sentido, a dialética expressa um movimento de afastamento, e não de aproximação, do originário

enquanto evento, e não enquanto um absoluto que está presente desde o início.

O melhor retrato que Kierkegaard fornece acerca da dialética concebida por ele aparece no

texto sobre a repetição, e, dada a proximidade desta com a reduplicação, pode-se pô-las ambas em

paralelo. O movimento ali é apresentado para explicar dois modelos opostos que são postos em

relação:  o poético  e  o religioso;  de um lado,  temos a  figura de Jó,  e sua resiliência  durante  a

provação  divina  à  qual  é  submetido,  como  um paradigma  de  fé;  de  outro,  a  figura  do  poeta,

enquanto aquele que mantém com a repetição justamente a relação negativa que para Kierkegaard

constitui a relação com o absoluto. A dialética da repetição é qualificada como uma dialética da

exceção,  em  que  o  poeta  é  concebido  como  exceção  pois,  numa  situação  de  contradição  de

consciência em que o real encontra-se perdido, ele não cede ao impulso do universal de aniquilar-se

juntamente com o real (realizar a “transcendência objetiva” do suicídio), e permanece vinculado ao

ideal  por  meio  da  força  da  sua  imaginação  produtiva.  Nesse  sentido,  a  poesia  ganha  uma

“ressonância religiosa” a partir da qual é traçado o paralelo com Jó, que não cede à tentação do

geral (a voz dos seus amigos que o exortam a amaldiçoar a Deus) e mantém-se firme na sua fé de

que há de ganhar tudo de volta, uma vez terminada a provação.

A colisão que engendra a consciência institui o conflito que se origina no momento em que

“a exceção irrompe no meio do universal (det Almene)”241. A partir daí se desenrola o conflito, o

choque que resulta na repetição, que Constantius chama de “processo durante o qual a exceção luta

até se impor e se justifica enquanto tal; porque a exceção não justificada reconhece-se precisamente

pelo fato de querer contornar  o universal”242.  Ser uma exceção,  nesse sentido,  significa possuir

forças para manter-se nessa relação de oposição a um universal,  sem que, no entanto,  haja um

interesse em aniquilá-lo, pois esta é a condição para que a exceção se sustente enquanto tal perante

ele. Se trata, pois, de uma luta por justificação, e não propriamente de uma luta de vida e morte, de

aniquilação  mútua;  isto  tornaria  tudo  fácil  demais  para  o  lado  mais  forte,  e  este  é  sempre  o

universal. No decorrer da luta, o martírio da exceção não a aniquila, mas fortalece; e não por um

descuido, mas por uma benevolência por parte do universal:

"no seu  conjunto  trata-se  de  uma luta  corpo a  corpo em que  o  universal  rompe com a

exceção, dilacera-a no combate e fortalece-a por intermédio desta luta. Se a exceção não

consegue suportar a carência que sofre, o universal não a socorre (...). A exceção enérgica e

determinada que, apesar do combate com o universal, é contudo um rebento nascido da sua

raiz, essa conserva-se"

241 KIERKEGAARD, 2009, p. 136.
242 Idem, p. 137.
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O momento em que a exceção aparece constitui o primeiro momento deste combate que

Constantius chama de “extremamente dialético e infinitamente matizado”,  cujo desenvolvimento

torna-se “tão difícil  quanto matar  um homem e deixá-lo vivo”243.  Aqui não há possibilidade de

entendimento mútuo entre as partes, principalmente porque, para além desse conflito absoluto, cada

parte parece ter seu desenvolvimento dialético próprio, em que se relaciona com a outra apenas de

maneira negativa. A exceção, pois, definida como tal, tem como determinação de si o abandono

dessa relação originária, em que ela possa por fim vir a justificar-se a si própria e através de si

própria;  mas,  nesse  sentido,  ela  se  mantém  vinculada  a  esse  impulso  que  nunca  se  atualiza

plenamente, e no fim das contas ela é capaz de conservar-se apenas na medida em que reconhece a

si mesma como tendo ai a sua origem. Dai a afirmação de que

“a exceção enérgica e determinada que, apesar do combate com o universal, é contudo um

rebento  nascido  de  sua  raiz,  essa  conserva-se.  A  relação  é  a  seguinte.  A  exceção,  ao

examinar-se a si mesma, pensa também o universal, ao trabalhar-se a si própria, trabalha em

favor do universal. Portanto, a exceção explica o universal e explica-se a si mesma”244

Este trabalho da exceção se da em função do seu outro apenas indiretamente, em que se manifesta

"a cólera e a impaciência do universal sobre a barulheira que a exceção causa”245. Não há aqui

reconhecimento, mas desentendimento; a mediação, no seu amago, negativa. De acordo com Niels

Eriksen,  esta  relação negativa  de alteridade  entre  universal  e  exceção  mostra  de que modo no

mesmo  instante (Øieblikket)  ambos  os  termos  envolvidos  sustentam  paradoxalmente  a  mesma

validade, e não validades alternadas – não um como positivo e outro como negativo, mas ambos em

sua validade eterna mutuamente imbricada.  A negatividade,  a ausência do outro que e também

constitutiva da própria alteridade, e o que instaura o outro enquanto presença negativa: “a inelutável

ausência do outro – a alteridade do outro – e precisamente a presença do outro enquanto outro”246.

O outro só se torna outro quando esta  perdido como para-si;  e a  partir  de então a ausência,  a

negatividade constitutiva da alteridade, passa a tornar-se efetiva como uma instância doadora de

sentido, como um modo de existência.

Este é o segundo momento do combate, que se configura na  reduplicação dos termos em

que a alteridade e consumada no negativo. Aqui vem a manifestar-se a “predileção apaixonada que

o universal tem pela exceção”247, bem como o fato de que “a exceção pensa o universal com uma

paixão enérgica”248. A dialética então não aniquila a alteridade numa instância absoluta positiva: "a

243 Ibidem.
244 Ibidem.
245 Ibidem.
246 ERIKSEN, 2000, p. 71.
247 KIERKEGAARD, 2009, p. 137.
248 Idem, p. 138.
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exceção justificada reconcilia-se no universal”249 precisamente nessa negatividade constitutiva, pois

aqui  ambos,  o universal e a exceção,  encontram-se justificados.  A dupla justificação,  é,  pois,  a

própria repetição; que, não obstante a reafirmação positiva de cada parte, mantém o negativo como

constitutivo da própria relação. A exceção explica o universal e a si mesma, mas o universal não

pode ser condescendente; ele é, ao contrário, “radicalmente polêmico contra a exceção; pois não

quer que note sua predileção antes que a exceção o obrigue, por assim dizer, a confessá-lo” 250. Dai

se infere que a luta não é, de fato, por reconhecimento, pois a determinação fundamental da exceção

a própria  exclusão da esfera do universal;  e nesta  exclusão  ela  põe a  si  mesma como positiva

somente  por  meio  de  uma  luta  por  justificação,  a  qual  se  traduz,  num dizer  religioso,  numa

provação  efetiva; e por fim “o Céu rejubila mais com um pecador que se arrepende do que com

noventa e nove justos”251, muito embora isso seja velado para o ponto de vista do pecador; de tal

maneira se explica o fato de a cólera divina manifestar-se anteriormente ao amor e a misericórdia:

elas só tem sentido no processo de justificação da exceção que os contrapõem. O universal, por seu

lado,  perde todo o sentido  caso não seja  concebido em função dessa provação;  o  universal  se

explica somente se se explica a exceção.

A repetição se constitui nesse sentido como o paradigma fundamental da alteridade absoluta,

portanto,  da  diferença,  ou  seja,  do  fundamento  da  noção  temporal  do  viver  para  frente  e  da

temporalidade autentica. Esta relação só pode se estabelecer, segundo Eriksen, quando “a verdade

do sujeito consiste na sua relação com o Outro absoluto, no estar-diante-de-Deus”252. Na recordação,

por exemplo, o outro encontra-se de alguma forma presente, na medida em que pode ser evocado de

alguma forma pela consciência, pode ser re-coletado, re-mediado, re-presentado; a recordação, diz

Eriksen, é “uma repetição  na consciência, de modo que o outro encontra-se integrado no eu, e a

repetição é uma repetição  da consciência, a transfiguração do si por meio de uma relação com o

outro”253. Na repetição não há mediação nem remédio, a transfiguração só pode ter seu advento

quando tudo está perdido para a exceção; sem esta assertiva a diferença simplesmente não vem à

tona, e por isso ela deve ser testada ate o seu máximo desgaste. Nesta paixão que ela demonstra pelo

universal,  portanto,  a  exceção,  que  havia  renunciado  anteriormente  ao  universal,  termina  por

justificar-se  apenas  no  momento  em que  ela  renuncia  a  si  própria  em nome daquele;  no  que,

todavia, ela não vem a aniquilar-se a si própria, mas ela recebe a si mesma de volta como uma

dádiva, em que o universal manifesta por ela a sua predileção. A validade efetiva da exceção se dá

249 Idem, p. 137.
250 Ibidem.
251 Ibidem.
252  ERIKSEN, 2000, p. 63.
253 Idem, p. 167.
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pela  simples  constatação da  sua  existência,  como  diz  Constantius:  "Ha  exceções.  Se  não  se

consegue  explicá-las,  tampouco  se  consegue  explicar  o  universal”254.  Portanto,  a  relação  de

inversão – e não de simples oposição – da dialética da repetição com a dialética hegeliana é aludida

por Constantius quando ele adverte que seria em vão a tentativa de “procurar maneira de dizer:

primeiro, segundo, terceiro”, bem como seria “dificil compreender o caminho que o livro segue,

uma vez que é o inverso”255.

A dialética da repetição é, desse modo, a dialética paradoxal da exceção reforçando a regra,

em que a força de uma se mede pela força da outra. Há uma ruptura da imanência do movimento, e

a possibilidade da  Aufhebung é interrompida pois não há mais positivo nem negativo, mas duas

instâncias  igualmente  validas  e  justificadas.  A  ruptura  da  continuidade  entre  o  particular  e  o

universal  é  expressa  em  Temor  e  Tremor pela  assertiva  da  suspensão teleológica  do  ético:  na

medida em que o indivíduo não pode ser determinado pelo universal, ele se torna o singular. Mas o

conflito irreconciliável com o universal faz com que, nesta afirmação de si enquanto exceção, não

só a repetição apareça de novo na sua impossibilidade como também que o universal enquanto tal

venha a ser  suspenso, ao passo que, quando a exceção renuncia a si mesma – que se traduz, em

termos religiosos, num ato de sacrifício, o universal deixa de ser suspenso e é posto novamente em

efetividade,  mas  agora  coexistente  enquanto  universal  lado  a  lado  com  a  exceção  enquanto

indivíduo, no que ele passa a ser designado, então, como o ético, do qual o indivíduo permanece

apartado, e ele se constitui para ele como um ideal transcendental.

Antes de conduzirmos nossa investigação para a seção seguinte, em que desenvolverei a

perspectiva do ético em Kierkegaard, quero apenas atentar para a inversão dialética recém abordada

quando aplicada à relação entre o ético e o estético. Se em Ou/ Ou o Juiz Wilhelm é o personagem

que responde e dá a resolução a toda a problemática da estética,  e, aos dilemas metafísicos da

indiferença poética,  da imobilidade que gera melancolia  interior  e da sedução desinteressada,  o

ético opõe a escolha de si mesmo, a resolução interior na seriedade e a alegria do casamento, diante

da inversão dialética posta pela dialética da repetição – que é um conceito concernente ao religioso

e à transcendência – a vitória categórica do ético parece nuançar-se dialeticamente, principalmente

pela ideia de um “equilíbrio entre o ético e o estético na formação da personalidade”, que é o título

da segunda epístola do Juiz. Diante da resiliência do poeta, pela transforma seu tormento interior

numa expectativa devota pelo advento da graça sublime de um lado, e em produtividade poética de

outro, de tal forma que ele vem a ser qualificado como exceção, e assim torna-se o favorito do

próprio universal, e não o ético. Da mesma forma, o poeta se iguala a Deus pela sua capacidade

254 Idem, p. 138.
255 Idem, p. 136.
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criadora, e, na medida em que se torna religioso, o poeta se torna o instrumento divino de uma

segunda criação. Esta perspectiva teopoética da concepção da criação como uma atividade divina e

análoga à criação divina por um lado, e da produção poética como uma criação efetiva por meio da

imaginação  parece apontar  para a forma como Kierkegaard concebia  sua atividade  de autor,  e

também para o triunfo do poeta diante do universal ético prefigurado por sua designação como

exceção.

A perspectiva teopoética da obra de Kierkegaard, no entanto, deverá ser avaliada na sua

pertinência  a  partir  de  uma  análise  dos  pressupostos  românticos  subjacentes  à  filosofia  de

Kierkegaard como um todo, e que se tornarão mais evidentes, bem como o papel da reflexão nesse

contexto, no último capítulo desta exposição. Para lançar as bases para esta discussão, bem como

aquela  que diz  respeito  ao ético  e  que conduz ao histórico,  pretendo mostrar  em linhas  gerais

algumas  conexões  da  discussão  com  a  imaginação  enquanto  categoria,  o  que  nos  dará  os

pressupostos  também do próprio  conceito  de  reflexão,  bem como permitirá  entender  melhor  a

reflexividade abstrata que se relaciona com o histórico, e que será objeto da investigação ulterior.

Antes de nos dirigirmos a ela, no entanto, pretendo expor brevemente um tópico de interesse para a

compreensão do problema do ético, bem como sua vinculação com o estético, e em meio ao qual a

categoria da reflexão será colocada de modo adequado para a sua apreensão histórica.

Reflexão e imaginação

A categoria da imaginação possui, para Kierkegaard, não somente uma função criadora no

sentido poético, mas se estende para além do mero estético; ela possui um caráter fundamental no

próprio processo de constituição do sujeito, em que estão envolvidos tanto o processo criativo em

que o poético é posto em movimento, quanto o processo reflexivo de abstração, por meio do qual o

sujeito  se  constitui  enquanto  unidade  conceitual.  A imaginação  possui,  portanto,  uma conexão

importante com a atividade constitutiva do sujeito, entendida enquanto um processo de autocriação

e autoatividade, e com o processo de autocompreensão do sujeito na reflexão, entendida como um

momento  de  autodiferenciação  que  impulsiona  o  próprio  movimento  de  constituição  da

subjetividade.

Em  A  Doença  Para  a  Morte,  a  imaginação  é  apresentada  por  meio  da  definição  do

desespero como um desequilíbrio entre a síntese entre finito e infinito que constitui o eu, e nessa

relação  a  imaginação  posta  ao  lado  da  categoria  do  fantástico, que,  segundo  Anti-Climacus,

encontra-se  mais  intimamente  ligada  à  imaginação  no processo  de  infinitização  do sujeito.  Na
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medida em que a imaginação se relacione com o sentir, o saber e o querer 256, é possível que ambas

as  três  instâncias  seja  fantasticamente  infinitizadas  pela  imaginação,  e  aí  pode  surgir  o

desequilíbrio: “como uma regra, a imaginação é o  medium para o processo de infinitização”257, e

nisso ela se mostra como um poder definido além dos limites de uma mera faculdade subjetiva: “ela

não é uma capacidade, como são as outras – se se deseja falar nesses termos, ela é a capacidade

instar omnium [para todas as capacidades]”258. Então, a infinitização que a imaginação propicia, na

medida  em  que  é  ela  própria  definida  como  uma  condição  ou  um  substrato  das  capacidades

subjetivas (sentir, saber, querer), induz estas próprias capacidades a um movimento de potenciação

e de duplicação, em que, ao perder de vista o finito como limitação, se transmuta na fantasia e no

abstrato,  num afastamento  da  realidade  que  degringola  para  o  eu  efetivo  como uma forma de

desespero. O fantástico, diz Anti-Climacus, “conduz a pessoa para o infinito de tal modo que só o

conduz para longe de si mesmo e aí o impede de retornar a si mesmo”259.

O movimento de abstração da imaginação pela fantasia mostra que, da mesma forma que a

reflexão, a imaginação também encontra no abstrato uma forma dividida, incompleta e limitada de

infinitização, que, em termos estritos, não é de fato uma infinitude autêntica, mas uma má-infinitude

na qual o indivíduo não possui a si mesmo. Nesse sentido, a imaginação se encontraria no mesmo

patamar da reflexão, na medida em que se vê obrigada a manter-se junto a si mesma para realizar

seu papel de equilíbrio na constituição do sujeito. No entanto, Anti-Climacus,  além de definir a

imaginação em função da reflexão, faz o mesmo no sentido oposto, ou seja, define e reflexão em

função da imaginação,  de forma que ambas parecem constituir-se na formação do eu de forma

fundamental,  e  numa  relação  recíproca  que  impede  que  sejam  concebidas  separadamente.  A

exposição é a seguinte: “O eu é reflexão, e a imaginação é reflexão, é a rendição do eu como a

possibilidade do eu. A imaginação é a possibilidade de toda e qualquer reflexão, e a intensidade

deste  medium é  a  possibilidade  da  intensidade  do  eu”260.  Além  disso,  Anti-Climacus  também

professa, ao conceber todas as categorias como tendo sua origem na imaginação, a correção desta

remissão pelo velho Fichte, que segundo ele, “assumiu bem corretamente que mesmo na relação

com  o  conhecimento  as  categorias  derivam  da  imaginação”261.  A  partir  daí,  a  exposição  se

encaminha no sentido de pensar cada capacidade em questão em função da infinitização fantástica

256 KIERKEGAARD, 1967, p. 30.
257 Ibidem.
258 Idem, p. 30-1.
259 Idem, p. 31.
260 Ibidem.
261 Ibidem.
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pela  imaginação,  no que  o indivíduo  determinado  desta  forma vem a  ser  tornado  “fantástico”,

“volatilizado” ou “abstrato”262.

Um pouco adiante, ao pensar a relação do desespero com a falta de necessidade do eu, Anti-

Climacus traz à tona a imaginação para evidenciar nela a origem da concepção do eu enquanto

possibilidade para ele próprio, o seu potencial katá dynamin de se tornar ele própio. Ali ele diz que

o eu, “para poder tornar-se ele mesmo, reflete a si mesmo no medium da imaginação e ali se torna

manifesta a possibilidade infinita”, o que não significa aqui um desencaminhamento pela fantasia,

mas sim o vislumbre da concretização da possibilidade em aberto em si próprio, da sua infinita

capacidade  de  tornar-se  por  meio  da  apropriação  da  própria  infinitude:  “o  eu  é  katá  dynamin

[potencialmente] tão possível quanto necessário, pois ele é de fato ele mesmo, mas tem a tarefa de

tornar-se si mesmo. Na medida em que é ele mesmo, ele é necessário, e na medida em que ele

possui a tarefa de tornar-se si mesmo, ele é possibilidade”263. Aqui se mostra como a imaginação

constitui a capacidade no sentido instar omnium, ou seja, a ela o indivíduo remete tanto no estético

(naquilo que ele é) quanto no ético (naquilo que ele vem a ser), e nisso ela constitui  a própria

condição para o aparecimento do ético enquanto tarefa para o sujeito. O eu encontra seu equilíbrio

no momento em que ele não se torna dominado pelo necessário, ou seja, se torna imóvel naquilo

que ele é e no que permanece, como um fatalista ou um determinista, por exemplo; nem quando se

dilui  na pura possibilidade,  no que ele  se esvai  no puro tornar-se e  assim se torna abstrato ou

“fantasticamente  refletido”  no  “espelho  da  possibilidade”,  que  é  um  “espelho  que  não  diz  a

verdade”, pois na verdade, na pura possibilidade o eu é apenas “metade de si mesmo”264.

Portanto, se na tarefa ética o eu põe para si mesmo um ideal pelo e rumo ao qual o eu real

deve orientar-se, o eu constituído ao fim e ao cabo deverá determinar-se a partir do equilíbrio, como

o próprio Anti-Climacus indica, entre os dois extremos, entre necessidade e possibilidade,  entre

finito e infinito. Se esta completude pode vir a ser efetivada no real, ela deve primeiramente ser

concebida de forma ideal e em função do real, de forma que o sujeito adquira aí uma orientação; da

mesma forma, o próprio real é concebido nesta tarefa em função do ideal e adquire a partir dele seu

sentido. A perspectiva de Anti-Climacus parece, portanto, apontar para uma dupla determinação

entre eles, cujo  medium estabelecido por ele é a própria imaginação; mas na medida em que o

movimento de dupla determinação é ele próprio o movimento reflexivo, o dobrar de volta entre uma

determinação e outra, pode-se entrever a relação específica entre a imaginação e a reflexão, no qual

a imaginação se mostra como aquilo que subjaz e possibilita o próprio movimento reflexivo.

262 Ibidem.
263 Idem, p. 35.
264 Idem, p. 36.
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O risco do eu tornar-se fantástico  por meio da imaginação consiste  na sua infinitização

desregrada, e nesse movimento o eu constituiu-se como possibilidade, mais especificamente como

possibilidade infinita, pura possibilidade, e é, nessa medida, determinado reflexivamente, já realizou

a primeira reflexão, que põe a diferença entre real e ideal. Mas se a reflexão consiste justamente no

redirecionamento ou no dobrar de volta, somente um segundo momento reflexivo pode reconduzi-lo

de volta à finitude, àquilo que ele é e que vem a ser. Ao descrever o desespero nessa forma, Anti-

Climacus fala de uma “forma negativa de eu” que, ao exercer ao mesmo tempo seu “poder liberador

bem  como  um  poder  vinculante”265,  se  mostra  como  um  eu  hipotético,  um  “eu  atuante,  que

relaciona-se  constantemente  consigo  mesmo  somente  por  meio  de  construções  imaginárias”266,

numa seriedade simulada que somente o afasta de sua tarefa primordial. Esta não é somente uma

crítica recorrente à personalidade romântica, mas também uma demonstração da forma desesperada

que o eu adquire  nessa má-infinitude  em que a imaginação não é refletidamente  regulada pelo

próprio  eu na  elaboração  da  possibilidade  infinita,  e  em que a  reflexão  não exerce  o segundo

movimento  de  apropriação  da  possibilidade  na  concretude.  Nesse  ínterim,  a  imaginação  não  é

cerceada ou inibida pela reflexão, mas encontra nela aquele limite sadio que permite que ela se

desenvolva como uma infinitude determinada e concreta, e não uma abstração que “praticamente

beira o fabuloso”267 e que desvia o eu da sua tarefa.

A imaginação tem sua função na constituição do sujeito na elaboração figurativa das formas

que a própria tarefa pode vir a adquirir para o sujeito, e nessa medida sua tendência ao infinito é

legítima enquanto um desenvolvimento do estético e como forma de apresentação da possibilidade,

desde que, bem entendido, haja uma apropriação reflexiva desta pelo sujeito em constituição. Nesse

sentido, a imaginação cria os elementos dos quais a própria reflexão se apropria posteriormente, e,

sem um aprofundamento do movimento reflexivo que vá além do infinito abstrato, não se chega ao

ético nem tampouco ao religioso. Como explica Malantschuk, a imaginação é indiferente à questão

da verdade e da falsidade, bem como à questão do bem e do mal, e “requer pensamento dialético e

reflexão  ética  para  observar  criticamente,  temperar  e  dirigir  as  possibilidades  criadas  pela

imaginação”268. Com efeito, apesar de toda a crítica de Kierkegaard ao estético, ele não concebe que

a  imaginação  enquanto  uma  categoria  estética  deva  ser  posta  de  lado  no  pensamento  e,

principalmente, na existência; o pensador que a abandonou constitui uma “existência medíocre” e

“pobre”,  pois  abdicar  do  sentimento  e  da  imaginação  é  “tão  lunático  quando  abdicar  do

entendimento”269. O equilíbrio exigido pela existência faz Kierkegaard reconhecer (ainda que na voz
265 Idem, p. 69.
266 Idem, p. 68.
267 Idem, p. 69.
268 MALANTSCHUK, 2003, p. 74.
269 KIERKEGAARD, 1992, p. 348.
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de Climacus, o que permite que seja posto em perspectiva nesse contexto) que “o verdadeiro não é

superior ao bom e ao belo, mas o verdadeiro e o bom e o belo pertencem essencialmente a toda

existência humana e estão unidas para uma pessoa existente não no pensá-los mas em existindo”270.

Por isso também a arte da existência exige que o pensador subjetivo seja “estético o suficiente para

que sua vida possua conteúdo estético, ético o suficiente para regulá-lo, e dialético o suficiente no

pensamento  para  dominá-lo”271.  Ora,  na  medida  em  que  este  conteúdo  estético  é  dado  pela

imaginação,  a  categoria  estética  por  excelência,  todo  o  desenvolvimento  posterior  encontra-se

determinado  pela  sua  atividade,  por  isso  Climacus  diz  que  existir  é  uma  arte.  As  exigências

reflexivas posteriores, no ético e no pensamento dialético, dependem por si só do duplo movimento

de interiorização propiciado pela apropriação reflexiva. Nesse sentido, podemos afirmar que a dupla

reflexão, ao lado da imaginação, consiste na atividade formativa principal da subjetividade, pois

através da reflexão potenciada da subjetividade a imaginação adquire regulação e domínio.

Pode-se dizer que Kierkegaard confirma nossa tese aqui enunciada quando afirma que “todo

ser humano possui num grau maior ou menor uma capacidade chamada o poder da imaginação, um

poder que é a primeira condição para aquilo que uma pessoa se torna, pois a vontade é a segunda e

num sentido definitivo a condição decisiva”272. A categoria da vontade é aquela que determina o

ético,  o  qual,  como vimos,  tem como operação fundante  a  duplicação  reflexiva  que  permite  a

apropriação. Se a imaginação é que dá à vontade o conteúdo da possibilidade a ser apropriado, a ela

cabe a elaboração da idealidade. Esta idealidade, no entanto, é compreendida por Kierkegaard como

uma  idealidade  do  passado,  e  nesse  sentido  ela  concerne  ao  movimento  de  elaboração  da

recordação,  que  consiste  na  totalidade  do  dado  que  deve  ser  apropriada.  Isso  indica  que  a

imaginação nada pode ter a ver com a atualidade, e esta concerne somente à consciência potenciada

pelo ético-religioso: “a imaginação e o medium da imaginação é um medium da idealidade e como

tal pode expressar a grandeza e a glória muito bem, mas não pode expressar a miséria da atualidade

exceto numa escala muito restrita”273. A imaginação possui o defeito, na sua tendência irresistível

para  o  ideal,  de  deixar  para  trás  o  imperfeito  e  relegá-lo  ao  ponto  cego  da  sua  conformação

imagética:  “a  imaginação,  que  é  a  capacidade  para  o  aperfeiçoamento  (idealização),  é

essencialmente relacionada à elevação, à perfeição, e é relacionada ao imperfeito somente de forma

imperfeita”274.  Na imaginação  como  medium,  todas  as  relações  são proporcionais  e  diretas,  ela

precisa de um senso de proporção in mente para operar, ao passo que, na atualidade e do ponto de

270 Ibidem. 
271 Idem, p. 351.
272 KIERKEGAARD, 1992, p. 348.
273 KIERKEGAARD, 1967, IX A 32.
274 KIERKEGAARD, 1991, p. 192.
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vista religioso, “tudo é invertido”275: elevação é humilhação, ascensão é sofrimento, etc. É nesse

ponto que a imaginação vacila, e se faz necessário um dobrar de volta para que ela não se perca no

fantástico. Mas esse dobrar de volta, esse movimento reflexivo, é determinado como vontade na

medida em que mantém uma relação tal com a atualidade, que o indivíduo necessita esforçar-se

para submeter aos seus limites ao mesmo tempo em que se choca contra eles.

A categoria  da vontade entra em relação com a dupla reflexão a partir  da ideia de uma

escolha,  ou  uma  decisão,  como  poderemos  examinar  no  momento  oportuno.  Por  ora  basta

deduzirmos que “a distância infinita da imaginação da atualidade”276 pode constituir uma armadilha

para o tipo de subjetividade lânguida que ainda não percebeu na vontade e na dupla reflexão de si

mesma a seriedade e o rigor da tarefa de realizar seu próprio eu. Para Kierkegaard, a juventude da

sua época havia se fascinado pela imagem da perfeição completa e terminou por esquecer-se da

imagem da perfeição em contenda e em sofrimento. O indivíduo moderno, que “emasculou a si

próprio  num sentido  espiritual”277,  o  fez  por  vias  de  uma ausência  de  vigor  interior  capaz  de

controlar os excessos que uma idealidade exacerbada pode induzir na apreensão de si mesmo na

atualidade.  A categoria da imaginação, no entanto,  é também uma condição para toda atividade

espiritual do homem, e esse desacordo a que os tempos históricos o conduziram não pode ter sua

causa positiva aí precisamente, mas na própria força que o mantinha dentro de seus limites, cuja

natureza  incide  no  agir  no  mundo,  e  não  no  ato  de  formar  dele  uma  imagem.  Dessa  forma,

redirecionamos nosso problema para o ético e o histórico, que encontrarão junto às diretrizes da

formação do indivíduo kierkegaardiano o lugar adequado da sua colocação como problema.

1.4. Compreensão da reflexão do ponto de vista histórico-existencial

O aspecto histórico concernente ao conceito de reflexão deve, como pudemos ver a partir do

desenvolvimento dos conceitos de reduplicação e repetição, ser posto a partir da pergunta sobre a

liberdade, que concerne imediatamente a estes dois conceitos. O despontar do horizonte ético que se

dá  a  partir  da  tarefa  da  constituição  da  individualidade  conduz  a  reflexão  para  sua  orientação

histórica, na qual ela passa a designar, além de um movimento da subjetividade e um procedimento

filosófico-comunicativo,  também  um  diagnóstico  histórico,  que,  no  entanto,  mantém  como

pressuposto o desenvolvimento filosófico e psicológico da reflexão em sua dupla atividade e se

constitui a partir dele. A noção de reflexão adquire uma envergadura ainda maior nessa perspectiva,

embora a crítica de Kierkegaard a seu tempo não tome a reflexividade tanto como uma elaboração

275 KIERKEGAARD, 1967, IX A 487.
276 KIERKEGAARD, 1991, p. 187.
277 KIERKEGAARD, 1967, p. 33.
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conceitual explicativa, mas, mais ainda, como uma formulação de uma meta e de uma tarefa para a

época, que ao fim e ao cabo se mescla com a questão religiosa. Dessa forma, pode-se dizer que a

reflexão perfaz a sua completude conceitual na sua apresentação ao longo da obra de Kierkegaard

na sua subsunção ao religioso e à tarefa de tornar-se cristão, no que o próprio cristianismo vem a ser

entendido fundamentalmente como reflexão. O conceito de reflexão, portanto, deve ser visto como

possuindo uma importância capital para a compreensão do ponto de vista de Kierkegaard, à altura

da sua concepção do religioso; e na medida em que a relação do religioso com a sua filosofia é

pautada por aquela dialética negativa, pela negação mútua que permanece no entanto uma relação

recíproca,  a  reflexão  deve  estabelecer-se  como  o  ponto  de  partida  mais  fundamental  para  a

compreensão do ponto de vista filosófico de Kierkegaard.

O paradigma filosófico apropriado pelo autor dinamarquês, que dá a ele não apenas o seu

método mas também o conceito central em torno do qual tudo gira, é Sócrates, o dialético, aquele

que compreende tudo na reflexão; ele, para Kierkegaard, é o mais próximo que se pode chegar do

cristão, e através dele a tarefa de tornar-se cristão ou tornar-se sujeito – o que é para ele o mesmo –

se qualifica como uma tarefa reflexiva. Sócrates, no entanto, figura na história da filosofia grega

como um ponto de virada único, a partir do qual a filosofia se constituiu como um “olhar para

dentro”, e através desse movimento Sócrates entrou em um conflito com a cultura helênica como

um todo, no qual sua morte constituiu também sua vitória. Ele lançou sobre ela o diagnóstico de

morte  e  aplicou o último golpe,  fazendo com que seu caráter  caduco se transmutasse em uma

possibilidade  revigorada,  cuja  plenitude  resultou  na  subjetividade  positiva  do  cristianismo.  A

situação de Sócrates em relação a sua época consiste para Kierkegaard num modelo de analogia em

relação à sua situação diante da cultura da Dinamarca do século XIX; nela vigorava para ele uma

cultura abstrata, em que a tarefa religiosa da cristandade, por ter sido dada por completa, havia sido

finalmente abolida. O protestantismo dinamarquês havia dado o cristianismo medieval por criticado,

e gradualmente se afastou da tarefa de defrontar-se novamente com suas exigências, degenerando,

na perspectiva do filósofo, num atavismo secular e numa doença epocal que deu à cultura moderna

as  várias  formas  de  mal  do  século que  afligia  as  almas  atormentadas  daquela  época,  e  cujos

sintomas se manifestavam em todas as formas de expressão cultural.

Diante desse quadro, a inspiração de Sócrates como o indivíduo cuja existência consiste ela

própria no limiar em que a cultura se defronta a si mesma na sua própria degeneração e que se

oferece a si mesmo como o sacrifício pelo qual a substância ética adquire de novo sua concretude

tornou-se  para  Kierkegaard  o  motivo  principal  da  sua  atividade  como escritor.  Diante  de  uma

religião reformada, ele se impôs a tarefa de realizar uma nova reforma que corrigisse os excessos

daquela; diante de uma cultura da crítica, que havia posto limites em tudo, exceto a si própria, ele
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buscou engajar-se em realizar uma crítica da crítica, reconduzindo-a aos seus limites adequados; e

diante de um substrato social esgotado na abstração pela reflexão, ele se defrontou com a tarefa de

realizar uma reflexão da reflexão, vinculando-a assim de volta à concretude. A cristandade, por ter

esquecido  o  chamado  fundamentalmente  ético  feito  pelo  cristianismo  a  cada  indivíduo  em

particular, havia se convertido numa substância indiferenciada que engolia panteisticamente a alma

de cada um e neutralizava sua individualidade em nome de um todo abstrato ao qual a liberdade

individual era sacrificada e à qual, portanto, cada um se submetia injustificadamente; a cristandade

havia se tornado, por assim dizer, uma categoria pagã. Daí o confronto de Kierkegaard com a ideia

de cristandade como uma associação de cristãos não-religiosos,  que não se defrontaram com as

exigências  do  cristianismo,  com  uma  igreja  que  permitiu  secularizar-se  e  com  uma  casta  de

intelectuais  que  deixaram-se  amaciar  pelas  benesses  da  sociedade  civil  burguesa.  Toda  essa

circunstância  determina  a  categoria  da  cristandade  como a  abolição  mesma do  cristianismo,  e

Kierkegaard, na sua tarefa de confrontamento religioso, concebe a si mesmo intelectualmente como

o Sócrates da cristandade.

A pergunta sobre a liberdade individual e histórica no horizonte da questão da reflexividade

posta,  na  passagem do século  XVIII  para  o  XIX,  no  contexto  da  ruptura  com o racionalismo

clássico e com o iluminismo, a partir da filosofia de Kant e do idealismo alemão, num debate do

qual Kierkegaard é herdeiro direto. Para ele, portanto, a busca permanece a mesma, ou seja, por

delinear um conceito de reflexão que dê conta da liberdade no fenômeno histórico, a partir de uma

perspectiva capaz de elaborar seu aspecto ambíguo, no qual ela permanece ao mesmo tempo o

elemento principal do diagnóstico, mas constitui também o remédio. É nesse sentido que o conceito

extrapola seus limites epistemológicos e concernentes a uma simples filosofia do sujeito, e passa a

ser concebido como uma categoria psicológico-social:  a psicologia da reflexão que Kierkegaard

elabora a  concebe como um conceito que expressa o ressentimento  e  a  inveja  epocais  que ele

pressente no espírito de seu tempo, a partir do que os indivíduos estão orientados reflexivamente

para meras externalidades e para uns com os outros, e nunca de volta pra si mesmos. Como a

reflexividade abstrata em voga não permite voltar à imediatez da interioridade, ou à autossatisfação

simples, esta só é recuperada com um movimento de ir além da reflexão ela própria. Mas como na

nossa  era  ela  não  pode  ser  anulada,  a  reflexão  só  pode  ser  sobrepassada  através  de  uma

sobrelevação por cima de si mesma, numa nova potenciação da interioridade imediata que havia

anteriormente.  Assim não se explica apenas o sentido da dupla reflexão – que recupera e dá à

reflexão o seu sentido adequado, em que o indivíduo repousa numa “satisfação interior” sobre si
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mesmo – mas também o sentido da potenciação da individualidade, que agora mantém uma dupla

relação simultânea  consigo mesma,  na medida em que está  inserida  dentro de um contexto  de

externalidades, e ao mesmo tempo uma relação contínua consigo própria.

Pretendo  mostrar  nesta  seção  que  as  diretrizes  principais  desta  psicologia  da  reflexão

adquirem uma orientação histórica a partir do indivíduo eticamente constituído pela dupla reflexão,

o que acontece a partir da configuração do cristianismo como tarefa para o indivíduo. O ético, vem

a ser, portanto, a expressão mais elevada da religiosidade no indivíduo, a marca da sua reflexão na

eternidade. Assim a dupla reflexão se expressa na ideia de tornar-se simples por meio da reflexão

no  religioso;  e  aí  a  expressão  geral  do  duplo  movimento  expressada  através  das  fórmulas  da

repetição: “aquilo que foi, vem a ser novamente” e “torna-te quem tu és” – determinam a dupla

relação que a consciência histórica estabelece consigo mesma, uma determinada pelo passado e a

outra pelo futuro. O engendramento inicial dessa dupla relação é dado pela reflexão primeira, que

rompe com a imediatez. A repetição da própria reflexão, ou seja, a dupla-reflexão, aparece então

como a simultaneidade do tempo passado e futuro no presente eterno, que reconduz o indivíduo

para o mesmo presente do imediato, mas agora infinitamente refletido e enriquecido, permeado pelo

eterno.

A psicologia do ético: duplicação reflexiva e liberdade

Como investigamos  anteriormente,  o  conceito  de  psicologia  na  obra  de  Kierkegaard  se

define  como  um  modo  experimental  de  observação,  cujo  objeto  é  o  movimento  interior  da

subjetividade e cuja apreensão só poder dar-se por vias de um delineamento indireto; nesse sentido,

na medida em que o ético se situa numa outra esfera, ou seja, a da vontade e da ação, há uma

contradição  na ideia  de  se pensar  uma psicologia  do ético.  Esta  contradição,  no entanto,  é  ela

própria o índice de que o locus da investigação está bem situado, pois o confinium (ou a fronteira, a

zona transicional) entre a psicologia e o ético, o limiar em que o ético surge para a individualidade

como tarefa, é também o limite entre o ético e o estético, pois nele a psicologia tanto pode se fazer

valer  como  um  poder  representacional,  capaz  de  apreender  os  movimentos  contínuos  da

subjetividade até o momento em que o ético efetivamente aparece, como apontar para este momento

e mostrar as condições devidas que devem cumprir-se para seu advento. Todavia, a psicologia não

pode adentrar na esfera da liberdade, e ela deve parar no momento em que esta vem à tona; por isso

mesmo, a psicologia pertence ao elemento do estético, pois ali se dá a condição do desinteresse para
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a observação de cada traço particular, e seu operar reflexivo afasta a todo momento a liberdade

enquanto um ato da consciência, já que seu objeto concerne somente às condições deste.

No ético, portanto, vige uma distinção entre pensamento e liberdade, que se traduz a partir

da oposição mesma entre contemplação e ação. A psicologia pertence ao estético pois nele se dão as

condições da observação desinteressada e da contemplação exterior ao objeto em questão. No ético,

no entanto,  a  reflexão psicológica  é  interrompida  por  um ato  de consciência,  que Kierkegaard

qualifica em termos éticos como a  escolha ou  decisão, que serão devidamente exploradas logo a

seguir. Aqui nos interessa a condição que ocasiona a psicologia, a qual é passível de apreensão pelo

observador psicológico; esta encontra seu lugar na angústia refletida que Haufniensis enxerga como

o “início  da  participação na história  do gênero  humano”278 pelo indivíduo.  Ela  se  distingue da

angústia que concerne ao salto qualitativo por meio do qual o pecado veio ao mundo, e se qualifica

como uma “angústia que sobreveio e sobrevém com o pecado e que, portanto, também entra no

mundo determinada quantitativamente, a cada vez que o indivíduo põe o pecado”279.

A reflexão incide na angústia primeiramente como uma intensificação quantitativa, e num

segundo  momento  como  o  próprio  anúncio  da  salvação  e  a  possibilidade  do  ideal  absoluto

concretizar-se  na  temporalidade,  e  a  partir  daí  a  perspectiva  histórica  do  indivíduo  é  dada  de

maneira plena dentro da concepção religiosa kierkegaardiana. Porém, no processo de intensificação

da  primeira  reflexão,  que  é  também  onde  se  situa  o  ético,  é  que  a  consciência  encontra  a

constituição enquanto processo, que se estende através do tempo, e, na medida em que a reflexão

também introduz o  temporal para o indivíduo, o histórico também se encontra posto, rompendo

com o imediato idílico da inocência paradisíaca e impondo a ele a dinâmica específica do conflito

na história do gênero humano após a queda. Na progressão reflexiva da angústia, diz Haufniensis,

“o nada, que é o objeto da angústia, se torna cada vez mais um algo”280, embora não se trate de um

algo como um objeto concreto, mas como um algo “para a liberdade”281, ou, como Kierkegaard

poderia  designar,  para  a  consciência;  aí  o  objeto  da  angústia,  ou  seja,  o  nada,  se  torna  “um

complexo de sentimentos,  os quais se refletem em si mesmos, aproximando-se mais e mais do

indivíduo”282,  e que constitui  por si mesmo “um nada que se comunica de maneira viva com a

insciência  da  inocência”.  Haufniensis  está  se  referindo  aqui,  pois,  ao  momento  limítrofe  da

passagem, da instituição da reflexividade no pecado como um movimento para fora do estado da

inocência imediata.

278 KIERKEGAARD, 2010, p. 58.
279 Idem, p. 59.
280 Idem, p. 67.
281 Ibidem.
282 Idem, p. 67.
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Na medida em que a angústia aqui é refletida na forma do pecado, ou seja, na diferença

posta entre real e ideal, e sua determinação reflexiva é justamente a da intensificação progressiva a

cada  vez  que  o  movimento  da  individualidade  se  efetiva  entre os  extremos  da  realidade  do

indivíduo finito e a idealidade infinita rumo à qual ele se movimenta. A intensificação é tal que há

um ponto de virada em que a angústia, enquanto possibilidade da possibilidade, se transmuta na

possibilidade real e presente da idealidade vir a realizar-se na finitude, a possibilidade da infusão do

eterno no temporal; e para designá-lo Kierkegaard emprega o termo teológico da possibilidade de

salvação. Num primeiro momento, quanto à transição da angústia imediata, a que põe a diferença

como pecado, para a angústia refletida, que diz respeito ao movimento da intensificação na tensão

do pecado individual, termos de determinar o primeiro movimento da reflexão, em que ela entra no

advento  da abstração do mundo na  própria  queda.  Aqui  a  reflexão nada  pode fazer  pela  fé;  é

necessário  um  novo  movimento  qualitativo  que  transfigure  a  angústia,  e,  com  ela,  a  própria

reflexão. Neste segundo movimento, a angústia passa a figurar como aquilo “que salva pela fé”283, e

que equivale, da mesma forma que a ironia, a uma espécie de  angústia dominada, que exige um

bom uso do indivíduo que a subjuga: “a angústia é a possibilidade da liberdade, só esta angústia é,

pela fé, absolutamente formadora,  na medida em que consome todas as coisas finitas,  descobre

todas as suas ilusões”284, e para designar a fé nesta relação Haufniensis faz uso de Hegel, no que a fé

se torna “a certeza interior que antecipa a infinitude”285. Aqui, como Magister Kierkegaard disse da

ironia, o indivíduo se encontra por fim historicamente orientado e sabe mensurar adequadamente o

valor do finito frente ao infinito.

Se  concentrarmo-nos  neste  segundo  momento  de  transição,  encontraremos  o  ponto  de

tangência entre a psicologia e o ético, aquele em que “a psicologia é a que chega mais perto (…)

[do] mostrar-se para si mesma da liberdade na angústia da possibilidade”286, bem como o momento

de sobrelevação da angústia  para a  possibilidade  real  do religioso,  e  ali  poderemos observar  o

operar  da segunda reflexão em relação a estas  articulações  psicológicas.  Haufniensis  formula  a

questão que vem à tona na relação da angústia com o pecado na pergunta sobre o que é o bem, e

nesse contexto ele identifica o bem com a própria liberdade ou com a consciência:

“o bem é a liberdade. Só para a liberdade há a diferença entre bem e mal, e esta diferença

jamais aparece  in abstracto, somente  in concreto (…) quando se quer dar à liberdade um

instante para escolher entre bem e mal, sem que ela mesma esteja empenhada em uma das

283 Idem, p. 164.
284 Idem, p. 165.
285 Idem, p. 166.
286 Idem, p. 83.

120



partes,  aí  a liberdade,  justamente neste instante,  não e liberdade,  mas uma reflexão sem

sentido”287.

Para Haufniensis, “a liberdade é infinita e pressupõe a si mesma”288, o que significa que ela não

possui por si só nenhuma relação nem se reconcilia com aquilo que está fora dela, ou seja, o mal:

“se (…) a liberdade permanece no bem, não sabe absolutamente nada do mal”289. Por outro lado,

queda no pecado se deu pela liberdade, no qual o mal está posto, e portanto a liberdade deve sair do

bem e retornar a ele; no momento em que ela sai de si, a liberdade se torna  culpa, e a angústia

retorna  novamente  como  possibilidade.  Este  é,  pois  o  movimento  histórico  descontínuo  que

caracteriza a constituição do ético individual, e que consiste no objeto ético da psicologia:

“a Psicologia agora reencontrou a angústia como seu objeto; deve, contudo, ser cuidadosa. A

história da vida individual progride num movimento que vai de estado a estado. Cada estado

é posto como um salto. Tal como o pecado entrou no mundo ele continua a entrar, se não é

estancado. Contudo, cada uma de suas repetições não constitui simples consequência, porém

um novo salto. A cada um desses saltos precede um estado como a aproximação psicológica

mais próxima. Esse estado é o objeto da Psicologia. Em cada um desses estados está presente

a possibilidade e, por conseguinte, a angústia”290.

Aqui  vale,  para  nosso  propósito,  salientar  o  movimento  oscilatório  da  liberdade,  ela  própria

determinada na angústia como possibilidade, entre a possibilidade e a efetividade, ou seja entre a

possibilidade da possibilidade e a possibilidade da efetividade. É nesse ponto de oscilação que o

movimento do salto se anuncia, mas cuja efetivação requer um ato de consciência, no qual a própria

liberdade vem a determinar-se historicamente. O ético exige a ação, mas o movimento oscilatório

consiste aqui num movimento de aproximação, em que nenhum dos pontos de chegada é agarrado

resolutamente; nesse sentido ético não concebe o estado do pecado como um estado, mas como um

momento preparatório no qual a consciência se anuncia como a liberdade na escolha e na firmeza

no bem: “em termos de ética, o pecado não é nenhum estado; O estado constitui, ao contrário, a

última aproximação psicológica rumo ao estado seguinte. A angústia está agora sempre presente

como a possibilidade do novo estado”291.

A liberdade pode, nesse ponto, vir a flertar com o arrependimento, mas este não resolve a

cisão posta pelo pecado, e está “sempre um instante atrasado”292 com relação a ele; no máximo,

pode  potencializar  a  angústia.  A  resignação,  da  mesma  forma,  pode  também  ser  vista  nesse

descompasso. O arrependimento,  para Haufniensis, “é a contradição suprema da ética (…) [ele]

287 Idem, p. 119.
288 Idem, p. 120.
289 Idem, p. 119.
290 Idem, p. 120.
291 Idem, p. 122.
292 Idem, p. 123.

121



retarda a ação, e é esta última que a ética propriamente exige”293. O arrependimento só encontra um

termo ao “tomar a si mesmo como objeto”294, e, ao arrepender-se de arrepender-se, o sujeito escolhe

a si mesmo e abandona a lassidão na qual é arremessado pelo arrependimento. Haufniensis usa o

exemplo do velho Fichte, que, segundo ele, “dizia que não havia tempo para se arrepender”295, o que

para ele “uma autêntica exclamação ética, plena de energia e coragem”296, com a ressalva de que ele

não levou o arrependimento ao seu extremo dialético no qual ele anula-se ao repetir a si mesmo.

Esse  extremo  dialético  exemplifica  muito  bem  como  o  redirecionamento  reflexivo  anula,  na

perspectiva no ético, toda a passividade e toda a languidez, e o que se repete na repetição deste

negativo  indeterminado é a  própria  necessidade  da determinação  do negativo.  Nesse sentido,  a

repetição advém, com respeito ao negativo, da reflexão deste sobre si mesmo que prepara para a

efetivação de uma liberdade superior à liberdade negativa do indivíduo moral, a mera “liberdade do

arbítrio” do abstrato da Lei.

Ao  dizer  que  a  liberdade  pressupõe  a  si  mesma  e  vem a  efeito  por  vias  de  um salto,

Kierkegaard  não  quer  dizer  que  ela  pode  ser  expressa  como  uma  capacidade  de  autocriação

arbitrária; mas o salto qualitativo a que ele se refere é indicado pela relação da liberdade justamente

com o nada. Já dissemos que o nada que determina a liberdade é um nada que não é o não-ser, mas

o nada absoluto da possibilidade infinita, que é também o nada que enseja a angústia como uma

vertigem, como um abismo no qual ela é tentada a atirar-se. Como é explicado em O Conceito de

Ironia, a fundação da moral é a universalização da subjetividade negativa, a negação frente a ordem

estabelecida  e  frente  a  uma  subjetividade  mais  profunda.  Essa  foi  a  tarefa  de  Sócrates  como

fundador da moral, que no seu intento buscava ultrapassar a liberdade moral que é “arbítrio, é a

possibilidade do bem e do mal”297. Aqui, a ação ética que funda a liberdade para além do mero

arbítrio se qualifica, segundo a leitura de Kangas, como abertura, como um tornar-se nada análogo

ao da ironia, para que surja diante da consciência o não-fundamento do próprio fundamento: “ele

descobre no ponto de vista de Sócrates uma relação com o absoluto como o que não pode ser

convertido  em  um  fundamento  ou  um  princípio.  O  absoluto  emerge  como  um  fundamento

infundado ou um fundamento infundante”298. A referência de Kierkegaard a Fichte, nesse sentido,

não é fortuita, pois o problema da liberdade ser capaz de sustentar a si própria como fundamento é

essencial  para  Fichte  que,  segundo Kangas,  “marca  uma diferença  entre  a  liberdade  enredada,

ôntica, e a liberdade ontológica (a vontade como pura autoposição, origem absoluta). A tarefa da

293 Idem, p. 125.
294 Ibidem.
295 Ibidem.
296 Ibidem.
297 KIERKEGAARD, 2005, p. 174.
298 KANGAS, 2007, p. 13.
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existência  é  recuperar  a  própria  liberdade  ontológica  em  meio  à  própria  finitude,  uma  tarefa

essencialmente infinita”299.

A relação entre a pulsão da liberdade por uma instância de autodeterminação absoluta e a

sua reflexão no nada constitutivo dela própria resulta, para Donohue, no descompasso em que o

distanciamento  reflexivo  fracassa  ao  buscar  a  simultaneidade  com  o  retorno  reflexivo  da

consciência a si própria. Aí a consciência seria determinada efetivamente como liberdade, mas o

descompasso imposto pela incomensurabilidade do nada da reflexão e a própria existência positiva

da  consciência  no  ético  concede  “um  novo  significado  da  reflexão  na  dialética  qualitativa:  a

reflexão não media  as polaridades,  mas antes  expressa sua contradição”300.  Nesse sentido,  num

primeiro  momento  a  reflexão  é  a  atividade  dicotomizante  de  dobrar  de  volta,  que  expressa  a

incomensurabilidade, a distância qualitativa das diferenças entre termos opostos; e, num segundo,

ela é um “redobrar de volta” que significa a relação entre incomensuráveis emergindo na primeira

reflexão. Por isso Haufniensis indica que “se o objeto da angústia for um algo, não teremos nenhum

salto, mas apenas uma transição quantitativa”301: o ser da existência angustiada permanece, ao fim e

ao cabo,  comensurável  com o não-ser  da  não  existência,  ou  seja,  com o não-ser  da  morte.  A

alteridade absoluta, por sua vez, não é determinada na morte, mas num tipo de transcendência que

se eleva a um outro plano ontologicamente distinto daquele em que se sucedem alternâncias entre

vida e morte.

nessa direção que o argumento de Kierkegaard se encaminha quando ele diz que o ético,

assim que é posto, é imediatamente abolido, da mesma forma que o conceito de repetição se define

duplamente como a chave para o ético e o interesse da metafísica, mas também onde a metafísica

afunda: para a consciência determinada como liberdade, o ético é posto a partir do momento em que

se coloca a questão sobre o bem e o mal; mas nesse momento mesmo a liberdade só se mantém

livre na medida em que ela escolhe o bem e se firma nele – caso contrário ela recai no pecado e

deixa de ser definida como liberdade, podendo recuperar o seu statum pristinum apenas a partir de

uma nova posição da liberdade, de uma nova repetição ou de um novo salto: o movimento deve

então recomeçar desde o início. O ético, portanto, só adquire sua justificação plena no religioso, a

partir do qual o “ético é interioridade” e possui “validade infinita”302 por definição; mas aí não se

trata mais de uma pergunta sobre a diferença entre bem e mal ou como se deve agir em geral, e sim

do esforço infinito em manter-se no bem e na forma como  eu devo agir em particular. Esta é a

299 Idem, p. 103. Esta discussão encontrará uma ocasião mais propícia para ser desenvolvida, visto que abrange a 
diretriz principal sobre a qual buscarei traçar o paralelo entre as filosofias de Kierkegaard e Fichte. 

300 DONOHUE, 1973, p. 35.
301 KIERKEGAARD, 2010, p. 83.
302 KIERKEGAARD, 1992, p. 143.
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distinção crucial que Haufniensis faz entre a primeira e a segunda ética: a primeira ética é o espelho

no qual se olha e se perde algo, que desafia o indivíduo a sacrificar o finito e ganhar o infinito: “o

ético é um espelho, e a pessoa que olha a si mesma nele certamente perde algo, e quanto mais olha

si mesmo, mais perde – isto é, toda a incerteza para ganhar a certeza” 303, enquanto a segunda ética

possui a dupla relação consolidada entre o eu consigo mesmo e com o outro, com a escolha e com a

ação; e deixa de ser somente um saber para ser um “fazer que está relacionado a um saber”304. A

primeira  ética,  puramente  abstrata,  é  a  determinação  do geral  isolada  do individual,  anterior  à

apropriação deste. No movimento de apropriação ela vem a ser teleologicamente suspensa, para que

o indivíduo se relacione com o divino por repetição, e não pela mediação do ético.

Nesse sentido,  o campo metafísico aberto pela  repetição consiste apenas num desiderato

explicativo que deriva da liberdade da consciência que vem a ser, e não traz por si só nada que

explique a liberdade, dado que ela somente explica reflexivamente a diferença entre bem e mal, e a

consciência na liberdade deve permanecer sempre no bem. O movimento do salto, que deve ser

repetido a cada instante e revela por si só a resiliência da interioridade na fé, não é, portanto, um

movimento ético, embora ocorra em simultaneidade com a abertura para o ético e permite que a

consciência seja  duplamente refletida na liberdade interior e na ação exterior. Este movimento é

algures denominado por Kierkegaard como a  escolha de si mesmo ou a  decisão interior, a qual

analisaremos agora.

Dupla reflexão e decisão

Kierkegaard lida então com um conceito duplicado de ética; há uma primeira ética, a ética

imanente, que corresponde à ética aristotélica da proté philosophia: “a totalidade científica que se

poderia chamar de pagã, cuja essência é a imanência, ou, dito em grego, a reminiscência”305, e a

segunda ética, que se torna possível através da posição da consciência, ou, o que é o mesmo, a partir

da posição da questão da repetição ou da transcendência. A partir daí, a ética imanente se torna

impossível; e na segunda ética o pecado, ou a diferença entre o real e o ideal, se torna o pressuposto

principal. No contexto da modernidade, em que o a diretriz filosófica se torna a dúvida, aparece no

entanto a deliberação da questão sobre o bem e o mal, que é justamente o que posterga o ético, e o

atira para um horizonte de aproximação que termina por nunca se resolver na ação. Kierkegaard

começa a sua crítica da modernidade nesse ponto, ao identificar a dúvida moderna como a origem

303 Idem, p. 153-4.
304 Idem, p. 160.
305 KIERKEGAARD, 2010, p. 23.
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da deliberação que exime a subjetividade da exigência central da ética, e introduz como solução a

ideia de que a resolução da liberdade diante da deliberação ou do falatório a ideia de uma decisão,

que se traduz na perspectiva da liberdade na consciência como uma escolha de si mesmo.

Essa  ideia  aparece  já  no  início  da  sua  produção  filosófica  na  fala  do  personagem que

corporifica o ético. Em Ou/ Ou, o pseudônimo Juiz Wilhelm acentua o ato individual da escolha

como um ato constitutivo da personalidade, a partir do qual ela ganha continuidade no tempo. Esta

disposição do indivíduo tem como requisito o elemento da seriedade, do qual o estético, segundo o

conselho do juiz ao seu correspondente que partilha deste ponto de vista, carece completamente. A

forma principal que a ideia de escolha aparece segundo Wilhelm é a escolha absoluta de si mesmo:

“eu escolho absolutamente, e eu escolho absolutamente precisamente por escolher não escolher isto

ou aquilo. Eu escolho o absoluto, e o que é o absoluto? Sou eu mesmo na minha validade eterna”306.

Mas  a  escolha  da  consciência  aparece  explicitamente  aqui  como  a  sua  determinação  mais

específica, como  liberdade: “mas o que é este eu que é meu? (…) é o mais abstrato de tudo, e

contudo em si mesmo também o mais concreto de tudo – ele é liberdade”307. Este ato de escolha é o

que  dá  origem  ao  próprio  eu  efetivo;  o  que  vem  a  ser  resolvido  na  resolução  é  a  própria

incompletude do eu finito ou o eu abstrato,  que Wilhelm identifica com o estético: o indivíduo

corretamente situado

“escolhe a si mesmo – não no sentido finito, pois aí este 'eu' seria de fato algo finito que

cairia ao lado de outras coisas finitas – mas no sentido absoluto, e no entanto ele escolhe a si

mesmo e não alguém outro. Este eu que ele escolhe desta maneira é infinitamente concreto,

pois ele é ele próprio, e contudo é absolutamente diferente do seu eu anterior, pois ele o

escolheu absolutamente. Este eu não existia anteriormente, pois ele veio à existência por

meio da escolha, e no entanto ele já existia, pois era de fato 'ele mesmo'”308

O advento da liberdade a partir da escolha ocasiona uma mudança essencial na forma como

o indivíduo se relaciona consigo mesmo. No estético, ele mantém uma relação de observação de si

próprio sem orientar-se para uma concretude numa unidade, o que o induzia a relacionar-se com

cada observação de forma individual e desconexa, e, na medida em que não havia continuidade

entre uma concepção do eu que se relaciona consigo mesmo e outro, não se poderia falar então de

um eu efetivo, concretamente vinculado com o mundo. Esta é, pois, a principal assertiva do Juiz

contra seu interlocutor, e a principal crítica de Kierkegaard ao caráter “abstrato” do estético. Esta

escolha absoluta, no entanto, permanece como uma exigência na continuidade da consciência ética,

e assim como referência “transcendental” a cada escolha subsequente: “a escolha original está para

306 KIERKEGAARD, 2004, II, p. 214.
307 Ibidem.
308 Idem, p. 215.
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sempre presente em cada escolha que a sucede”309; e a cada momento pode desfigurar-se novamente

no  estético  –  tal  é  o  movimento  que  para  o  ético  constitui  o  pecado:  “A  pessoa  que  vive

esteticamente não escolhe, e a pessoa que escolhe o estético após o ético tornar-se manifesto para

ele não está vivendo esteticamente, pois ele está pecando, e sujeito a qualificações ética, ainda que

sua vida seja posta a termo como anti-ética”310.

Podemos conceber a escolha ética de si mesmo como a origem da personalidade a partir

destas linhas gerais. No Postscriptum, a mesma questão aparece novamente, dessa vez descrita nos

termos da oposição entre a reflexão objetiva e a reflexão subjetiva, e a escolha é expressa pela ideia

de  decisão.  O  que  nos  interessa  nesse  ponto  é  que  a  decisão  é  posta  como  a  categoria

diametralmente oposta à reflexão: “a reflexão só pode ser interrompida por um salto (…). Se o

indivíduo  não  parar  a  reflexão  (...)  nenhuma  decisão  é  tomada.  Ao  perder-se  na  reflexão,  o

indivíduo realmente se torna objetivo; mais e mais ele perde a decisão da subjetividade e o retorno a

ele mesmo”311. Com efeito, a categoria da decisão corresponde à categoria do salto312, na medida em

que a decisão corresponde para Climacus em “algo todavia distinto do lógico”313 no qual a reflexão

decorra. A expressão da decisão com relação à reflexão é posta, portanto, na perspectiva de um salto

que  é  performado  como  um  ato  da  vontade  do  sujeito:  “a  reflexão  não  pode  ser  parada

objetivamente, e quando ela é parada subjetivamente, ela não para por conta própria, mas é o sujeito

quem a pára”314.

A categoria da vontade é trazida à tona explicitamente apenas em A Doença Para a Morte,

sobretudo na própria definição que expressa a fé como tal: “ao relacionar-se consigo mesmo e ao

querer ser si mesmo, o eu repousa transparentemente no poder que o estabeleceu”315. As nuances

entre o querer ser si mesmo e seu negativo variam ao longo do texto de acordo com o tipo de

desespero da consciência que Anti-Climacus se põe a analisar passo a passo; contudo, o que mais

nos interessa, a relação com a reflexão com a vontade, pode ser aduzida a partir de sua exposição

sobre o conceito socrático de pecado. Para Anti-Climacus, o pecado é um problema da vontade, e

não do intelecto, o que já põe em conflito com a noção intelectualizada de Sócrates do negativo

como ignorância. Para ele, a relação entre Sócrates e o Cristianismo nesse ponto se dá na distinção

entre não ser capaz de entender e não querer entender algo, em que: “Sócrates explica que aquele

que não faz o que é certo, não o compreendeu, então; mas o Cristianismo vai um pouco mais longe

309 Idem, p. 219.
310 Idem, p. 167.
311 KIERKEGAARD, 1992, p. 115-6.
312 Idem, p. 99.
313 Idem, 113.
314 Idem, p. 116.
315 KIERKEGAARD, 1967, p 14.
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e diz que é porque ele não quer compreender, e isso novamente porque não quer o que é certo”316. A

interpretação cristã do pecado para Anti-Climacus é a de que “o pecado possui raízes no querer, não

no saber, e esta corrupção da vontade abrange a consciência individual”317. A partir disto, ele pode

compreender o pecado não como uma negação ativa da consciência em direção a algo, não como

uma  antítese,  mas  como  uma  tese,  uma  posição,  o  próprio  ponto  de  partida  num  sentido

qualitativamente distinto. A vontade, segundo ele, “é dialética e possui abaixo de si toda a natureza

inferior do homem”318, e segue mantendo a capacidade de submeter a si mesma aquilo que aprisiona

o homem, a sua natureza mais baixa, e também, nesse ínterim, o próprio saber; contudo, seu caráter

dialético  permite  aquiescer  ao  saber  mal  estabelecido,  àquele  saber  vacilante  e  reticente,  que

pondera  e  delibera  sobre  sua  natureza,  e  assim  “gradualmente,  a  objeção  da  vontade  a  este

desenvolvimento  diminui;  ela  quase  parece  estar  em  conluio.  E  quando  o  saber  se  tornou

devidamente obscurecido, a vontade e o saber podem entender-se melhor entre si”319.

Daí a necessidade de uma determinação resoluta da vontade, que põe a consciência no bem

no instante mesmo em que dele sabe, e que não hesita nem tergiversa diante da decisão: “se não se

faz o que é certo no segundo mesmo em que se o sabe – então, antes de tudo, o saber estanca”; a

cada vez que se adia uma resolução, “o saber se torna mais e mais obscuro, e a natureza inferior

ganha mais e mais vantagem; ai  de nós, pois o bem deve ser feito imediatamente,  assim que é

conhecido”320. Como já foi dito anteriormente, a personalidade lânguida e emasculada do sujeito

moderno, embevecida pela multiplicidade da dúvida e da especulação, mas também pela hesitação

infinita do falatório e da deliberação, foi, para Kierkegaard, a causa da sua ruína diante da tarefa da

existência,  e  a  causa  do  mal  do  século  se  encontra  numa corrupção  da  vontade.  Este  tipo  de

decadência espiritual é, ademais, prefigurado no próprio conceito de pecado, pois “o pecado não é

uma questão de não se ter entendido o que é certo, mas de não o querer compreender, ou de não

querer o que é certo”321.

A resposta do cristianismo é a da instantaneidade exigida pela obediência ao dogma e à

revelação divina, a qual não admite outra resposta que não a imediata. A doutrina do pecado se

estabelece como uma ofensa contra o homem, e o acusa não somente de não querer fazer o que é o

certo, mas de não querer o que é certo: nesse sentido, a conclusão das intermináveis e inconclusivas

deliberações da reflexão é dada pela vontade, todavia por meio da renúncia, na qual o indivíduo

316 Idem, p. 95.
317 Ibidem.
318 Idem, p. 94.
319 Idem, p. 94.
320 Ibidem..
321 Idem, p. 95.
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deve reconhecer a sua inabilidade de determinar o seu valor moral ou de nomear o sentido da sua

existência. Nesse sentido, nem a escolha, nem um saber acerca da existência, e nem tampouco a

resignação infinita podem constituir a abdicação de si mesmo da fé, o autossacrifício supremo do

amor divino,  pois querer ganhar a si mesmo é primeiramente perder-se a si mesmo. Ou seja, a

vontade  decisória  e  irredutível  pressupõe  um movimento  de  resignação  infinita  que  precede  o

movimento do religioso, em que o indivíduo recebe a si mesmo de volta como uma dádiva. Nessa

resignação, ele conhece seus limites concretos e harmoniza a sua concepção da existência, ou a sua

visão-da-vida  (Livsanskuelse) de acordo com esses limites, e assim não se perde na reflexividade

abstrata  e  carente  de  paixão  que  vigora  na  busca  moderna  por  autossuficiência.  Como mostra

Vanessa Rumble, a “tendência que subjaz à demanda por autossuficiência é incompatível com o

auto-sacrifício que constitui  a possibilidade do amor cristão (Kjerlighed)”322.  A autorreflexão se

transmuda no contexto da modernidade numa auto-asserção que desafia o divino e neutraliza a

própria  possibilidade  de  repouso  do  eu  na  força  que  o  estabelece.  Kierkegaard  se  aferra  ao

pressuposto de que não é o eu que estabelece a si mesmo em absoluto, e que a sua decisão só pode,

em última instância, escolher entregar-se nas mãos do divino e daí tirar forças para confrontar-se

com o mundo, que caminha cada vez mais para longe dele.

Esta abdicação não equivale a uma desistência desesperançosa, mas deve manter o interesse

infinito na própria existência, na confiança de que esta venha a ser justificada pelo absurdo divino;

interesse este que se traduz na relação entre pensamento e existência em determinação recíproca e

correspondência mútua. Daí Poul Lübcke afirmar que “com a decisão interessada, surge a dupla

reflexão (…) a segunda [reflexão] surge com o nosso interesse naquilo que é dito”323, ou seja, na

mensagem divina, cujo caráter revelado é essencial para a apropriação instantânea que cumpre o

requisito da imediatidade da ação na decisão efetiva. Não é necessário enfatizar, portanto, que não

se trata  de uma irreflexão quando se fala  de decisão ou de escolha absoluta,  mas sim de uma

reflexão potenciada, que precisa estabelecer as bases definidas para elevar-se a um novo nível, e

assim prosseguir sem ser obrigada a voltar ao estágio anterior. Isso explica também a ideia de que a

fé constitui uma nova ou uma segunda imediatidade: ela é o ponto de partida do ponto de vista mais

elevado, que é a reflexão na ação; ou seja, ao agir, o indivíduo deve não somente refletir sobre si

mesmo como agindo, mas deve querer a si mesmo como agente e refletir a si mesmo neste querer,

na medida em que é nela mesma que a própria individualidade se constitui.  Então aqui aparece

novamente a categoria da vontade como o decisivo para a decisão, e a decisão interessada, que

advém do indivíduo religiosamente engajado, infinitamente interessado na existência e na sua tarefa

322 RUMBLE, 1989, p. 6.
323 LÜBCKE, 1990, p. 35.

128



individual, e que assim é capaz de escolher a si mesmo, e assim dar início ao ético efetivamente,

para  além da  deliberação  que  tenciona  conduzir  à  ação,  mas  no  registro  da  ação  que  inspira

imitação.

A  ação  paradigmática  que  exorta  à  imitação  é  para  Kierkegaard  a  ação  religiosa  por

excelência, e por meio dela a verdadeira ética é posta em efetividade, a segunda ética da caridade

cristã  que  é  apresentada  nas  Obras  do  Amor.  Interessa-nos  agora,  no  entanto,  compreender  a

orientação histórica que o indivíduo eticamente orientado adquire, para que possamos compreender

o fator principal que envolve a relação polêmica entre Kierkegaard e seu tempo, na qual a reflexão

possui um papel importante. O indivíduo existente na atualidade é concebido por Kierkegaard como

estando no mais alto grau em uma dupla relação de contemporaneidade: de um lado, ele se encontra

altura  de  seu  tempo,  e  através  dessa  paridade  com  a  atualidade  pode  manter-se  consciente  e

firmemente engajado na sua tarefa pessoal de tornar-se si mesmo, que coincide com as exigências

históricas do seu próprio tempo; e, de outro lado, ele encontra-se no páreo com o modelo absoluto

que condiciona o ato mesmo de apossar-se e apropriar-se de si mesmo nas suas determinações

finitas, ou seja, com a figura do Redentor, com o mais alto que um indivíduo já pode alcançar por si

só enquanto indivíduo.

O religioso como contemporaneidade

A concepção do indivíduo histórico kierkegaardiano, por mais que possa de fato se prestar a

mal-entendidos  no  sentido  de  que  nele  se  acentua  o  isolamento  irônico,  a  ruptura  com  a

substancialidade ética e o encerramento na verdade da subjetividade no que diz respeito à fé, não

deve ser entendido no sentido de uma individualidade abstrata cuja cisão com o mundo circundante

efetivada por sua vontade e de forma definitiva. O tipo de individualidade que é apresentada na

filosofia  de  Kierkegaard  se  encontra,  como  pudemos  examinar  anteriormente,  numa  dialética

específica com o mundo histórico no qual vive.  Por um lado,  ele busca a reconciliação com o

através  de  uma  auto-justificação  individual  diante  do  seu  tempo,  o  que  o  faz  manter-se

ambiguamente  inserido  na  sua  época  e  ao  mesmo  tempo  ser  obrigado  a  ver-se  como  um

extemporâneo. De outro lado, busca relacionar-se polemicamente com ela e submetê-la ao jugo da

sua relação individual com a verdade, no que ele termina por colidir com ela como um corretivo, e a

individualidade aí consiste no ponto infinitesimal onde convergem todas contradições da época, ao

mesmo tempo que nesse movimento ele não busque estar acima ou além do seu próprio tempo, mas

apenas à altura dele e justificado nas incongruências entre ambos.
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O  melhor  exemplo  de  uma  individualidade  “historicamente  orientada”  ou  de

“individualidade  histórico-universal”324 que  serve  de  paradigma  para  o  Kierkegaard  enquanto

filósofo é, novamente, Sócrates, e aqui vale a pena recordar alguns traços da sua situação diante da

sociedade grega que nos ajude a compreender  o que Kierkegaard quer dizer com sua noção de

contemporaneidade. Por meio de seu caráter irônico, Sócrates adquire uma “elasticidade do ponto

de vista histórico-universal”325 na qual ele põe a si mesmo nessa relação ambígua com sua época,

em que ele se encontra inserido em seu contexto mas ao mesmo tempo aponta para algo além dele,

ocasionando por meio deste anúncio o próprio encerramento e o colapso da época em si mesma. Por

meio desta natureza dúbia, a juventude grega por ele seduzida era a cada vez trazida para o mesmo

ponto de vista, e por certo este foi um dos motivos que o conduziu ao tribunal, já que isto provoca

um campo de incompreensão histórica entre  o Estado e a  ordem social  e os indivíduos que se

desgarram  ironicamente  dela.  No  entanto,  o  próprio  Sócrates  não  o  fazia  por  posicionar-se

positivamente contra a ordem estabelecida; seu interesse nessa ruptura não era revolucionário ou

mesmo reformista,  mas era simplesmente buscar no isolamento uma relação pura de si consigo

mesma, e, quanto mais sua personalidade se arredondava no negativo da ironia, maior era o impulso

para o isolamento. Ele compreendia a missão do “conhece-te a ti mesmo” como uma espécie de

mandamento  divino,  e  esta  atribuição  de  uma  obediência  absoluta  a  um imperativo  de  ordem

personalíssima e intransferível  é uma das marcas da individualidade histórica: “individualidades

histórico-universais são grandes justamente porque a vida inteira delas não lhes pertence, e elas por

assim dizer nada retém para si mesmas. Mas por isso também o mundo tem de agradecer ainda mais

a elas”326.

Nesse sentido, o Estado e sua religião oficial entraram em conflito com Sócrates justamente

naquilo que ele  trazia  de novo e de elevado,  ou seja,  a liberdade  de consciência  anunciada  na

primazia dada a sua relação com um dáimon que oferecia sua voz somente a ele, e assim tornava a

própria religião oficial caduca na sua validade. Este agradecimento que o mundo deve vem a ser

somente a posteriori, e ao mundo sempre cabe um grau de arrependimento por vir à tona para ele

que muito raramente se está à altura de sua própria temporalidade histórica. Portanto, não se pode

dizer que a individualidade historicamente orientada se coloca na sua posição por mero arbítrio

antissocial, ou por mero capricho decida moldar o mundo inteiro à sua vontade; ao contrário, esta é

a última coisa que lhe pertence, e na medida em que é obrigado a segui-la ainda que esta esteja

submetida a uma vontade superior sua vida inteira se torna uma realização de uma missão, cuja

atribuição é duplamente exigente: de um lado ela se orienta rumo a si própria, busca isolar-se num
324 LÜBCKE, 1990, p. 35.
325 Idem, p. 141.
326 Idem, p. 179.
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auto-encerramento, para clarificar para a própria consciência o sentido da sua tarefa, e de outro lado

orienta-se  em direção  ao  próximo,  no  qual  deve  fazer  brotar  e  nutrir  a  personalidade na  sua

suficiência  própria.  De  fato,  segundo  Kierkegaard,  isso  que  “é  o  característico  de  uma

personalidade, que procura retornar a si mesma, e encerra-se em si mesma”327.

Contudo,  deve-se  evidenciar  que  para  o  Magister Kierkegaard  a  subjetividade  socrática

permanece sendo um “esboço de personalidade”328, na medida em que aquilo com o que ela retorna

para si mesma é justamente o nada e o vazio da ironia; ao sair de si mesma, a ironia encontra-se

com o mundo e se vê acima dele, terminando por esvaziar dele toda determinação positiva. E ao

retornar a si, volta não apenas de mãos vazias, mas também com o ímpeto de esvaziar a si própria

para ir além de si própria, e assim ela termina então por resolver-se no abstrato e na ausência de

conteúdo. Uma personalidade completa e positivamente constituída deveria trazer o conteúdo do

mundo  para  si  e  constituir  a  si  mesma  a  partir  de  uma apropriação  e  de  uma elaboração  das

contradições ali presentes, que serviriam para ela como elemento fértil de enriquecimento pessoal.

Aqui é onde Kierkegaard consegue estabelecer a semelhança e também a diferença entre Sócrates e

Cristo:  se  ambos  efetivamente  possuem  a  determinação  da  personalidade,  “em  Cristo  residia

imediatamente a plenitude da divindade e sua relação com o mundo é uma absolutamente real, de

modo que a comunidade tem a consciência de ser os membros do seu corpo”329. Podemos ver então

novamente  a  necessidade  de  um  conteúdo  efetivo  que  preencha  a  consciência  num  segundo

movimento, que, não obstante ocorrer na ironia socrática, ela permanece carente de conteúdo.

Para Kierkegaard, portanto, o cristianismo consiste na completude do segundo movimento

de elevação da subjetividade com relação ao seu tempo histórico, o que faz com que o próprio

tempo seja  elevado através  dela:  quando “a subjetividade se anunciou no mundo, não voltou a

desaparecer sem deixar vestígio, o mundo não recaiu na forma anterior do desenvolvimento, muito

pelo  contrário,  o  antigo  desapareceu  e  tudo  se  tornou  novo”330.  O  anúncio  na  subjetividade  é

constitui,  portanto,  nesse ponto duplamente determinado,  nessa contradição colisiva entre  real e

ideal,  em que o novo se anuncia e o velho se mostra como tal  na temporalidade histórica.  Daí

Magister Kierkegaard buscar criticar o romantismo e a filosofia idealista por querer fazer anunciar-

se  uma  nova  potência  da  subjetividade  sem  que  se  tenha  sequer  chegado  a  compreender  o

cristianismo, e terminar por se perder no labirinto de uma subjetividade que está perdida para si

mesma antes  que possa começar  a  procurar  por  si  mesma.  No entanto,  o  Kierkegaard  da obra

pseudonímica já propõe um conceito de individualidade que busca realizar o movimento de trazer à

327 Idem, p. 206.
328 Ibidem.
329 Ibidem.
330 Idem, p. 212.
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tona a subjetividade como verdade e assim fazer a modernidade desaparecer como a antiguidade o

fez diante do aparecimento do divino, fazer o mundo iniciar um novo desenvolvimento, um novo

começo. A tese que proponho aqui é a de que esse novo “momento de aparição da subjetividade” se

dá no indivíduo historicamente situado no limiar entre o passado e o futuro, ou seja, no indivíduo

contemporâneo,  por  meio  do  que  se  entende  por dupla  reflexão,  que  dá  ao  indivíduo  o

posicionamento  histórico  em que se pode vislumbrar  reflexivamente  o horizonte  do futuro e  o

passado constituído como encerrado definitivamente em si mesmo. A nova potenciação que já havia

sido anunciada pelo romantismo e idealismo alemães é rejeitada por Kierkegaard justamente para

que este possa colocar a tarefa para si mesmo, e assim orientar-se historicamente a partir de uma

concepção  única  de  cristianismo  e  que  se  confronta  com toda  a  perspectiva  reformada  da  era

moderna.

A contemporaneidade designa o ponto de vista mais amplo diante do tempo histórico no

qual a tarefa do indivíduo se clarifica para ele próprio; ao mesmo tempo, a sua própria possibilidade

significa a conclusão e o esgotamento das determinações do presente, a partir da qual o indivíduo se

encontra livre das amarras que o impediam de ver adequadamente o que existe para além dessas

mesmas determinações. O encerramento de um tempo histórico, por sua vez, significa a compleição

da  sua  plenitude  e  também  o  seu  esgotamento,  no  sentido  de  que  tudo  o  que  se  encontra

determinado desde o começo encontra-se cumprido e suas possibilidades esgotaram-se, somente

uma abertura para um novo tempo, um novo começo, pode reinstituir o significado à temporalidade

do tempo histórico. Mas se, em Kierkegaard, a concepção repetitiva de movimento, que se dá a

partir  da perspectiva  do  esgotamento  da possibilidade  e  da  totalização  de  um tempo histórico,

requer uma diferença e um salto qualitativos, então a concepção de tempo histórico que resolve a

linearidade  temporal  do  presente  deve  apresentar-se  nessa  diferença,  e  é  nesse  ponto  que

Kierkegaard introduz a sua concepção do instante como o ponto de tangência entre a temporalidade

histórica e a eternidade, cujo significado só é apreensível a partir da ideia de instante.

Esta  concepção  aparece  desenvolvida  de  modo pleno no  Conceito  de  Angústia,  quando

Haufniensis procura conceber o termo unificante que define o homem como uma síntese entre o

temporal e o eterno; da mesma forma que o homem é uma síntese de alma e corpo sustentada pelo

espírito, “tão logo o espírito é posto, parece o instante (…) o instante é aquela ambiguidade em que

o tempo e a eternidade se tocam mutuamente, e com isto está posto o conceito de temporalidade,

em que o tempo incessantemente corta a eternidade e a eternidade incessantemente impregna o

tempo”331. A doutrina do instante introduz uma temporalidade qualitativamente distinta da sucessão

331 KIERKEGAARD, 2010, p. 96.
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infinita  entre  passado,  presente  e  futuro;  tal  concepção  de  tempo  consiste  numa  apreensão  da

temporalidade  para  a  representação e  não  para  o  pensamento,  numa  espacialização332 da

temporalidade,  e  é  isso  que  nos  impede  de  compreender  adequadamente  o  instante.  Para

Haufniensis, o presente na concepção sucessiva de tempo é “infinitamente vazio de conteúdo” pois

“corresponde ao desaparecer infinito”333, da mesma forma que o passado e o futuro também não

podem  ser  senão  um  vazio,  pois  não  são,  um  por  ter  sido  e  outro  por  ainda  não  ser.  Na

temporalidade  comum,  a  vida  que  está  no  tempo  não  possui  nenhum  presente,  e  assim  vive

atormentada pela irrevocabilidade do passado e pela incerteza do futuro.

Haufniensis entende que a concepção sucessiva é uma má interpretação da eternidade; a

própria distinção tríplice “surge em virtude da relação do tempo com a eternidade, e pela reflexão

da eternidade  nele”334,  e  nisso vem a pensar  a eternidade  enquanto “o presente como sucessão

abolida”, no qual “não se encontra a separação entre passado e futuro, porque o presente é posto

como sucessão abolida”335. O instante, dessa forma, não é o ponto infinitamente pequeno e abstrato

da  sucessão,  na  qual  separa  o  passado  do  futuro;  nesse  sentido  ele  sequer  pode  ser  uma

determinação do tempo, pois é incomensurável com o tempo. O instante é, segundo Haufniensis,

“um átomo de eternidade”336, ou seja, só entra em relação com o tempo por meio da eternidade, e

tempo e eternidade se tocam no instante; mas, assim sendo, o instante é comensurável somente com

o eterno, ele é o seu anúncio que infunde o tempo de sentido. Por isso pensa que somente “com o

instante se inicia a história”, a partir daí a história adquire um sentido determinado. A partir do

instante enquanto a eternidade posta na temporalidade, o futuro adquire primazia sobre o presente e

o passado, pois “o futuro num certo sentido é o todo, do qual o passado é uma parte”, do que resulta

em “o eterno significar primeiramente o futuro”, e a partir daí, “o instante e o futuro põem, por sua

vez, o passado”337. Nisso a totalidade do tempo se constitui como o que se chama no cristianismo a

plenitude do tempo, na qual o passado e o futuro encontram-se em continuidade com o presente,

plenificado através do instante enquanto eternidade.

A concepção kierkegaardiana da eternidade como elemento central do cristianismo tenciona

romper com a ideia moderna de que há um progresso na linearidade histórica por meio do qual o

homem se aproxima gradativamente do seu fim determinado, e assim da verdade histórica na qual

se  insere;  contra  essa  ideia,  Kierkegaard  pretende,  com  a  concepção  da  linearidade  entre  os

332 Idem, p. 93.
333 Ibidem.
334 Ibidem.
335 Idem, p. 94.
336 Idem, p. 96.
337 Idem, p. 97.
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elementos da totalidade do tempo pensado enquanto eternidade, dizer que o movimento geracional

do homem de maneira alguma o torna mais apto para realizar a tarefa proposta pelo instante inicial

originário, aquele no qual o eterno adentrou o mundo e o infundiu da plenitude do tempo, ou seja, a

encarnação de Cristo; ao contrário, a distância de mais de 1800 anos que o separa do advento pode

apenas dificultar a tarefa precisamente na intensificação da reflexão que o próprio tempo impõe

sucessivamente.  Nesse  sentido,  tornar-se  cristão  significa  para  Kierkegaard  tornar-se

contemporâneo  a  Cristo,  ou  seja,  o  histórico  é  considerado  apenas  como  um  fenômeno  de

intensificação, absolutamente secundário com relação à tarefa de tornar-se contemporâneo, o que o

leva ao extremo de exclamar: “fora com o histórico. Adentro com a situação de contemporaneidade.

Este é o critério: na medida em que eu julgo qualquer coisa contemporaneamente, então eu sou.

Toda  tagarelice  subsequente  é  ilusória”338.  A  distorção  moderna  do  cristianismo  foi  querer

transformá-lo  no  histórico  e  compreendê-lo  através  dele,  sendo  que  a  tarefa  histórica  que  o

cristianismo impõe é justamente compreender o histórico a partir do cristianismo, como a história

da salvação; o resultado foi não uma infusão de sentido na temporalidade, mas a temporalização e a

consequente  relativização  do  sentido  fundamental,  ou  seja,  a  secularização,  que  segundo

Kierkegaard, atirou o mundo de volta no paganismo.

A tarefa da “contemporaneidade existencial”, segundo a expressão de Climacus, consiste,

portanto, numa tarefa para a fé, a qual aparece nas Migalhas Filosóficas, nesse contexto a partir da

distinção entre  o discípulo  de primeira  mão – as  testemunhas  diretas  da encarnação  – e  os  de

segunda mão, aqueles que relacionam-se com a encarnação por meio da fé339; esta, por sua vez,

aparece ali como o órgão apropriado para vincular-se com o devir, pois no devir sequer a crença na

encarnação é algo dado como necessário, é somente uma tarefa para a liberdade. Aqui aparece um

elemento essencial que é posto pela relação da fé com o histórico, e que nos permite conceber o

lugar  específico  daquela concepção da reflexividade  em proximidade com a tarefa  de tornar-se

cristão. O histórico é, para Climacus, tudo aquilo que veio a ser, e o indivíduo histórico pode, sob

esse ponto de vista, colocar a si mesmo num ponto de vista fixo, como um observador neutro, que

encara  o  fato  histórico  como algo  de  indiferente.  No entanto,  a  partir  do  momento  em que o

indivíduo não é meramente um observador histórico, mas determina a si mesmo como existência,

ele põe a si mesmo como vindo a ser, como um devir dentro do devir histórico, que determina a

relação  adequada  do  indivíduo  com  a  temporalidade,  ou  seja,  a  própria  situação  de

contemporaneidade:

338 KIERKEGAARD, 1967, V B 18.
339 KIERKEGAARD, 1995, p. 126.
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“o devir pode incluir em si uma reduplicação, isto é, uma possibilidade de devir no interior

de seu próprio devir. Aqui reside o histórico no sentido mais estrito, que é dialético com

relação ao tempo (…) o devir histórico mais especial devém por uma causa relativamente

livre, que por sua vez remete a uma causa absolutamente livre”340.

A reduplicação do devir na interioridade faz com que o devir histórico esteja em páreo com o devir

pessoal, e nesse sentido a vida religiosa encontra sua correspondência no histórico por meio de uma

reduplicação. O ato passional subjetivo da fé torna a todos igualmente contemporâneo com o evento

histórico-religioso:  o  discípulo  imediato  e  o  posterior  encontram-se  numa  mesma  posição  de

incerteza objetiva, na qual eles enquanto indivíduos não apreendem a verdade, mas são apreendidos

por ela.

Todavia,  nenhum indivíduo existente  pode pôr  a  si  mesmo à  altura  do  Deus-homem,  a

distância entre ambos permanece separada por um abismo intransponível, e o originário permanece

um  abismo no qual a individualidade se mira e reflete a si própria na sua infinitude.  A relação

dialética  entre  o  histórico  e  o  tempo  referida  por  Climacus  se  traduz  então  somente  no

comprometimento prático com a atualidade da encarnação, que, ainda que se manifeste como um

absolutamente outro, inspira no seu chamado a realizar a tarefa da elevação à sua altura. Naquele

negativo abismal e na oclusão da mediação que se manifesta entre Deus e o homem, ali reside o

lugar  onde a reflexão se desenrola.  Num primeiro momento,  a  tarefa  é  posta,  e  todo o mundo

histórico é posto em suspensão; o Deus se fez homem, e tanto para ele como para o homem o

mundo se torna  um terceiro  supérfluo.  A partir  daí  está  lançada  a  tarefa  do cristianismo,  a  de

desembaraçar-se do mundano para abrir caminho para o segundo advento: este desembaraçar-se é,

pois, a própria reflexão, ou a tarefa do religioso qualificada como reflexão; num segundo momento,

quando  a  reflexão  já  esvaziou  a  totalidade  do  mundo  histórico,  quando  não  há  mais  nenhum

anteposto, nenhum impedimento mundano que impeça o indivíduo de pôr a si mesmo frente a frente

com  Cristo  com  a  pureza  da  primeira  vez,  ele  pode  enfim  tornar-se  contemporâneo.  Nesse

momento, da mesma forma que o velho encontrou sua completude e seu ocaso simultaneamente

com o advento, aquilo que é velho no indivíduo encontra seu encerramento, e o velho se torna novo;

daí  em  diante  a  reflexão  segue  redirecionada  para  fora,  reduplicada  no  agir  e  potenciada  na

positividade absoluta da personalidade religiosamente determinada e por isso mesmo historicamente

orientada – de posse absoluta da sua missão enquanto cristão.

Em linhas gerais, esta é a concepção mais elevada da subjetividade que se pode aprender a

partir da perspectiva kierkegaardiana do histórico; este constitui o ideal do indivíduo que põe a si

mesmo lado a lado com o absoluto, e assim situa-se além da mera indiferença lânguida, típica da

340 KIERKEGAARD, 1995, p. 110.
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fraqueza espiritual da subjetividade moderna tanto com relação ao mundo como com relação ao

divino. Mas ainda persiste aqui a ambiguidade que se mostra entre a tarefa e o diagnóstico da

modernidade, que se pode entrever também no conceito de reflexão historicamente concebido: a de

que  a  modernidade  é  a  época  da  reflexão,  e  que  a  sua  superação  se  dá  também  por  uma

intensificação da própria reflexão. Se há algum elemento na filosofia de Kierkegaard que permita

um tratamento adequado desta ambiguidade histórica, esta se dá na concepção da segunda reflexão

enquanto uma intensificação da primeira; aí se encontra determinado, portanto, o campo em que a

noção de dupla reflexão deve ser pensada: na vinculação entre o cristianismo e a tarefa histórica do

indivíduo, e nisso está determinada da mesma forma a tarefa da própria filosofia de acordo com a

função em que Kierkegaard a concebe.

O conceito de modernidade em Kierkegaard

Se procuramos pensar a dupla reflexão como o conceito que vincula a orientação histórica

do indivíduo no seu tempo particular e o chamado do cristianismo enquanto expressão máxima do

religioso, na medida em que consiste na maior potenciação da consciência historicamente atingida

até então, devemos ter em mente que, por um lado, Kierkegaard determina o cristianismo como

reflexão, e que esta parece ser sua elaboração mais importante  do conceito de reflexão,  dada a

relevância da orientação histórica do indivíduo para o cristianismo; e por outro lado, ele qualifica a

própria época moderna como uma época da reflexão, em que a tendência espiritual do tempo é

suspender no abstrato  as determinações  concretas  da cultura que orientam e permitem situar  o

indivíduo no seu substrato histórico cultural. Nesse sentido, o delineamento da dupla reflexão como

conceito histórico deve passar pelo diagnóstico histórico da contemporaneidade,  ou seja,  da era

moderna  enquanto uma era  da dissolução do concreto  no abstrato,  cujo  processo é  ele  próprio

identificado como um processo reflexivo.

O diagnóstico da era atual como a era da reflexão é pensado por Kierkegaard desde sua

juventude, e no Conceito de Ironia ele aparece na análise da ideia do viver poeticamente e a relação

entre poesia e realidade:

“porque nosso tempo está tão profundamente penetrado pela reflexão, esta oposição entre

realidade poética e a realidade dada tem de se mostrar em uma configuração muito mais

profunda do que se viu no mundo (…) hoje o que vale, em verdade, é o ser ou não ser, já que

a gente não se contenta de viver poeticamente de vez em quando, mas exige que toda a vida

seja poética”341

341 KIERKEGAARD, 2005, p. 256.
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Aqui a oposição entre poesia e realidade se traduz na cisão moderna fundamental, entre real e ideal,

cujo elemento causante principal é a reflexão. A ideia de que não há uma reconciliação, de que não

mais possível que andem lado a lado, é, pois, o mesmo diagnóstico da modernidade que se mostra

presente  desde  o  idealismo alemão.  A exigência  absoluta  de  que  se  viva  uma totalidade  ideal

resulta, para Kierkegaard, na perda do “gozo supremo”, no qual o sujeito “se possui a si mesmo em

infinita  lucidez,  é absolutamente transparente a  si  mesmo”342.  Esta é  a disposição que deve ser

recuperada na fé por meio da paixão que impulsiona a manter-se junto a si mesmo; a tendência da

reflexão  –  e  portanto  da  modernidade  –  é  minimizar  esse  componente  intensivo  que  situa  a

existência na sua realidade substancial.

Por isso Kierkegaard diz que a reflexão enquanto princípio substitui o entusiasmo da paixão

pela inveja da reflexão: “Ao fim de tudo a tensão da reflexão estabelece a si mesma como princípio,

e assim como o entusiasmo é o princípio unificador numa época apaixonada, então a inveja se torna

o princípio negativo unificador numa era desapaixonada e demasiadamente reflexiva”343. A própria

ideia da reflexão é a inveja, e é ela mesma que impede o indivíduo de agir: “a inveja da reflexão no

indivíduo frustra uma decisão desapaixonada de sua parte, e se ele está à beira de uma decisão, a

oposição reflexiva de seus associados o interrompem”344.  Romper o feitiço da reflexão e assim

escapar da sua prisão requer uma resolução interior que ponha a ela um limite, e ainda assim “a

reflexão faz tudo em seu poder para frustrar este discernimento e manter a ideia lisonjeadora de que

as  possibilidades  oferecidas  pela  reflexão  são  muito  mais  magníficas  que  uma  decisão

insignificante”345. A descrição da reflexão como uma armadilha pode, no entanto, desviar-nos do

fato de que a reflexão em si e por si não explica o mal da época, sendo necessária para um sentido

significativo para além do imediato da paixão entusiástica: “a reflexão não é o mal, mas o estado de

reflexão,  a  estagnação  na  reflexão,  é  o  abuso  e  a  corrupção  que  ocasiona  a  retrogressão  ao

transformar  os  pré-requisitos  [da  ação]  em evasões”346.  Dito  de  outra  forma,  “que  uma pessoa

permaneça de pé ou sucumba por meio de suas ações está tornando-se obsoleto” e todos sabem

muito  bem  o  que  fazer  e  podem  perfeitamente  refletir  sobre  isso;  mas  aquilo  que  eles

“compreendem  de  forma  brilhante  na  forma  da  reflexão  e  da  observação,  seriam  totalmente

incapazes de compreender na forma da ação”347.

A incerteza da dúvida e as deliberações infinitas e inconclusivas em que a reflexão mergulha

o sujeito conduzem a um esgotamento do elemento volitivo, e somente a resolução na vontade e na

342 Ibidem.
343 KIERKEGAARD, 1978, VIII 76.
344 Ibidem.
345 Ibidem.
346 Idem, VIII 90.
347 Idem, VIII 67.
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decisão pode pôr o indivíduo em acordo consigo mesmo; no entanto, a reflexão não se atenua, mas

adquire uma nova forma numa potência superior. Isso se traduz historicamente na relação entre o

conflito entre cristianismo e o paganismo na antiguidade, e o conflito entre a cristandade moderna e

a essência do cristianismo. O caráter refletido do cristianismo é o que o distingue do paganismo,

pois,  para  Kierkegaard,  o  cristianismo  estabelece  todas  as  relações  pela  reflexão.  A  primeira

reversão, o primeiro dobrar de volta que o cristianismo instituiu foi o choque com o paganismo, em

que a subjetividade se estabeleceu pela primeira vez como determinada pela reflexão. A segunda

incisão histórica da reflexão dar-se-á no contexto da era atual, que vive no cristianismo refletido em

categorias  estéticas.  Por  isso  Kierkegaard  recupera  a  ideia  de  paganismo para  qualificar  a

decadência da era moderna: a cristandade moderna é para ele uma fraude, uma acomodação ao

ethos da vida burguesa. A exigência introspectiva da reflexividade cristã, o auto-exame constante da

interioridade reduplicada, é substituído por uma doutrina objetiva constituída por aquilo que para

ele é o mais baixo que se pode atingir em termos de individualidade, ou seja, o  hábito. Se para

Hegel  a  Sittlichkeit consiste  na  substancialidade  ética  definida  como uma ordem superior,  para

Kierkegaard esta constitui  uma petrificação da ordem social,  que redunda numa impessoalidade

diante da qual o indivíduo se vê livre para eximir-se de qualquer responsabilidade, mas também de

qualquer  vínculo  substancial  que conceda ao social  o  significado positivo  da comunhão.  Nesse

sentido, fica abolida uma das principais categorias do cristianismo, pois fica abolido o critério que

distingue qualitativamente entre os homens: “todo paganismo e sua repetição dentro do cristianismo

residem afinal de contas num mero determinar quantitativo (…) a vida no paganismo cristão nem é

culpada nem não culpada, não conhece propriamente nenhuma diferença entre o que é presente,

passado,  porvir,  eterno”348,  e  daí  estar-se  determinado  pela  mentalidade  secular  por  “ser

completamente finitizado, tornando-se um número em vez de um eu, somente mais um homem,

somente mais uma repetição desta eterna Einerlei [um e o mesmo]”349.

Quando  não  é  posta  a  diferença  absoluta  dada  pela  distinção  qualitativa,  a  reflexão

permanece encerrada imanentemente em si mesma, e funciona abstratamente como critério para

todo  tipo  de  compreensão  do  mundo  e  defrontamento  pessoal  com  ele.  A  partir  dessa

autossuficiência pretensiosa, a modernidade pode engajar-se num projeto de saída da religião, no

qual o homem busca emancipar-se do jugo divino e da submissão a sua lei para uma autonomia cuja

legitimidade normativa é dada por ele mesmo. Entretanto, para o indivíduo moderno, quando tudo

se mensura quantitativamente  e  não há nada que não se submeta  à  distinção qualitativa,  a  sua

autonomia só pode ser dada pela reflexão abstrata, e a determinação que ele engendra por sobre si

348 KIERKEGAARD, 2010, p. 101.
349 KIERKEGAARD, 1967, p. 33.
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mesmo está submetida, portanto, ao controle do cálculo: “a mentalidade filisteu-burguesa pensa que

ela  controla  a  possibilidade,  que  ela  enganou  esta  elasticidade  prodigiosa  na  armadilha  ou  no

hospício  do  cálculo”350.  Um outro  fator  que  define  a  modernidade  como paganismo é,  pois,  a

dialética moderna do nivelamento, cujo pressuposto é a indistinção quantitativa da unidade negativa

da reflexão:  “na  época  moderna  o nivelamento  é  o correlato  do destino na antiguidade  (…) a

dialética da época presente está orientada à igualdade, e sua implementação mais lógica, embora

abortiva, é o nivelamento, a unidade negativa da reciprocidade negativa mútua dos indivíduos”351. A

dialética do cristianismo, que envolve a liberação pela autoconsciência, se degenera num tipo de

auto-diferenciação  que  é  ela  própria  o  fator  da  unidade  negativa:  todo  indivíduo  se  vê  como

indivíduo  apenas  em  distinção  aos  demais,  mas  a  sua  individualidade  substancial,  positiva,

permanece para ele opaca. No cálculo quantitativo toda autoconsciência permanece ilusória e todo

indivíduo é  nada;  e  nesse  sentido  o ético  que  se perde no mundo histórico  se transmuta  num

“estarrecimento semi-poético”352.

O histórico é concebido aqui novamente, como no paganismo, por meio do movimento da

reflexão, que perfaz a si mesma e se encerra em si mesma sem sair de si mesma. Nesse sentido, a

transcendência está abolida, e com ela a própria possibilidade do religioso. O indivíduo por si só

não pode agir num sentido estrito, pois está determinado pelas diatribes do social e do histórico que

deveio antes dele,  bem como não pode senão deixar-se levar pela  onda gigantesca da multidão

abstrata que se corporifica em conceitos como nação, raça, etc. A multidão é por isso definida por

Anti-Climacus como “a categoria animal”, “uma abstração que é menos do que nada” e que veio a

tornar-se  Deus:  “assim como vimos  que  nos  governos  as  massas  intimidam o rei  e  os  jornais

intimidam os ministros de gabinete,  então finalmente  descobrimos que a  summa summarum de

todos os homens intimidam a Deus”353. Mais ainda, quando a multidão ou qualquer outra abstração

desafia assim a Deus, a voz do divino se retira do mundo – afinal, não há punição maior do que esta

– e a própria abstração se torna a  vox dei.  Nesse sentido,  a reflexão moderna se arredonda no

panteísmo, que se define justamente pela abolição da distinção qualitativa entre Deus e homem, e

ali qualquer congregação meramente humana pode ter sua vez em adquirir o papel de redentora da

humanidade, e resta ao indivíduo apenas aceitar a superação de tudo aquilo que é substancial como

ligado ao passado a partir de uma decisão já dada nele próprio – pois no panteísmo toda decisão

está dada no passado – e receber de braços abertos o futuro do progresso imanente. A dinâmica

imanentista  transfere  toda  alteridade,  toda  diferença  para  dentro  da  esfera  humana,  instituindo

350 Idem, p. 41.
351 KIERKEGAARD, 1978, VIII 79.
352 KIERKEGAARD, 1992, p. 142.
353 KIERKEGAARD, 1967, p. 118.
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dentro  desta  esfera  uma  tirania  dos  iguais,  uma  escravidão  do  indivíduo  à  multidão.  O

desenvolvimento  quantitativo  é  incompatível  com  as  rupturas  e  descontinuidades  que  o

desdobramento  de  uma  personalidade  individual  exige,  e  o  esforço  que  exigido  por  esse

desenvolvimento termina por ser abandonado numa mentalidade secular preguiçosa e indiferente,

que se acomoda tranquilamente na deificação da ordem estabelecida, a tendência mais blasfema da

racionalidade.

Ao pensar o indivíduo enquanto devir permanente, que pode no máximo encontrar dentro do

próprio devir um outro devir reduplicado, Kierkegaard enfatiza a abertura para a transcendência

tanto temporal quanto constitutiva da sua formação, na qual se constitui uma individualidade que

não pode acomodar-se ao seu presente e deve permanecer com ele numa tensão, pois no processo de

vir-a-ser não somente a totalidade encontra-se determinada, mas todo e qualquer significado de cada

momento anterior encontra-se em aberto, pois o processo como um todo permanece em decurso. A

esta perspectiva angustiante, em que a liberdade e a possibilidade entram em relação continuamente,

contrapõe-se  o  gnosticismo idealista  que  media  o  caminho  da  dúvida  à  certeza,  e  pressupõe a

comensurabilidade entre o interior e o exterior e termina seu percurso na sua identidade abstrata,

bem como na primazia do geral sobre o indivíduo como expressão de ressentimento por ele ter algo

que ele nunca pode ter. A ignorância e a liberdade negativa do indivíduo irônico servem de escudo

para o descaminho que representa esse percurso; e que no fundo indica a pretensão prometeica da

modernidade como um todo. A filosofia moderna pretendeu estabelecer a si mesma como um novo

começo, no qual o eu é o seu próprio pensar a si mesmo, e a certeza de si é o elemento verdadeiro

do real. Da perspectiva histórica, no entanto, a autoconsciência permanece ambígua, pois ela é um

começo  absoluto  que  exclui  a  possibilidade  de  um novo  começo,  já  que  ela  deve  encerrar-se

imanentemente  dentro  das  possibilidades  da  sua  própria  posição.  A  modernidade  é,  segundo

Climacus, um “predicado histórico”354, e uma filosofia moderna é especificamente histórica; mas se

ela se define pela dúvida como um novo começo, então ela adquire um “poder retroativo” 355 que

permite indagar se a filosofia antiga sequer poderia ser chamada de filosofia, precisamente por não

ter duvidado.

O início da modernidade no  cogito consiste,  para Kierkegaard,  no mesmo princípio que

funda o paganismo. Para o espírito grego, segundo Anti-Climacus, “não há nenhuma dificuldade

ligada à transição entre compreender e agir. Esta é a mentalidade grega (…) e o segredo da filosofia

moderna é essencialmente o mesmo: cogito ergo sum, pensar é ser (…) fica então evidente que a

354 KIERKEGAARD, 2003, p. 133.
355 Idem, p. 134.
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filosofia  moderna  não  é  nem  mais  nem  menos  que  paganismo”356.  Por  isso,  o  paganismo  da

cristandade moderna encontra-se na mesma situação que o paganismo grego, que precisava de um

Sócrates, “o dialético [que] entendia tudo na reflexão”357, para removê-lo da imediatidade irrefletida

entre pensar e ser. A mentalidade grega em questão aqui excluía contudo a ideia socrática, pois sua

tarefa irônica foi justamente inserir a reflexão nesse interstício entre pensar e ser, compreender e

agir. Sócrates encontra-se perto demais do cristianismo, e embora Kierkegaard admita que “ele não

era nenhum cristão (…) todavia eu também permaneço definitivamente convencido de que ele se

tornou um”358. Todavia, a diferença é que a cristandade, ela própria compreendida por ele como

uma categoria  da  reflexão,  necessita  de  uma correção  reflexiva  dentro  do  seu  próprio  caráter

refletido,  pois  a  cristandade  toma o  cristianismo como posto e  nesse sentido  como um início,

quando na verdade a reflexão não pode ser o início, pois ela depende de um imediato para refletir-se

primeiramente. Nesse sentido um corretivo se faz necessário, e Kierkegaard busca determinar na

sua produção escrita  a  tarefa em questão:  “a situação é a  cristandade,  que é uma categoria  da

reflexão. Na cristandade – tornar-se cristão é ou tornar-se o que se é (a interioridade da reflexão ou

a reflexão do aprofundamento interior), ou é antes de tudo ser arrancado de uma ilusão, o que de

novo  é  uma  categoria  da  reflexão”359;  a  reflexão  que  deve  ser  posta  no  próprio  substrato  da

cristandade reflexiva é a de uma intensificação, interiorização aprofundada na reflexão, e para isso

se faz necessário novamente “proclamar o Cristianismo – na cristandade”360.

Kierkegaard, ao assumir a tarefa de cumprir o papel de Sócrates da cristandade, se coloca

portanto não como um inimigo da ordem estabelecida; ele não é nenhum revolucionário, e de fato

encontra-se mais imbuído do  espírito corretivo análogo ao da contra-reforma361. E assim como a

reforma não era uma inimiga do cristianismo, a “reforma da reforma” de Kierkegaard não pretende

anular o legado da modernidade, e Kierkegaard não pode ser concebido como rejeitando-a em geral.

Sua tarefa era de “aplicar um corretivo”362 à cristandade de sua época, corretivo este que ele próprio

entende como uma categoria  da reflexão363.  Talvez  possamos  dizer  que  sua tarefa  equivale  ao

356 KIERKEGAARD, 1967, p. 93.
357 KIERKEGAARD, 1998, XII 541.
358 Ibidem.
359 Idem, XIII 543.
360 Ibidem.
361 Alguns elementos das críticas estéticas de Kierkegaard comprovam isso; três figuras recorrentes nessas críticas

foram personagens que surgiram na contra-reforma e remetem ao espírito barroco para combater os excessos do
protestantismo: Don Juan, Fausto e o Judeu errante, que constituem para Kierkegaard figuras paradigmáticas da
personalidade moderna e poderiam bem se enquadrar naquilo que alguns românticos queriam conceber como uma
mitologia moderna. Para mais detalhes, cf GRAMMONT, 2003.

362 KIERKEGAARD, 1967,X3 A 565.
363 Idem, X.1 A 640.
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análogo  do  espírito  daquela  operação  de  jogar  a  mercadoria  ao  mar  para  elevar  o  preço  das

mercadorias364; corrigir a reflexividade pródiga da sua época por meio de um corretivo reflexivo é a

forma análoga de reintroduzir  o cristianismo nas suas exigências mais fundamentais  num época

tardia que foi formada no seu âmago pelo cristianismo365.  Para Kierkegaard,  a modernidade foi

capaz de pensar a si própria mas foi incapaz de compreender a si própria, e por isso suas pretensões

e metas mirabolantes  não devem ser levadas a sério: “a opinião popular sustenta que o mundo

necessita  de  uma  república,  necessita  de  uma  nova  ordem social  e  uma  nova  religião  –  mas

ninguém  considera  que  o  mundo,  confundido  simplesmente  por  conhecimento  em demasiado,

necessita de um Sócrates”366. A “correção irônico-ética”367 que o Sócrates moderno deve impingir

na cultura do século XIX pode formular-se simplesmente como a distinção entre aquilo que se

compreende  e  o  que  não  se  compreende,  mas  na  modernidade  essa  simples  formulação  pode

adquirir  a  forma  monstruosa  de  um anti-humanismo  religioso  que  desmascara  a  hipocrisia  do

humanismo secular que, ainda que se apresente como cristão, sorrateiramente nivela e rebaixa o

mundo do espírito.

* * *

Com esta apreciação do conceito de reflexão na filosofia de Kierkegaard, podemos ter uma

noção específica o suficiente para entendermos satisfatoriamente os aspectos daquilo que ele chama

de dupla reflexão em seu todo, bem como uma noção suficientemente ampla para que possamos ver

a envergadura que a dupla reflexão adquire, embora nem sempre de forma explícita, nas injunções e

propostas  mais  importantes  e  originais  de  seu  pensamento.  Na  medida  em  que  não  se  trata

propriamente  de um  conceito no sentido sistemático  do termo,  a  dupla reflexão se entremostra

indiretamente,  como pudemos  ver,  principalmente  no  uso que  Kierkegaard  faz  do  conceito  de

reflexão em si, e, da mesma forma, buscaremos encontrar em Fichte em seguida, a forma como o

conceito  de reflexão pode direcionar-se contra  si  próprio e  refletir  sobre si  mesmo,  a partir  da

exposição do conceito e de seu uso em sua filosofia.

364 KIERKEGAARD, 1983, p. 184.
365 A discussão sobre a ambiguidade inerente ao âmago da reflexividade moderna coaduna com a concepção específica

da  sua  resolução  numa  dupla  reflexão  concebida  em  vínculo  com  um  movimento  paradoxal  religiosamente
qualificado.  Esta  ambiguidade,  em  que  a  duplicidade  é  resguardada  e  intensificada,  é  a  mesma  que  situa
Kierkegaard  entre  uma posição anti-moderna  e “pós-moderna”,  no sentido específico  em que a moderna  seria
levada ao seu ocaso nas últimas consequências.  Kierkegaard só pode ser chamado de anti-moderno no sentido
específico em que Antoine Compagnon empresta ao termo, ou seja, como um “moderno a contragosto”, que sabe do
caráter deletério da Ideia de sua época, além do qual todavia nada pode ser vislumbrado. Cf. COMPAGNON, 2011.

366 KIERKEGAARD, 1967, p. 92.
367 Ibidem.
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CAPÍTULO 2

O CONCEITO DE DUPLA REFLEXÃO EM FICHTE

Fichte  pode ser  considerado o filósofo moderno que situou de  maneira  mais  enfática  o

conceito de reflexão no cerne de sua filosofia. A reflexão se tornou, ao longo do desenvolvimento

da Doutrina da Ciência, o fundamento e o ponto de partida, que foi elaborado a partir de diferentes

perspectivas nas distintas apresentações da doutrina fichteana, sem, contudo, perder o seu caráter

central para a construção do seu sistema. A ideia de um eu que tem a si mesmo como fundamento

de si próprio, o eu autoponente, que ao pôr a si mesmo se constitui como princípio fundamental da

Wissenschaftslehre,  instaurou a possibilidade de se conceber a reflexividade como uma forma de

auto-apercepção  deste,  a  partir  da  qual  o  próprio  ato  pelo  qual  a  consciência  vem  a  ser  é

determinado reflexivamente. Iremos, ao longo do nosso itinerário pela filosofia de Fichte, percorrer

os momentos em que a sua concepção de reflexão aparece em relevo, com o intuito de elaborar uma

perspectiva  sobre  a  filosofia  de  Fichte  a  partir  da  sua  apreensão.  Tendo  feito  isso,  poderemos

compreender  como  a  reflexividade,  fundamento  da  própria  doutrina,  pode  ser  ela  própria

apresentada reflexivamente na elaboração filosófica sistemática que Fichte propõe, e a partir disso

se clarificará como o conceito de reflexão encontra, para ele, sua forma adequada de exposição a

partir  do próprio  conceito de reflexão. Pretendo,  portanto,  apresentar  a empreitada filosófica de

Fichte  em sua  totalidade  como uma  reflexão  sobre  a  reflexão, na  qual  a  sobrelevação  de  um

momento reflexivo para outro encontra correspondência na passagem do teórico para o prático, que

Fichte tem no seu intuito como incitamento e exortação ao leitor de engajá-lo na esfera da ação e

empenhá-lo no esforço de aperfeiçoamento moral.

Portanto,  a  doutrina-da-ciência tem  na  sua  intencionalidade  fundante  não  somente  a

sobrelevação da reflexão para além do mero pensamento em direção à ação, mas em transformar em

atividade  o  próprio  pensamento.  Compreendida  como  uma  reflexão  potenciada,  duplamente

refletida no pensamento e na ação postos reflexivamente em unidade harmônica, o intuito prático e

o esforço teórico de Fichte se revelam em toda a sua potencialidade formativa, no que a doutrina se

torna uma forma de chamado, uma vocação no sentido da  Stimmung,  direcionada ao cultivo do

indivíduo e a sua maturação. A compreensão de si mesmo e a transformação de si mesmo são postas

pelo filósofo como momentos inseparáveis na construção do sujeito,  e esta prerrogativa eleva a

relação da filosofia de Fichte com a filosofia transcendental, que partilha com ele o mesmo intento,

a uma concepção mais aprofundada de filosofia  crítica. Esta concepção ganha seus contornos a

partir da própria ideia de um eu que se perfaz ao pensar a si mesmo, e assim põe a si próprio ao

mesmo tempo como agente e como paciente de sua atividade reflexiva. Pretendemos explanar, a

partir da ideia de uma reflexividade duplamente direcionada enquanto atividade subjetiva, para si
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mesmo enquanto sujeito e objeto em unidade, como o conceito de crítica adquire a partir de Fichte

as diretrizes que adiante,  no romantismo alemão, a caracterizará como uma crítica de arte, cujo

elemento  criativo  foi  criticado por  Kierkegaard  e  cujo nexo vinculante  pode ser  encontrado no

próprio conceito de reflexão, que determina o eixo em que se deu este desenvolvimento.

Nosso percurso iniciará com uma exposição sobre o conceito de reflexão em Fichte nas suas

diferentes acepções, passando em seguida pela investigação da ideia de uma reflexão da reflexão ou

uma metarreflexividade, e por último investigaremos como o conceito de reflexão se arredonda em

Fichte na forma de exposição da doutrina da ciência, o que, por um lado, lega aos românticos a

forma refletida da apresentação da ideia que será aplicada à própria ideia de arte368, e, por outro, se

presta à apreciação de Kierkegaard na filiação ambígua que ele mantém com seu predecessor. Se,

por um lado a crítica de Kierkegaard, à concepção moderna de subjetividade toma emprestado – de

modo um tanto equívoco, como teremos oportunidade de examinar ao final do capítulo – vários

elementos substanciais da filosofia fichteana, por outro lado o Kierkegaard tardio se aproxima mais

e mais de uma posição que guarda traços essencialmente semelhantes ao espírito da filosofia de

Fichte.  Poderemos  analisar  as  discrepâncias  e  convergências  ao  final  deste  capítulo,  em  que

confrontaremos as posições e apropriações de Kierkegaard com relação a Fichte no que concerne à

concepção de ambos sobre o conceito de reflexão.

2.1. A estrutura geral da reflexão na Wissenschaftslehre

Buscaremos  nesta  primeira  parte  explorar  o  conceito  de  reflexão  em Fichte  a  partir  da

estrutura do discurso egológico apresentado na primeira exposição da Doutrina da Ciência de 1794,

em específico. Esta foi a fonte textual mais importante para a geração seguinte de filósofos que o

seguiram e que debateram em torno das suas ideias, bem como foi o texto que mais se consolidou

como fonte primária do pensamento de Fichte. A reflexão aparece no início de sua apresentação da

doutrina como um conceito referido à perspectiva da atividade do filósofo por um lado, ou seja,

aquele que tem por completo o percurso da apresentação da doutrina da ciência e pode arrogar a si

mesmo a perspectiva de observador e expositor do discurso, e por outro como um conceito teórico

que determina uma oposição, que Fichte usa principalmente para designar relação de determinação

recíproca a partir de um objeto uno, cujo caráter duplo é posto pela reflexão como uma dualidade

em unidade. Ao longo do decurso da apresentação, o conceito de reflexão adquire uma importância

de relevo maior na virada da concepção teórica do eu para sua concepção dentro da filosofia prática,

a partir da qual ele passa a fazer parte da elaboração do próprio conceito do eu em sua atividade

mais fundamental.

368 Assim o entende Benjamin, com a assertiva de que a reflexão fichteana concede aos românticos a forma da forma 
que define a ideia da obra de arte em geral
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Se  por  um  lado  essa  reelaboração  ocasionou  uma  virada  decisiva  para  clarificar  uma

concepção da autoconsciência como reflexivamente determinada desde o início, por outro lado a

passagem  gera  uma  perspectiva  um  tanto  dissonante  com  relação  a  algumas  elaborações

apresentadas nos primeiros princípios da  doutrina da ciência; isso pode levar a uma leitura cuja

perspectiva é a de que o conceito de reflexão elaborado na parte prática não coaduna com aquele

que figura de maneira secundária na apresentação nos quatro primeiros parágrafos, bem como gera

incongruência com a formulações do ato puro nos primeiros princípios. Sob este ponto de vista,

embora pretendesse manter a essência do  espírito,  Fichte reestruturou a  letra da apresentação a

ponto  de  alguns  elementos-chave  tornarem-se  significativamente  diferentes.  Essa  mesma

reelaboração resultou, na passagem da Grundlage para a  Wissenschaftslehre Nova Methodo numa

mudança fundamental na função exercida pelo conceito de reflexão em específico. Com efeito, no

decorrer  mesmo  da  primeira  exposição  já  se  pode  identificar  uma  clarificação  progressiva  do

significado da sua função para o ponto de vista posterior de Fichte, já que na  Nova Methodo a

reflexão aparece logo no início como um conceito chave para a apreensão do significado do eu.

A virada decisiva na parte prática que o conceito de reflexão sofre, em que ele ganha uma

centralidade na determinação da relação do eu consigo próprio, especificamente no §5 da exposição

de  Fichte,  é  essencial  para  nós  compreendermos  de  que  modo  a  reflexão  fichteana  pode  ser

compreendida  como um movimento  filosófico  de  potenciação.  Ao nos  concentrarmos  na  parte

prática da Doutrina, faremos uma elaboração da concepção da subjetividade fichteana em função da

reflexão em seu registro prático, e por fim desenvolveremos as diretrizes que nos permitem pensar

como Fichte  a  ideia  de uma reflexão da reflexão,  que chamaremos  aqui,  para  mantermos  uma

convergência com Kierkegaard, de dupla reflexão.

O fundamento do prático: esforço e infinitude

Podemos adentrar na fundação da ciência do prático, que corresponde ao §5 da doutrina da

ciência a partir da perspectiva aberta pela admissão do postulado da realidade do não-eu, com o

intuito de fundamentar a proposição de que o eu se põe como determinando o não-eu. Desde o

início Fichte coloca a ambiguidade no conceito do eu a partir desta proposição fundamental, que é

admitido de um lado como finito ou limitado, na medida em que é concebido enquanto inteligência

que como tal exige um anteposto; e, de outro, como infinito, na medida em que é concebido como

um ser pura e simplesmente posto. Um bom exemplo desta incongruência é a incompatibilidade, ao

menos à primeira vista, entre o primeiro e o segundo princípio da Doutrina da Ciência, a saber, o da

atividade  fundamental  do  eu  como o  pôr  a  si  mesmo pura  e  simplesmente,  e  o  desta  mesma
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atividade  como  fundamentalmente  um  opor,  que  exige  um  não-eu  (princípio  da  oposição),

respectivamente. A pergunta sobre a consistência interna do eu acompanha todo o argumento, e as

diferentes direções tomadas pela atividade do eu, bem como as diferentes relações e determinações

adquiridos,  possuem aqui  sua  analogia  estrutural  bem delineadas:  ao  eu  infinito  corresponde  a

atividade interior da imaginação que vai além do não-eu (ultrapassa, por assim dizer, os limites da

razão e origina as antinomias; ou, como diz Fichte, vai de A, passando por cima de B até C), e ao eu

finito corresponde, portanto, a atividade reflexiva que se exterioriza por meio da atividade prática

no  defronte  com  o  não-eu.  O  desenvolvimento  desta  antítese  resultará  na  fundamentação  da

doutrina-da-ciência prática, que assume como princípio a proposição de que “o eu se põe como

determinando  o  não-eu”369,  e  analisa  as  nuances  daquela  mesma  antítese  de  acordo  com  esta

proposição.

Em seguida, Fichte passa ao desenvolvimento da tese acerca da determinação do não-eu

pelo eu; este desenvolvimento visa conceber o fundamento da representação, na medida em que a

representação é um efeito do não-eu, e este por sua vez deve ser um efeito do eu – pois no eu (o eu

absoluto, bem entendido) não pode haver nada que seja posto por si mesmo a não ser o próprio eu.

Esta  tese  indica  a  infinitude  do  eu  na  medida  em que  é  concebido  como  abrangendo  toda  a

realidade; no entanto, a contradição aparece na medida em que o não-eu passa a ser efetivado como

tal,  independentemente  do eu – caso contrário,  não seria  possível  a  distinção.  Nisso,  o próprio

conceito de eu sofre uma modulação, passando a ser concebido como limitado e finito, para que o

não-eu possa ter alguma realidade por si: “na medida em que o eu se opõe a um não-eu, ele põe

necessariamente  limites (Schranken)e põe a si mesmo dentro desses  limites”370. O problema com

este  segundo  ponto  de  vista  é  de  que  a  finitude  que  determina  o  eu  não  pode  determiná-lo

absolutamente, caso contrário não restaria em nós sequer a ideia de infinitude. Na medida em que é

somente uma ideia,  a infinitude encontra-se presente no eu apenas na sua atividade pura ou no

“círculo virtuoso da razão”371, que possui o seu fundamento no pôr, considerado como atividade

pura de um eu puro, atividade esta que pode ser considerada absoluta, pois é direcionada do eu para

si  próprio,  sem a  mediação  do  não-eu.  Pelo  contrário,  o  contrapor  ao  objeto  joga  a  ideia  de

infinitude para fora do eu, que passa a ser concebido enquanto finito. Tanto num caso como noutro,

todavia, a atividade do pôr é postulada: enquanto o eu põe a si mesmo e permanece infinito, o eu

que põe o não-eu torna-se finito, e nesse sentido, pode-se dizer que “a mera ação de seu pôr é o

fundamento de sua infinitude, quanto de sua finitude”372.

369 FICHTE 1964, 225, p. 385.
370 FICHTE 1964, 237, p. 392.
371 FICHTE 1964, 239, p. 393.
372 FICHTE 1964, 238, p. 392.
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Do ponto de vista do não-eu, no entanto, surge a questão sobre a incidência da atividade do

eu no objeto e de como isso acontece. A própria resistência que o travo oferece enquanto objeto

para a atividade do eu deve ser posta como uma atividade do objeto que seja capaz de equiparar-se

à do sujeito é condição para que a resistência seja possível. No entanto, aqui não se trata mais de

uma atividade absoluta como a do eu, pois em última instância a própria atividade do não-eu deve

ser  posta  como posta  pelo  eu.  Nessa  exigência  surge,  então,  a  orientação  da  própria  atividade

absoluta, que é em seguida distinguida em duas, para depois retornar a si: de início, a atividade

infinita posta pelo eu em si mesmo está para a atividade objetiva do eu, assim como o fundamento

da  possibilidade  está  para  o  fundado.  No  entanto,  a  condição  para  que  haja  propriamente  um

contraposto é justamente a de que elas não podem se igualar, o que faz subsistir no fim de tudo a

mera exigência no conceito de dever: “sua igualdade é pura e simplesmente exigida: devem ser pura

e simplesmente iguais”373. A partir deste descompasso, surge já a demanda infinita de concordância

do objeto com o eu,  que impõe uma exigência prática traduzida nos conceitos  de  tendência ou

esforço de determinação, no sentido de que o limite posto pelo eu tem apenas a função regulativa de

estabelecer um ponto a ser ultrapassado pela atividade do eu absoluto, que aparece para o eu finito

como uma exigência absoluta:

“O ponto limite está aonde, na infinitude, o eu põe. O eu é finito, porque deve ser delimitado;

mas é nessa finitude infinito, porque o limite pode sempre ser posto mais além, ao infinito.

Ele é, segundo sua finitude, infinito e, segundo sua infinitude, finito – Portanto, por aquele

pôr absoluto de um objeto, ele não é limitado, a não ser na medida em que limita a si mesmo

pura e simplesmente”374

O Eu absoluto, em virtude do seu ser absoluto, exige a concordância do objeto com o eu; de

outro lado, eu não pode concordar com o objeto, embora o deva. Esta é a exigência categórica que,

segundo Fichte, transpõe para a estrutura da consciência apresentada por ele a estrutura fundamental

do imperativo categórico kantiano. Daí que a atividade do eu referida a um objeto não seja um

determinar,  mas  um  esforço  infinito rumo  à  determinação,  que  é  ele  próprio  a  “condição  de

possibilidade de todo objeto”375. Uma importante articulação a que Fichte alude nesse ponto é a de

que o não-eu ou o objeto apenas possui referência ao eu absoluto no que concerne à forma, e não ao

conteúdo; ou seja, o objeto ao qual a atividade absoluta se orienta concorda apenas formalmente

com ela. Isso significa que permanece algo de indeterminado no objeto, e esta determinação formal

do não-eu que pode concordar com esta atividade retorna a ela de forma mediada,  como Fichte

373 FICHTE 1964, 244, p. 395.
374 FICHTE 1964, 242, p. 394.
375 FICHTE 1964, 247, p. 397.
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admite com a suposição de que “a atividade pura do eu poderia estar ao menos mediatamente (pelo

termo médio da atividade objetiva) em relação de causalidade com o objeto”376. No entanto, trata-se

de um resultado de uma atividade pura, que como tal condiciona o objeto formalmente segundo sua

natureza; ou seja, a forma concedida por ela ao objeto deve concordar com aquela. Nisso Fichte

propõe que a forma absoluta desta atividade seja exigida pelo objeto ele próprio, que por sua vez se

refere a ela através do esforço. Aqui ele antecipa uma conclusão relevante para compreendermos o

papel que a reflexão adquire na relação com a atividade do eu absoluto: a forma absoluta indica a

“espontaneidade absoluta da reflexão no domínio teórico e da vontade no domínio prático”377. Isso

indica que ambos os registros, teórico e prático, encontram sua expressão ao referir-se à atividade

absoluta numa atividade determinada pautada pela espontaneidade, que não é senão o índice de seu

próprio caráter absoluto enquanto atividade.

Em termos de atividade finita do eu diante do seu contraposto no não-eu, o conceito de

esforço vem à tona para qualificar a atividade absoluta do eu, na medida em que é indeterminado.

Na demonstração deste conceito Fichte crê não só ter demonstrado a faculdade prática da razão,

mas também ter explicitado em termos de primazia a relação da atividade prática com a atividade

teórica, quando afirma ter “mostrado que sem um esforço nenhum objeto é possível”378. O duplo

direcionamento  da  atividade  do  eu  se  traduz  sob o  conceito  do  esforço,  na  medida  em que o

conceito que é posto como condição de possibilidade do objeto, se dá em função da resolução da

contradição entre o esforço finito e o infinito, o primeiro, relacionado à reflexão num objeto, e o

segundo relacionado à orientação rumo à infinitude (em se tratando do âmbito do prático, trata-se

aqui da infinitude da ideia ou do ideal). Assim, a distinção se dá a partir da atividade do Eu que se

mostra como infinita na medida em que é meramente subjetiva e retornante a si mesma, pois vai a

um objeto imaginado; e é finita na medida em que vai a um objeto efetivo. O esforço também é

finito quando diz respeito à limitação do objeto, ou seja, sua determinação como objeto efetivo. No

entanto, a contradição se dá na medida em que a atividade infinita é referida a um objeto, o que

deveria fazer apenas a atividade finita. Fichte busca resolver a contradição através da constatação de

que o esforço infinito, orientado para o ideal – “o produto absoluto do eu”, que “pode ser levado até

o infinito; mas tem em cada momento o seu limite”379 é indeterminado, e justamente porque não

possui objeto sequer deveria ser chamado esforço. O que falta a ele é justamente a condição pela

qual ele possa chegar à consciência, e esta não é senão a reflexão, que impõe ao eu um movimento

que leva em conta o objeto,  o que finitiza a sua infinitude em atividade justamente a partir  da

376 FICHTE 1964, 247, p. 397-8.
377 FICHTE 1964, 249, p. 398.
378 FICHTE 1964, 250, p. 399.
379 FICHTE 1964, 257, p. 403.
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delimitação e  determinação do objeto:  “consciência  só é  possível  por reflexão,  e  reflexão só é

possível por determinação”380.

A contradição em que se enredaram os conceitos de finitude e infinitude termina por revelar

a verdadeira natureza do movimento do esforço do eu; nele, cada momento tem em si o seu limite e

em seguida é ultrapassado em direção ao infinito pela própria natureza do esforço que qualifica o eu

determinado, ou seja, aquele capaz de trazer o esforço à consciência por meio da reflexiva: “tão

logo se reflete sobre ele, esse esforço torna-se necessariamente finito. Ao constatar (inne werden)

que ele é finito,  o espírito estende-o de novo; mas, tão logo o espírito se pergunta: é ele agora

infinito? – ele se torna, exatamente por essa pergunta, finito; e assim ao infinito”381. A reflexão aqui

realiza a operação de  reversão do movimento: de uma orientação infinita e direcionada para fora,

passa-se a um movimento refletido para dentro, finitizado na medida em que retorna ao ponto de

partida,  como se a  própria  pergunta  pela  infinitude  fosse ela  própria  o contraposto à  atividade

infinita. Importa salientar aqui esta natureza  retrospectiva neste movimento sequencial perpetrado

pela reflexão, que é indicado pela pegunta sobre um esforço que já se encontra como objeto da

consciência.

Tudo isso, no entanto, parece conflitar com a necessidade do prático de consolidar-se num

direcionamento, como diz Fichte, “para fora”; o esforço infinito que a atividade para fora do eu

realiza é infinito justamente na medida em que não encontra o contraposto, e assim condiciona a

reflexão – e com ela a própria consciência – como finitos: “o eu é infinito, mas meramente segundo

seu esforço;  esforça-se para  ser  infinito.  Mas no próprio  conceito  de esforço  já  está  contida  a

finitude, pois o que não é contrariado (widerstrebt) não é um esforço”382. A atribuição deste esforço

infinito ao eu absoluto e também do seu fundamento ao mesmo parece engendrar mais contradições

quando Fichte o indica como o próprio “fundamento do sair de si mesmo do eu, somente pelo qual

se torna possível um objeto”383,  pois na medida em que o sair  de si mesmo é a condição para

qualquer  “atividade  contrariante  [widerstrebenden]”384,  deveria  haver  então  no  próprio  eu  uma

abertura para outro pôr que não o seu próprio, ou ainda, leva Fichte a pressupor uma diferença

(Verschiedenheit) originária no próprio eu absoluto, o que faria com que deixasse ele próprio de ser

absoluto, caso a contradição subsistisse. Nesse sentido, o ato fundamental do eu absoluto seria, ao

invés do pôr a si mesmo, um simples abrir-se para um pôr indeterminado, “para um outro pôr”385,

que seria  encontrado fora dele.  Não se trata,  pois,  de uma diferença indeterminada,  justamente

porque ela  é  encontrada  e  determinada a  partir  do próprio  eu.  Mas então  novamente  se  põe a

380 Ibidem.
381 FICHTE 1964, 257, p. 403.
382 FICHTE 1964, 258, p. 404.
383 FICHTE 1964, 260, p. 404-5.
384 FICHTE 1964, 260, p. 405.
385 FICHTE 1964, 261, p. 405.
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pergunta, se o que reside fora do eu absoluto não pode ser determinado por ele próprio, já que a

atividade de determinação – que delimita o campo possível de efetivação da reflexão – possui uma

orientação fundamentalmente  ad intra,  como pensar uma determinação do não-eu pelo eu? Ou,

como Fichte coloca, “como chega o eu a dirigir sua atividade para fora à infinitude?”386.

A  resposta  que  Fichte  termina  por  admitir  traz  por  fim  a  reflexão  para  o  âmago  da

concepção do eu. A necessidade de encontrar uma determinação recíproca para os movimentos da

atividade do eu orientados para direções opostas se resolve na medida em que a atividade reflexiva

é incorporada a uma inflexão que introduz o próprio eu enquanto termo comum ao qual ambos os

registros de sua atividade são referidos. Assim, o aspecto pré-reflexivo da atividade constitutiva do

eu  em pôr  a  si  mesmo,  ou  seja,  o  estado  de  ação  (Tathandlung)  que  fundamenta  o  primeiro

princípio é concedido como um espaço a ser preenchido pela atividade reflexiva. Fichte expressa

numa unidade o “princípio da vida e da consciência” tanto em si mesmo nessa dupla assertiva como

com a reflexão, que agora “tem de ter em si, incondicionalmente e sem nenhum fundamento, o

princípio de refletir sobre si mesmo”387; e a dualidade em que se encontrava o duplo direcionamento

da atividade do eu, expressa agora como um direcionamento centrípeto (finito, encerrado no eu a

partir  do não-eu)  ou centrífugo (infinito,  a  partir  do eu absoluto)  aparece  agora numa unidade

distinta apenas pela e através da própria reflexão enquanto princípio fundamental do eu.

A reflexão no âmago do eu

Na medida em que se concebe reflexivamente o eu como algo, então se reflete sobre a sua

realidade numa reflexão finita, que se encerra na própria realidade objetiva do eu enquanto conceito

do real. Mas, e se se o concebe reflexivamente como a realidade em sua totalidade, o que acontece

com a reflexão, que anteriormente era qualificada como um movimento meramente  ad intra? Ela

deve  nesse  ínterim  ser  orientada  para  fora,  o  que  de  todo  modo  a  desqualificaria  como  um

pressuposto do objeto e da atividade finita do eu. Mas aqui o eu a que ela se refere como substrato –

ou seja, como o terceiro termo ao qual as atividades finita e infinita devem ser referidas – já não se

encontra mais num registro em que se conceba um esforço finito, mas um esforço infinito referido a

um ideal de efetivação do próprio e absoluto, movimento este que não pode dar-se a não ser no

registro do prático. A reflexão, nessa medida, deixa de ser unilateral e finita e passa a trazer dentro

de si a infinitude do ideal; e, na medida em que passa a ser concebida como atividade infinita, é

também uma reflexão prática, cujos parâmetros definitórios são dados não por uma oposição, mas

por uma referência ao eu numa determinação recíproca e numa unidade entre as duas atividades e os

dois esforços, entre movimento centrípeto e centrífugo, entre finitude e infinitude.

386 FICHTE 1964, 262, p. 406.
387 FICHTE 1964, 264, p. 407.
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A conciliação entre  os dois movimentos  não implica numa identidade absoluta  entre  os

direcionamentos; a determinação recíproca não é uma síntese absoluta, pois caso contrário se cairia

na indistinção que caracteriza a consciência divina, ou a autoconsciência de Deus: a razão finita não

pode prescindir da distinção entre o refletido (o objeto da reflexão) e o reflexionante (a origem da

atividade reflexiva), ao passo que em Deus, recuperado o pressuposto do  hen kai pan pelo qual

Fichte  compreende  a  substância  divina,  possui  na  unidade  desta  atividade  a  propriedade  de

“preencher a infinitude”388, o que na consciência finita é uma exigência do eu reflexionante para o

eu reflexivo, e que efetivamente não se dá – trata-se portanto de uma infinitude inefetiva,  cuja

efetividade aponta sempre para um mais-além que indica o limite e a recuperação da atividade no

esforço infinito.  Essa relação recíproca do eu consigo mesmo possibilita,  segundo Fichte, “uma

influência de fora nele”389: este algo seria, então, a ideia do eu absoluto posto enquanto infinito, que

não pode aparecer imediatamente na nossa consciência, mas somente mediatamente pela reflexão

filosófica. Aqui aparece o fundamento mais evidente do papel da reflexão do ponto de vista prático:

realizar reflexivamente a mediação com a infinitude por meio da qual o eu absoluto aparece para

a consciência finita enquanto tarefa. O eu prático, no entanto, aparece apenas quando a ideia de

infinitude é posta como fundamento da reflexão como tal; o que corrobora a possibilidade de uma

distinção entre uma reflexão prática e uma reflexão teórica, supondo que Fichte pretende indicar

com a ideia de que o efetivo, ou seja, a realização finita do eu, é dada a partir da reflexão objetiva

que depende de um interposto da realidade; dessa forma, a reflexão finita seria objetiva, ao passo

que a infinita é subjetiva – na medida em que serve apenas como um ponto cardeal de orientação da

própria reflexão objetiva.

O interesse de instaurar a primazia do prático sobre o teórico na reflexão parece,  numa

análise última, ser deixado de lado nesta articulação. Esta transição que Fichte perfaz no trajeto da

Doutrina da Ciência  desde a exposição do primeiro princípio até a vinculação da reflexão com o

prático pode ser lida como uma real mudança da concepção do princípio fundamental que serve de

base a sua doutrina como um todo. Como assevera Jürgen Stolzenberg, a formulação da relação da

reflexão com o eu no §5 vem a ser uma “autocrítica implícita compreensível”, que dá ensejo a um

“novo  programa”  de  fundamentação  da  teoria  genética  da  consciência390,  com  relação  àquela

proposta no início da exposição. Como consequência da abolição da primazia do prático sobre o

teórico, e o eu passa a ser fundamentalmente concebido como teórico-prático, na medida em que o

conceito unificador é a própria reflexão. A reflexão finita,  a mesma que depende do travo, é a

origem da série do efetivo, “determinada por algo outro ainda, além do mero eu”391, e nessa medida

388 FICHTE 1964, 267, p. 408.
389 FICHTE 1964, 267, p. 409.
390 STOLZENBERG, 2010, p. 99.
391 FICHTE 1964, 269, p. 410.
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define o eu como teórico. Assim posto, o fundamento desta reflexão é a própria reflexão infinita,

que antecede o efetivo até o momento da contraposição com o travo; contudo, o oposto também se

põe como válido a partir de então: “inversamente, se o eu não é inteligência, nenhuma consciência

de sua faculdade prática e, em geral,  nenhuma autoconsciência  é possível”392.  A inteligência se

refere aqui à reflexão em moldes objetivos, aquela que se dirige a algo que se interpõe à atividade

infinita do eu. Na medida em que a inteligência é também condição para a consciência da reflexão

prática, evidencia-se uma equiparação da reflexão prática com a teórica, que implica num duplo

direcionamento deste conceito que aponta para sua pretensão de fundamento de referência dos dois

princípios fundamentais da Doutrina da Ciência, que se poderia chamar então de princípio teórico

do eu que põe pura e  simplesmente  a  si  mesmo, e,  da mesma forma,  o princípio dinâmico da

consciência efetiva, o de que o eu deve ser posto como posto por si mesmo. Dessa forma não pode

haver,  então,  nenhuma  primazia  como  havia  no  princípio  da  exposição,  e  sim  de  fato  uma

vinculação do teórico e do prático numa relação de determinação recíproca num mesmo plano de

equiparação.

O procedimento de Fichte em seguir  Kant ao adotar  a razão prática em primazia poria,

primeiramente, o eu do ponto de vista teórico, ou determinado pela reflexão finita, como condição

para que se compreenda o desenrolar da própria exposição da doutrina; no entanto, nesse desenrolar

a própria reflexão objetiva se mostra em suas limitações, e se faz necessário que ela ultrapasse a si

própria, ainda que isso leve a uma ruptura com esta primeira elaboração do conceito de reflexão.

Com isso abrir-se-ia a perspectiva para uma reflexão infinita ou subjetiva, que estenderia a reflexão

para além do primeiro  movimento  reflexivo.  A questão  sobre  o princípio  da primazia,  que ele

próprio termina, ao menos argumentativamente, por não sustentar, pode indicar, de um lado, que o

desenvolvimento  da  teoria  da  consciência  da  Wissenschaftslehre terminaria  com  a  reflexão

instaurada como instância unificadora justamente para apontar para o prático como perspectiva a ser

adotada pela própria reflexão a partir do momento em que esta vem à consciência como conceito

fundante da própria consciência; e de outro, que a parte fundacional da Doutrina da Ciência teria

como intenção inicial indicar uma perspectiva de abertura para a razão prática posta em evidência

na sua própria concepção fundante, dado que a ideia de um estado-de-ação que precede qualquer

fundamentação empírica da consciência é apresentada como algo a ser desenvolvido no desenrolar

da exposição, no que a própria reflexão vem a ser concebida como um ato performativo na mesma

esteira  da  própria  Tathandlung que,  como  Fichte  mesmo  aponta,  é  desenvolvida  através  da

alternância entre reflexão e abstração, e que aponta para o processo da própria exposição do texto da

doutrina, e portanto para o próprio processo de constituição do ponto de vista filosófico.

392 FICHTE 1964, 269, p. 410.
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Daí Fichte retomar o conceito de juízo para explicar a faculdade de unificação de opostos no

eu indica a natureza da própria reflexão agora definida como determinação fundante do eu: o juízo

reflexivo, no edifício crítico kantiano, tem aqui a mesma função da reflexão abstraente, a de ser

capaz de operacionalizar a determinação recíproca entre o teórico e o prático, pois cabe também a

ela tornar efetiva a acepção do primeiro princípio enquanto estado-de-ação de forma concomitante

com um fato qualquer da consciência empírica que possa ser tomado como ponto de partida da

investigação. A reflexão que se equipara ao mesmo nível da abstração, no entanto, não pode ser

identificada  com  a  reflexão  que  se  encontra  subjacente  a  esta  mesma  operação  polarizada  da

reflexão abstraente; esta operação subjacente é a condição da própria relação a um objeto em geral

como tal, e é neste nível que se encontra o fundamento do juízo reflexivo e como tal do próprio eu

absoluto enquanto possuindo a autoconsciência como fator constituinte, e portanto a reflexão como

propriedade essencial. A instauração do conceito de um eu que deve refletir sobre si mesmo permite

que ele saia de si “pela tendência à reflexão”, mas uma reflexão infinita que põe, como Fichte diz, a

série do ideal, e, por isso mesmo, não possui fundamento a não ser a ideia de infinitude cuja origem

o próprio conceito do eu que põe a si mesmo, ou do eu que põe a si mesmo por meio de um estado-

de-ação.  Aqui  está  posto  em questão  o primeiro  princípio  da Doutrina da Ciência.  Mas se se

contrapõe agora o segundo princípio, aparece então a orientação específica do próprio impulso de

infinitude que determina o primeiro princípio:

“ideia originária de nosso ser absoluto: esforço para a reflexão sobre nós mesmos segundo

essa ideia: limitação, não desse esforço, mas de nossa existência efetiva, posta somente por

essa  limitação,  por  um  princípio  oposto,  um  não  eu,  ou,  em  geral,  por  nossa  finitude:

autoconsciência  e  em  particular  consciência  de  nosso  esforço  prático  (…)  constante

afastamento dos nossos limites ao infinito”393.

A ideia originária do ser absoluto, agora circunscrita sob a égide da reflexão prática, é também para

Fichte a “essência interna das naturezas racionais finitas”394,  e por último, e mais importante,  o

motivo da distinção entre a consciência de Deus e a ideia infinita do eu absoluto. Aqui, ao comparar

a posição dos estóicos com a da Doutrina da Ciência, ele retoma o mote da tarefa imposta pela

doutrina e que agora aparece determinada como uma tarefa infinita: a de nos tornarmos iguais a

Deus, mas sem jamais afirmar que sejamos nós mesmos deuses. Essa consciência indica que não se

pode de modo algum sustentar a leitura da autoponência do eu absoluto no primeiro princípio como

uma criação aos moldes divinos, ou uma criação abstrata de um mundo subjetivo, onde o sujeito

simplesmente  erige  castelos  no  ar  para  uma  contemplação  estética  solipsística,  que

egocentricamente se regozija pelo seu poder de criar pura e simplesmente uma construção carente

393 FICHTE 1964, 269-70, p. 410.
394 FICHTE 1964, 269, p. 410.
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de qualquer efetividade – leitura esta que foi adotada pelos críticos da Grundlage em sua recepção

imediata. Escapar desta leitura, no entanto, requer uma determinação da nossa existência enquanto

efetiva, o que não é senão um acento no prático que saliente o momento da nossa consciência do

esforço prático, que Fichte denomina aqui como nada menos que autoconsciência. Mas se o esforço

prático é determinado reflexivamente – e aqui aponta-se o simples ato da reflexão como um estado-

de-ação espontâneo originado da atividade infinita do eu – então a consciência deste mesmo esforço

prático, desta mesma reflexão que aparece no meio do desenvolvimento da Doutrina como um fator

determinante no fundamento do eu, é uma autoconsciência reflexiva, no sentido de que se trata de

um processo reflexivo sobre a própria atividade reflexiva incorporada na ação fundamental do eu

(na forma de estado-de-ação) representada pela apresentação mesma da Wissenschaftslehre.

Isso quer dizer que a reflexão com a qual Fichte se propõe a pensar “aquilo que deve ser

pensado”, tarefa esta cuja preocupação é a mesma de Kant, porém em sentido inverso, deixando em

segundo  plano  a  preocupação  de  não  pensar  o  que  não  deve  ser  pensado,  é  ela  própria  a

Tathändlung do fazer a Doutrina da Ciência, de percorrer o seu decurso e captar a essência “que não

pode  ser  comunicada  pela  mera  letra,  mas  exclusivamente  pelo  espírito”395.  Este  tipo  de

comunicação aqui  descrito  envolve um procedimento  para além da mera  reflexão sobre a  letra

morta, mas uma consciência de que esta mesma letra é infundida de um impulso dado pela ideia de

infinitude, que “paira diante de nós e está contida no mais íntimo do nosso ser”, e este é “o cunho de

nossa  destinação  para  a  eternidade”396;  ou  seja,  infundida  de  uma  vida  própria  que  vêm  à

consciência apenas na medida em que é  apropriada como autoconsciência por quem a percorre.

Compreender o conteúdo da Doutrina da Ciência significa ultrapassar este tipo de reflexão imediata

e limitada, e performar de fato a reflexão como tarefa infinita.  Nisso, a consciência da reflexão

enquanto um processo em decurso enriquece o próprio caminhar da consciência na medida em que

aquele esforço prático, ou seja, a reflexão infinita, é objeto da própria reflexão que se defronta com

ele  e  é,  por  assim dizer,  por  ele  impulsionado à  ação,  a  qual,  se  transposta  para o campo do

pensamento transcendental – o “espírito” da filosofia kantiana, que não obstante as “oscilações” da

argumentação fichteana, é o que procura ser nela traduzido – vem a ser a meta principal à qual a

filosofia em geral se dirige, especificamente na sua qualificação moral, cuja estrutura conceitual é

fundada na ciência do prático em geral, a qual, em todo caso, continua sendo o principal interesse

da exposição da  Grundlage. A concepção do estabelecimento de uma teoria do eu enquanto um

processo é, ademais, expressa por Stolzenberg como a história da autoconsciência (Geschichte des

Selbstbewußtsein), que consiste para ele justamente na inovação de Fichte ao conceber o postulado

da  reflexividade  como  parte  da  atividade  basilar  do  eu,  e  assim  também  como  a  própria

395 FICHTE 1964, 278, p. 415.
396 FICHTE 1964, 258, p. 404.
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autoconsciência enquanto fundamento da subjetividade, a qual se desdobra a partir de Kant “numa

nova forma teórica e uma nova concepção de racionalidade”397.

Nesse  sentido,  não  se  pode  pensar  uma  determinação  recíproca  entre  os  dois  tipos  de

reflexão aqui em questão sem que se pense numa espécie de sobreposição hierárquica entre elas,

cuja expressão é de fato a de uma primazia que indica uma orientação para a ação, ou seja, para o

prático. A “oscilação no intermédio entre as duas determinações opostas desta ideia”398 – ressalta,

por outro lado, a indispensabilidade de que o segundo princípio seja posto enquanto tal – através

dele se concebe a primeira forma de reflexão, a reflexão finita, ad intra. Mas o momento seguinte,

que se traduz na efetividade da autoconsciência enquanto consciência do esforço prático requerido

pela primeira reflexão, é a forma resultante da atividade reflexiva posta como fundamento do eu, a

qual aparece então vinculada com a infinitude, portanto, uma reflexão que se distingue da e incide

sobre a primeira, uma reflexão da reflexão, que representa um ponto mais elevado e mais próximo

da completude do resultado da Doutrina da Ciência.  Nesse sentido,  a prova da transposição da

reflexão  para  o  âmbito  do  prático  não  pode  ser  dada  senão  com um ultrapassamento  daquela

reflexão  teórica  de  si  própria  por  meio  de  uma  sobrelevação,  no  que  ela  se  duplica  rumo  à

possibilidade  de  uma  reflexão  efetiva  e  produtiva,  que  una  em  si  enquanto  atividade  os  dois

âmbitos. A antecipação que Fichte havia feito da vinculação da reflexão no âmbito teórico e da

vontade no âmbito do prático  por  meio da ideia  de espontaneidade  (ou seja,  a atividade  como

atribuição  absoluta)  adquire  nessa acepção da  reflexão como autoconsciência  uma orientação  à

posterior fundação racional do conceito de vontade, que abre caminho para uma filosofia prática

conceitualmente elaborada.

2.2. Reflexão da Reflexão: A Atividade do Pensamento

Prosseguiremos com a nossa exposição agora tomando a ideia apresentada aqui como dupla

reflexão como um pressuposto explicado  e efetivamente  presente na  filosofia  fichteana.  O que

designamos por este termo pode ser apontado pela necessidade de conciliação que o sistema de

Fichte propõe entre o realismo e o idealismo ao final do §5, quando mostra que a doutrina deve

realizar uma forma de reflexão que inclua a ambos, idealismo e realismo, numa ideia abrangente

que Fichte  denomina idealismo crítico.  A reflexão que caracteriza  a  definição  de uma posição

unilateral como idealista ou realista é a sua posição acerca da pergunta sobre a coisa-em-si: se se

reflete sobre ela como uma ideia pertencente ao eu, então a posição adotada pela reflexão é a do

idealismo, que pensa toda a realidade como contida no eu, e “nega dogmaticamente toda realidade

397 STOLZENBERG, 2010, p. 101.
398 FICHTE 1964, 277, p. 414.
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fora de nós”399. Se, por outro lado, se reflete sobre a coisa-em-si como uma ideia pertencendo ao

não-eu,  então  se  adota  a  posição  de  um realismo “transcendentista”,  e  termina-se  por  negar  a

realidade  à  consciência.  O  desafio  da  reflexão  da  doutrina-da-ciência,  portanto,  é  pensar  uma

conjugação em que as duas reflexões sejam efetuadas simultaneamente num duplo movimento: “não

se deveria fazer nenhuma dessas duas coisas: não se deveria refletir sobre um dos lados somente,

nem sobre o outro somente, mas sobre ambos ao mesmo tempo”400. Para que o conceito de dupla

reflexão se torne visível nessa relação, deve-se pensá-lo como esta simultaneidade em um duplo

movimento, que realiza a difícil tarefa de sintetizar as duas concepções numa unidade crítica, que

sabe que a o fundamento da realidade está no eu, mas reconhece que há algo fora dele que não pode

ser determinado. Com efeito, Fichte chega a afirmar que “o fundamento último de toda efetividade

para o eu é, segundo a doutrina da ciência, uma ação recíproca originária entre o eu e algo qualquer

fora dele”401,  ou seja,  a  determinação de equilíbrio  entre  o homem e um “primeiro  motor  fora

dele”402 não faz com que um sobredetermine o outro, de forma a exercer poder absoluto sobre ele,

mas ao contrário, um permite o desenvolvimento próprio do outro a partir dele próprio, sem que

nada alheio incida dentro deste desenvolvimento.

Por isso, é necessário que, ao determinar-se como teorético a partir do prático, o eu esforce

para manter em aberto a perspectiva do prático sobre o teórico, no que, ainda que o risco de um

encerramento no teórico e na redução à mera abstração possa dificultar a sua tarefa de uma reflexão

prática,  o equilíbrio deva ser posto na prática pela própria reflexividade.  Assim, se na reflexão

teórica o eu deve investigar a si mesmo a partir da própria reflexão a partir de si mesmo, na reflexão

prática o eu deve esforçar-se para expandir os limites do teórico e assim sustentar a possibilidade ao

mesmo tempo de uma abertura dos limites do teórico para a concretude, bem como a possibilidade

da própria reflexividade  teorética que é,  no fundo, orientada  pelo prático.  Nesse sentido,  T.  P.

Hohler bem o expressou quando formula que “o indivíduo refletido é consciente de duas coisas na

sua reflexão: 1) ele é consciente de si mesmo e 2) ele é consciente de si mesmo como investigando

e sendo investigado (…) o afastar-se do mundo revela duas dimensões do eu: ele é uma atividade

cujo correlato é seu próprio eu”403. Este afastar-se do mundo corresponde, de fato, à efetividade

daquele impulso (Trieb) que impele o eu a refletir sobre si próprio, e assim cumprir o mandamento

fichteano de investigar a si mesmo, que é típico da sua posição idealista que concebe o eu como

unidade  e  dualidade.  A  partir  desta  concepção,  conceber-se-á  a  noção  de  uma  reflexividade

duplicada na perspectiva da dualidade – a reflexão finita, limitada abstratamente pelo não eu – e da

unidade – a reflexão na qual o eu vê a si mesmo numa dupla relação de investigador e investigado,

399 FICHTE 1964, 277, p. 414.
400 FICHTE 1964, 277, p. 414.
401 FICHTE 1964, 271, p. 411.
402 FICHTE 1964, 271, p. 411.
403 HOHLER, 1982, p. 95.
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sujeito e objeto em unidade relacional, estando agora situado numa perspectiva ela mesma acima da

própria relação.

A  posição  do  idealismo  crítico  consiste,  portanto,  em pensar  que  há  um limite  para  a

atividade  de circunscrição  do eu,  mas esse  limite  é  sempre  alargado pelo  esforço da atividade

prática, infinitamente direcionado ao movimento do outro com o qual se encontra em determinação

recíproca, sem nunca no entanto se conflagrar diretamente com ele. Sustentar essa tensão entre o

esforço prático  e  a  reflexão é  a  tarefa  atribuída  ao  eu que reflete  duplamente  sobre  si  mesmo

enquanto um eu finito e infinito, e assim tornar claro para si mesmo que a “ação recíproca entre o eu

e o não-eu, é ao mesmo tempo, uma ação recíproca do eu consigo mesmo”404. Se entendermos a

dupla reflexão como um duplo movimento direcionado para ambos os lados dessa oposição entre

real  e  ideal,  podemos  situá-la  como uma função da  reflexão  em convergência  com a  ideia  de

determinação recíproca que Fichte exige da posição do idealismo crítico, bem como o movimento

que permite ao eu elevar-se a um nível mais elevado, para além da finitude da oposição.

Com isso em mente, procuraremos pensar a dupla reflexão em referência a alguns conceitos

da filosofia fichteana, que mais tarde serão retomados pelos Frühromantik nas discussões acerca da

filosofia  crítica  e  da  arte.  Para  isso,  prosseguiremos  com  uma  leitura  próxima  ao  texto  da

apresentação, a partir da qual serão trazidos à tona, sempre em conexão e em virtude da explicação

do  próprio  conceito  de  reflexão,  várias  das  articulações  conceituais  do  pensamento  de  Fichte.

Primeiramente trataremos da estrutura da imaginação em função da ideia de oscilação; a partir daí, a

reflexão já adquire uma relação mais evidente com a ideia de liberdade, que será apresentada a

partir  das ideias de autorreflexão e autodeterminação.  A partir  da autodeterminação,  já se pode

começar a vislumbrar os contornos de uma ideia de consciência, especificamente a partir da noção

de sentimento, cuja estrutura é decisiva para a compreensão da duplicação reflexão sobre si mesma;

e por fim abordaremos a relação entre a reflexividade e o prático em geral, no que a dupla reflexão

se mostra como um conceito em relação determinante com a formulação da lei da ação no eu. Por

este caminho, circunscreveremos a perspectiva do texto da Doutrina da Ciência como um todo, e

poderemos considerar satisfatória a apresentação do conceito de reflexão na sua acepção duplicada.

Imaginação: oscilação e reflexividade

A dupla reflexão a que Fichte alude na determinação do ponto de vista do idealismo crítico,

aquela em que a reflexão simultânea entre realismo e idealismo se dá no intermédio entre ambos, é

posta em vínculo com a imaginação logo na enunciação da própria atividade oscilatória que decorre

nesse intermeio:  “não se deveria  refletir  nem sobre um dos lados  somente,  nem sobre o outro

404 FICHTE 1964, 273, p. 412.
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somente,  mas  sobre  ambos  ao  mesmo  tempo;  oscilar  no  intermédio  entre  duas  determinações

opostas dessa ideia. Ora, isso é a ocupação da imaginação criadora”405. Logo em seguida, Fichte

associa a faculdade da imaginação à própria possibilidade da comunicação da doutrina: “a doutrina

da ciência é de tal espécie que não pode ser comunicada pela mera letra, mas exclusivamente pelo

espírito; porque suas ideias fundamentais têm de ser produzidas em todo aquele que a estuda pela

imaginação  criadora”406.  A  associação  da  própria  enunciação  do  duplo  movimento  reflexivo

necessariamente realizado pelo ponto de vista do idealismo crítico com a atividade da imaginação

em vista da sua ocupação em comum, e, além disso, a associação deste movimento ao oscilar,

introduz para nossa investigação não só o  locus específico em que devemos nos concentrar para

encontrar a relação da dupla reflexão com as outras categorias do espírito humano segundo Fichte,

mas a situa dentro do sistema dentro de uma posição central paralela à da imaginação, e que divide

com ela o mesmo campo de atuação. Se, para Fichte, “toda operação do espírito humano parte da

imaginação”407, mas ao mesmo tempo todo sair de si mesmo do eu é de caráter reflexivo – e toda

atividade  demanda  este  esforço  de  sair  de  si  mesmo  –  então  podemos  encontrar  o  elemento

vinculante entre a reflexão duplicada e a imaginação nesta atividade oscilatória que se manifesta no

intermédio entre os opostos em questão.

É interessante notar, todavia, que o próprio Fichte considera que “a imaginação não pode ser

apreendida a não ser por imaginação”408, quer dizer, não somente a apreensão da exposição, ou seja,

da letra da doutrina da ciência – ela mesma uma criação da imaginação – consiste numa atividade

da imaginação,  mas também a própria apreensão da atividade da imaginação,  o movimento de

oscilação,  consiste  numa  atividade  a  ser  apreendida  pela  imaginação.  Ou  seja,  essa

autorreferencialidade da imaginação na apreensão de si mesma implica numa duplicação da própria

imaginação nesse movimento de auto-apreensão, que pode ser remetida à reflexão na medida em

que esta consiste num redirecionar de volta para si. Então, a autorreferencialidade pressupõe um

movimento reflexivo, e, no que concerne à imaginação, a apreensão de si própria na sua atividade

implica naquela dupla série da atividade em si, em relação com a apreensão para-si dela própria.

Nesse sentido, pode-se estabelecer toda a exigência implícita no próprio conceito do eu em refletir

sobre si próprio como uma necessidade de duplicação, de um sair de si mesmo, que todavia se

mantém nele enquanto uma demanda pela reflexão. Mas se, no caso da imaginação, ela permanece

como a determinação da atividade originária enquanto faculdade do espírito, pode-se conceber que

ela  se efetiva enquanto atividade por meio da própria reflexão, ao mesmo tempo que, na medida

em que ela consiste no próprio movimento oscilatório da alternância recíproca, ela não é senão a

405 FICHTE 1964, 277-8, pp. 414-5.
406 FICHTE 1964, 278, p. 415.
407 FICHTE 1964, 278, p. 415.
408 FICHTE 1964, 278, p. 415.
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própria condição de possibilidade do sair de si  mesmo do eu, e portanto da autorreflexão ,  na

medida em que sem este movimento o eu permaneceria enclausurado na sua identidade abstrata.

Ora, este tipo de conexão não é senão o que Fichte denomina uma relação de determinação

recíproca, que agora se sucede entre imaginação e reflexão para condicionar o sair de si mesmo do

eu, ou a duplicação deste, naquele movimento oscilatório. A imaginação não poderia oscilar se não

fosse em si mesma refletida e assim duplicada,  e a reflexão não pode dar-se sem que haja  um

movimento oscilatório entre o refletido e o reflexionante409. Este movimento poderia encontrar o seu

fundamento  na  própria  relação  do  eu  com  o  puro  indeterminado,  a  coisa-em-si,  que  na  sua

ambiguidade encontra-se “em parte alguma e por toda parte (…), só está aí na medida em que não a

temos, e escapa tão logo queremos capturá-la”410, mas que permite que o eu seja refletido de volta

para si mesmo, no que a indeterminação do fim de sua atividade seja a medida em que ele possa

determinar sua própria atividade a partir de si próprio. Esta ambiguidade da coisa em si é a origem

da infinitude da reflexão prática, pela qual o esforço prático do eu é também determinado como

infinito.

A partir da noção de esforço, Fichte se põe a determinar a noção de sentimento (Gefühl), por

meio da qual se manifesta a incapacidade de satisfazer o impulso da vontade em apreender a coisa-

em-si; na medida em que não se pode reduzi-la a um objeto infinito,  a sua parte indeterminada

permanece incidindo no eu como uma instância independente que não é pensada, mas sentida. Este

desenvolvimento é importante para nós na medida em que pelo sentimento pode-se apreender a

relação recíproca e a unidade entre a reflexão e o esforço, como um impulso de ir além da limitação

imposta  ao  eu:  “a  exteriorização  do  não-poder  no  eu  chama-se  um  sentimento.  Nele  estão

intimamente unificadas atividade – eu sinto, sou o que sente, e essa atividade é a da reflexão – e a

limitação  (…)  ora,  essa  limitação  pressupõe  necessariamente  um  impulso  de  ir  além”411.  A

ambiguidade entre querer e não poder que se faz presente no eu é explicada quando Fichte diz: “o

eu esforça-se para preencher a infinitude; ao mesmo tempo tem a lei e a tendência de refletir sobre

si mesmo (…) o eu delimita, pois, a si mesmo, e é posto em ação recíproca consigo mesmo; pelo

impulso ele é impelido para mais além, pela reflexão é detido e detém a si mesmo”412. A delimitação

reflexiva  e  o  impulso  transcendente  são  duas  tendências  contraditórias  que  determinam a  ação

recíproca, ou, se quisermos, a atividade oscilatória em que o eu se engaja. O esforço de preencher a

infinitude é um esforço originário que “está em conflito com todo objeto”413, e que, por este próprio

409 Esta é, pois, a opinião de Hohler, que concebe a relação recíproca entre eu e não-eu na intuição, desenvolvida 
posteriormente no conceito de intersubjetividade: “dentro da reciprocidade mútua da própria atividade do eu, o eu 
determina livremente a si mesmo para agir de uma determinada forma (…) esta é a unidade fundamental da intuição
do eu: a relação recíproca da atividade pura com a atividade objetiva. Esta é a atividade auto-retornante da 
imaginação”; cf. HOHLER, 1982, p. 84.

410 FICHTE 1964, 276, p. 414.
411 FICHTE 1964, 284-5. p. 419.
412 FICHTE 1964, 284, p. 419.
413 FICHTE 1964, 287, p. 421.

159



conflito, se determina como um esforço refletido, pelo qual “o eu tem em si a lei de refletir sobre si

como preenchendo a infinitude”414.

importante notar que, na medida em que o eu possui originariamente um impulso para a

infinitude que é ao mesmo tempo limitado pelo objeto – que também é posto originariamente com o

eu, o impulso inicial, ele mesmo refletido sob a forma do esforço prático, é refletido novamente e

redirecionado ao interior do eu sob a forma do sentimento, que, segundo Fichte, é “exclusivamente

subjetivo”415,  e  nessa  medida  é  duplamente  determinado  no sentimento  como um impulso  “ao

mesmo tempo satisfeito e não satisfeito”416. Não satisfeito, pois o intuito da atividade do eu em

preencher a infinitude – esse impulso que deseja algo no fundo irrealizável, ou realizável somente

no infinito – não pode ser satisfeito, posto que o eu encontra-se posto como delimitado, e assim o

conteúdo da  ação não é  dado;  por  outro  lado,  é  satisfeito  pois  a  reflexão concede  ao  eu uma

referência  formal  do  resultado  da  ação,  que  permite  que  a  reflexão  seja  pensada  na  sua

espontaneidade:  “o  eu  deveria  refletir  pura  e  simplesmente  sobre  si:  reflete  com  absoluta

espontaneidade e, por isso, é satisfeito segundo a  forma da ação. Por isso, há no sentimento algo

que pode ser referido ao eu, conferido a ele”417. Ora, o que é conferido ao eu não é senão a forma da

infinitude conseguida na segunda reflexão, que aponta para a subjetividade como o locus apropriado

para o sentimento. Ou seja, o primeiro impulso reflexivo parte de um esforço prático que se dá

diante  de  um  objeto  ou  travo:  ele  possui  a  infinitude  fora  de  si  e  põe  a  infinitude  como  a

determinação de seu esforço; o segundo, por sua vez, retorna de volta para o eu, no que ele não

ganha nada a  não ser  a  si  próprio num patamar  potenciado pela  própria  espontaneidade,  agora

explícita como determinação formal do próprio eu subjetivado, que agora está de posse interior da

infinitude. Ela não consiste mais em algo exterior, mas sim na própria riqueza subjetiva do eu, e que

enseja o desdobrar do sentimento.

A segunda reflexão é aqui explicitamente o decisivo para pensar como um mero ganho

formal  pode constituir  para o eu uma  satisfação:  ao refletir  sobre sua própria  reflexão,  o eu é

elevado a uma nova instância transcendental em que o movimento de oscilação produzido pela

reflexão  é  infinitizado  no  sentimento.  Nesse  sentido,  a  dupla  reflexão  coincide  com  a  con-

formidade  do eu consigo mesmo que ele busca ao engajar-se na própria tarefa reflexiva,  o que

explica também o sentido da própria empreitada filosófica em sentido lato: com a filosofia só se

ganha portanto a  formação do eu que percorre o caminho da tarefa infinita  de refletir  sobre si

próprio, que no entanto é uma tarefa necessária. A partir do momento em que se dá a interiorização

da infinitude – a percepção da riqueza e do infinito subjetivo – é que a dualidade entre eu e não-eu,

414 FICHTE 1964, 287, p. 421.
415 FICHTE 1964, 285, p. 419.
416 FICHTE 1964, 287, p. 421.
417 FICHTE 1964, 288, p. 421.
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sujeito e objeto, deixam de ser uma dualidade mutuamente limitante para tornar-se uma unidade em

determinação recíproca, na qual a oscilação é agora potenciada ao infinito, para que seja posta em

conformidade com a tarefa de alargar os limites do eu prático. Mas nessa potenciação da oscilação

não é potenciada outra faculdade senão a própria imaginação, que agora vem à tona como a própria

faculdade  do  infinito,  na  medida  em que  por  ela  se  dá  o  duplo  movimento  em determinação

recíproca com a reflexão, a sua agilidade própria, pela qual se dá o alargamento das fronteiras do

prático e da formação interior do eu que reflete sobre si mesmo.

A  espontaneidade  da  reflexão  consiste,  portanto,  no  elemento  formal  que  concede  a

satisfação ao sentimento. Esta espontaneidade já se encontra presente na atividade originária do eu

cuja determinação é o prático, na medida em que a reflexão é condicionada pelo esforço originário

do eu. Na verdade, esforço e reflexão encontram-se em ação recíproca418, e um não pode dar-se sem

o outro; a perspectiva da atividade originária é posta,  desse modo, como espontânea na própria

reflexão determinada como a atividade primordial do eu de autoponência: “o eu, justamente porque

um eu, tem também uma causalidade sobre si mesmo, a de se pôr, ou a aptidão à reflexão”419. O que

determina a reflexão é o impulso enquanto uma “força interna”420, inerente ao eu e a sua atividade

própria,  e  ele  determina  a  reflexão  pela  causalidade  através  da  qual  “do  impulso  segue-se

necessariamente a ação da reflexão do eu sobre si mesmo”421. Não adentraremos no conceito de

causalidade, mas investigaremos a seguir como o essa reflexão sobre si mesmo se desenvolve, a

partir desse impulso, desde uma autorreflexão a uma autodeterminação.

Autorreflexão e autodeterminação

A  reflexão  agora  está  determinada  numa  relação  de  reciprocidade  com  o  conceito  de

esforço; no esforço originário, ou no impulso, o eu sai de si mesmo numa atividade direcionada

para fora, e pela reflexão ele retorna a si mesmo a partir do limite. Nesse ínterim, temos realizada a

primeira reflexão: o eu se defronta com o indeterminado do não-eu, ou seja, com a coisa-em-si, e

seu movimento é redirecionado de volta para si mesmo. Entretanto, na medida em que o esforço

permanece  efetivamente  ativo  no  seu  direcionamento  para  fora  do  eu,  ele  agora  ganha  a

determinação  da  reflexão,  e  é  aqui  que  a  atividade  originária  do  eu  é  determinada  como uma

atividade refletida.  Nesta primeira  apreensão, a reflexão é dependente do contraposto ao eu, do

objeto (Gegenstand), para que o eu retorne a si mesmo e nessa medida determine sua atividade

como refletida. Entretanto, no seu direcionamento reflexivo para fora, o próprio não-eu passa a ser

418 FICHTE 1964, 291, p. 423.
419 FICHTE 1964, 290, p. 423.
420 FICHTE 1964, 290, p. 423.
421 FICHTE 1964, 291. p. 423.
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visto como um produto do próprio eu, pois agora a reflexão foi apropriada pelo eu como uma

atividade sua, própria do seu elemento mais íntimo, o qual é reflexivamente projetado no próprio

objeto que se contrapõe a ele. Nessa medida, o eu realiza a segunda apreensão do não-eu como

contendo em si o elemento da sua própria atividade, como contendo ele próprio o próprio eu – na

medida em que o eu é definido por meio desta atividade ela mesma; assim, a atividade refletida se

torna ela própria a condição para que surjam efetivamente as determinações recíprocas entre o eu e

o não-eu, entre sujeito e objeto, entre real e ideal.

Ora, nesta identidade,  pressupõe-se que o eu está contido no não-eu e vice-versa, de tal

forma que as atividades centrípeta (real) e centrífuga (ideal) estejam condicionadas uma à outra, o

que indica que a reflexão que se dá a partir do contraposto não se diferencia da reflexão que se dá a

partir do eu e em direção a ele. Há aqui duas apreensões distintas do mesmo movimento reflexivo,

da  mesma  atividade  originária  do  eu,  que  são  diferenciados  apenas  pela  incisão  desta  no

contraposto, no travo, que não é senão o ponto de inflexão em a atividade é redirecionada. Como

dissemos anteriormente, para que haja uma reflexão da reflexão é necessário que haja uma distinção

categórica entre as duas instâncias em que a reflexão se sucede, e a dupla reflexão que procuramos

determinar  não está nesta duplicidade ainda perfeitamente delineada.  Isso porque na relação de

determinação recíproca o esforço originário se põe lado a lado com a reflexão, e para determinar a

instância reflexiva em que a segunda reflexão se efetiva é necessário elevar-se além da dualidade

em que  a  determinação  recíproca  decorre,  sem no  entanto  neutralizá-la,  mas  sim  converter  a

dualidade em unidade. Na medida em que o eu permanece em oposição, ainda que em alternância

mútua enquanto determinante e determinado, com o não eu, ainda nos encontramos no âmbito da

reflexão finita, limitada pela própria contraposição que necessita do outro para retornar a si mesmo.

Assim posto, deve-se reconhecer o caráter transcendental dessa unidade – que se encontra

para além do entendimento e da representação, e que no entanto é posto pela atividade fundamental

da imaginação e que é apreendido não pela razão pura, mas de fato pela prática – sem no entanto

suprimir  a  sua  própria  determinação  como uma unidade  refletida,  na  qual  a  primeira  reflexão

encontra-se subsumida e preservada ao mesmo tempo, e que no entanto constitui a própria condição

da oposição nela representada. A esta corresponde a “elevação da compreensão”422 a que Fichte se

refere justamente ao pensar a fundação de todas as leis teóricas sobre leis práticas. A reflexividade

que aparece na unidade deve ser concebida como limitada pelo travo na medida em que subsume o

próprio  travo  –  e  portanto  também  a  si  mesma  concebida  finitamente  –  à  unidade  enquanto

elemento próprio dela mesma e indissociado do seu oposto. Nesse sentido, a reflexão nesse nível

superior pode ser determinada como uma reflexão infinita, pois ela sai de si mesma apenas para

retornar imediatamente a si mesma, e não encontra no travo uma oposição, mas apenas um elemento

422 FICHTE 1964, 292, p.. 424.
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de si própria, em que os limites da oposição nela subsumida pela reflexão se alarga a cada repetição

do movimento e assim enriquece a si mesmo nesta. Este nível mais elevado é ao mesmo tempo

determinado reflexivamente e subsume em si a reflexão da oposição, no que, para que seja mantida

a distinção, a sua determinação reflexiva deve ser concebida como tendo como contraposto nada

outro que o próprio eu em si mesmo e para si mesmo.

nesse  sentido  que  a  raiz  da  atividade  originária  é  concebida  como uma  posição  do  eu

determinando antes e sobretudo a si mesmo: a reflexão do eu sobre si mesmo como refletido em seu

caráter  mais  íntimo  corresponde  ela  própria  à  segunda  reflexão,  ao  momento  em  que  o  eu

finitamente refletido na contraposição ao objeto, ou refletido como parte da dualidade, se converte

numa unidade indiscernível do seu oposto, que é posto reflexivamente – entendido a reflexão aqui

já no segundo nível, na sua infinitude – na unidade como subjectum, e fundamento refletido de toda

dualidade. Nesse sentido, podemos definir o termo  dupla reflexão como o caráter específico e a

determinação essencial da reflexividade concernente ao que em Fichte é denominado o eu absoluto,

cuja  atividade  reflexiva  é  reflexivamente  dirigida  a  si  própria,  e  contém  a  si  mesma  no

espelhamento em si mesma e em seu outro, na dupla relação finita com o objeto e infinita consigo

mesmo. Na reflexão sobre a reflexão, o eu compreende a si mesmo como finito e limitado por um

objeto,  e nessa compreensão ele  reflete  sobre esta relação numa relação infinitamente reflexiva

consigo mesmo.

Podemos  por  meio  desta  relação  clarificar  a  ideia  de  autorreflexão  na  forma como ela

aparece de maneira mais desenvolta na doutrina da ciência. O refletir sobre si próprio, que Fichte

identifica com a própria atividade do eu de pôr a si mesmo, é ao mesmo tempo o início e o fim da

atividade do eu, e o ponto em que ele define a si mesmo como absoluto, tanto pela espontaneidade

absoluta dada no ato de pôr a si mesmo, quanto pela completude absoluta atingida no perfazer do

caminho de volta a si mesmo. Contudo este ponto consiste justamente no horizonte transcendental

ao qual o eu almeja atingir a infinitude refletida, pois o ato originário está dado para ele apenas para

a intuição, e não para o entendimento; o eu se encontra propriamente sempre “entre” o fim e o

início da atividade, entre os extremos da sua origem e da sua completude. Se o eu fosse capaz de

apreender a infinitude sob a reflexão, ela deixaria de ser uma infinitude em si e encontraria seu

oposto no próprio eu; em outras palavras, a infinitude não pode ser apreendida como objeto, mas

apenas  sentida enquanto uma determinação da própria atividade do eu. Assim, a infinitude não é

própria da atividade real do eu, mas é inferida como uma determinação da totalidade e unidade

ideais que circunscreve a dualidade engendrada na reflexão, que só pode ser dada numa reflexão

sobre a reflexão. A segunda reflexão consiste portanto no análogo do esforço transcendental em

apreender e efetivar a unidade que abrange reflexivamente a própria atividade reflexiva do eu. É

nesse sentido que a concepção de autorreflexão, na medida em que abrange um voltar-se para si
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mesma  da  própria  atividade  originária  do  eu,  deve  operar  a  partir  de  uma  concepção  de

metarreflexividade que pense o caráter refletido do eu na perspectiva de sua duplicação.

A concepção do eu em vistas desta duplicação é o que engendra a distinção entre o eu finito

e  o  eu  absoluto,  o  eu  inserido  na  oposição  e  o  eu  ideal  que  vê  na  oposição  apenas  um

desdobramento  de  si  mesmo.  Na  segunda  instância,  a  unidade  já  é  dada  como uma condição

originária  da  própria  atividade:  “o  esforço  originário  do  eu,  considerado  como impulso,  como

impulso fundado exclusivamente no próprio eu, é  ideal e  real ao mesmo tempo”423, o que mostra

que a duplicação não significa de forma alguma em uma ruptura com a unidade, mas como um

desenvolvimento desta, uma determinação progressiva que a torna concreta e possibilita a própria

conceituação  pelo  pensamento,  e  que  no impulso  de  unificação  torna  possível  a  concepção  da

unidade transcendental como o  télos determinante do próprio esforço reflexivo. Nesse sentido, a

unidade transcendental que consiste no ponto de partida e de chegada representa na sua atividade

reflexiva a “ronda das funções do eu e a ação recíproca, intimamente encadeada, do eu consigo

mesmo”424, e cujo movimento define a  circularidade própria da autorreflexão na qual o eu deve

retornar a si mesmo. Esta circularidade deverá ser investigada em pormenores adiante; cabe agora

apenas conduzirmos a investigação no sentido de vincular a autorreflexão com a atividade do eu

sobre si mesmo, o que vem a delinear a concepção desta como autodeterminação.

A unidade transcendental, o ponto no qual coincidem as atividades de partida e de chegada,

impulso e esforço, consiste na instância fundante da reflexão por limitação, da reflexão finita, na

qual estão também delimitados os limites da atividade teorética do eu. Dessa forma, o eu teórico

sempre  se  encontra  confinado  aos  limites  da  apreensão  do  entendimento  –  lembrando  que  o

entendimento opera por uma fixação da oscilação da imaginação, ou seja, por uma limitação de

uma atividade por si só indeterminada e carente de limites fixos – e portanto restrito àquele tipo de

reflexão; contudo, no próprio impulso de conformação do ponto de vista teórico pela atividade das

faculdades teoréticas reside um esforço que não condiciona mas é condicionado pelo prático,  e

contudo não pode apreender teoricamente a sua determinação em sua totalidade. Esta injunção é

remetida por Fichte àquela distinção entre o esforço ideal e real,  a partir  do qual surgem duas

atividades determinadas distintas a partir da oposição: a atividade real, cujo direcionamento se dá

em direção ao contraposto, e a atividade ideal, cujo movimento se dá num  retorno do eu numa

“direção  para dentro”425, no voltar-se para si da reflexão do eu. Esta atividade ideal constitui “a

mais alta exteriorização do impulso, e somente através dele o eu se torna inteligência”426, e Fichte

aduz a partir  desta perspectiva a primazia do prático sobre o teórico:  “disto segue-se,  pois,  de

423 FICHTE 1964, 291, p. 423.
424 FICHTE 1964, 291, p. 423.
425 FICHTE 1964, 292, p. 423.
426 FICHTE 1964, 292, p. 424.
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maneira mais evidente, a subordinação da teoria à prática;  segue-se que leis teóricas se fundam

sobre leis práticas e, já que bem poderia haver somente uma lei prática, sobre uma e a mesma lei;

portanto, o mais completo sistema em toda sua essência”427.

A atividade ideal ela própria consiste no retornar do eu a si próprio, no qual ele determina

seu  impulso  originário  através  do  pensamento  como  reflexivo;  cabe  ao  filósofo  conceber  esta

atividade como ideal pois ela consiste em trazer à tona para a consciência a “força impulsionante

interna”428 que em última instância não pode ser pensada em sua totalidade, mas apenas sentida. O

que se encontra em jogo aqui é a possibilidade de uma apropriação reflexiva desta força interior – a

qual  está  condicionada  não  ao  pensamento,  mas  à  vontade;  não  ao  entendimento,  mas  ao

sentimento; e não à necessidade lógica, mas à espontaneidade da ação – por parte do eu pensante:

este seria o sentido que se pode atribuir à expressão de Fichte do momento em que o eu se torna

inteligência. A oposição é portanto decisiva: a possibilidade da própria espontaneidade da reflexão

teórica, da qual,  inversamente, depende a própria liberdade da ação, depende da possibilidade da

elevação do impulso, dessa força vital da vontade livre, à consciência, e por isso Fichte atrela a esta

condição a “unidade e a coerência” que deve viger em todo sistema:

“se porventura o impulso mesmo pudesse ser elevado, também a elevação da compreensão

(Einsicht) e vice-versa; segue-se a absoluta liberdade da reflexão e abstração também do

ponto de vista teórico, e a possibilidade de dirigir conforme o dever sua atenção a algo, e

desviá-la de algo outro, sem a qual nenhuma moral é possível”429.

Ora,  aqui  não  se  encontra  exprimida  senão  a  condição  fundamental  da  liberdade  enquanto

autodeterminação: a ideia de que o impulso deva ser submetido à reflexão prática, que por sua vez

consiste  numa  tomada  de  consciência  sobre  a  própria  liberdade  inerente  à  atividade  reflexiva

fundamental do eu. Por isso que a reflexão finita, em que o eu reflete sobre si mesmo mediado pelo

contraposto  enquanto  distinto  e  alheio  a  si  mesmo,  não  é  ainda  uma  autoconsciência  em

autodeterminação: “nessa reflexão sobre si mesmo, o eu não pode, como tal, chegar à consciência,

porque nunca toma consciência imediata do seu agir. Contudo, ele está doravante aí como eu –

entende-se, para um observador possível”430. Nesse sentido, a atribuição da liberdade à atividade

fundamental do eu, que se determina sobretudo como reflexão, é o que estabelece o campo dessa

observação exterior,  na qual  a  oposição  encontra-se subsumida a  uma unidade,  e  que  portanto

consiste num nível distinto e mais elevado da reflexão. Portanto, na medida em que a reflexão

apenas determina o esforço fundamental, ela não pode ser concebida como sendo de todo livre, pois

427 FICHTE 1964, 292, p. 424;
428 FICHTE 1964, 293, p. 424.
429 FICHTE 1964, 292, p. 424.
430 FICHTE 1964, 293, p. 424.
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é a atribuição da liberdade que divide os dois níveis da reflexão, bem como põe também o “limite

em que o eu vivente se distingue do corpo sem vida”431.

O registro transcendental em que o eu absoluto é instituído como uma finalidade para a

atividade do eu é portanto o registro tanto da metarreflexividade, da segunda reflexão que incide

sobre  a  primeira  e  a  liberta  da  finitude  da limitação,  como o da atividade  infinita  que  retorna

infinitamente a si mesma, e no seu extremo completa a circularidade do percurso que caracteriza a

formação  do  eu.  Podemos  dizer  que  este  limite,  no  qual  a  autorreflexão  se  determina  como

autodeterminação, é o início efetivo da liberdade prática e da ação moral refletida, cuja estrutura

depende, como pudemos averiguar, de um movimento de sobrelevação da reflexão sobre si mesma

e sobre seu próprio limite. Esta articulação representa, ademais, o sentimento de si, a força interior

que não pode ser remetida a ninguém senão do eu para si próprio, que assim prescinde da mediação

do não-eu. Neste ponto, o não-eu viria a ser incorporado ao eu como uma parte de si próprio, e

assim a dualidade seria posta como uma determinação da unidade, que é a única expressão concreta

para o eu vivo: “o sentimento de força é o princípio de toda vida; é a passagem da morte à vida”432;

este, como Fichte mesmo atesta, não consiste no ponto final de retorno do eu e da autodeterminação

efetivada  em sua  plenitude,  mas  no  início  da  vida  pensante,  que  “já  está  separada  da  matéria

morta”433. Exploraremos a seguir a maneira em que Fichte equipara o surgimento da consciência a

esta transição da morte para a vida, que tem seu correlato na sobrelevação da reflexão sobre si

mesma e no seu movimento espontâneo e livre.

Reflexão e sentimento no surgimento da consciência

O primeiro indício da autonomia e da autodeterminação efetivas do eu se dá no sentimento

desta força interior, que não é algo que incide sobre ele, mas que parte dele como um impulso

direcionado ao exterior: “essa força é sentida como algo  que impele: o eu sente-se impelido (…)

para fora de si mesmo”434. Como, no entanto, a consciência ainda não se encontra presente, este

impulso encontra-se fora do alcance de seu pensamento e é para ele como que inexistente; a falta de

consciência indica a presença de um impulso que não é pensado como tal, mas que no entanto está

efetivamente presente: “sua atividade está suprimida para ele – para ele, dizemos nós; pois nós, de

nosso ponto de vista superior, vemos, certamente, que por atividade absoluta ele produziu um objeto

do impulso fora de si, mas não o vê o eu que é objeto de nossa investigação”435. Nessa duplicação

do ponto de vista da própria exposição da doutrina, tem-se explícito uma consequência da própria

431 FICHTE 1964, 294, p. 425.
432 FICHTE 1964, 294, p. 425.
433 FICHTE 1964, 294, p. 425.
434 FICHTE 1964, 294, p. 425.
435 FICHTE 1964, 296, p. 426.
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ideia em efetividade de uma reflexão sobre a reflexão: se o processo de vir-à-tona da consciência

passa por uma clarificação do próprio movimento da reflexão para o eu que reflete sobre si mesmo,

o ponto de vista privilegiado do filósofo, o “para nós” de Fichte, é constituído na completude do

segundo movimento da reflexão, quando a dupla reflexão atinge sua circunscrição.

Mas o eu está posto em questão, por assim dizer, como um objeto da investigação ao longo

da apresentação da doutrina, cuja trajetória é vista por este mesmo eu da perspectiva da completude

como  um  indeterminado,  assim  como,  na  mesma  medida,  a  totalidade  é  posta  para  ele  num

horizonte transcendental, então a reflexão filosófica, ou a forma da exposição, deve designar ela

própria o caráter absoluto da segunda reflexão com relação à primeira, para que o ponto de vista do

filósofo seja ele próprio possível. Dito de outro modo, a consciência atinge na segunda reflexão a

sua plenitude, pois apenas nesta perspectiva o processo se dá em seu  terminus, e apenas ali o eu

retorna a si mesmo e se clarifica para si  mesmo, na sua atividade absoluta,  como posto por si

mesmo.  O interessante  é  que  a  supressão  da  atividade  não pode anular  a  imagem da  unidade

transcendental como tarefa da reflexão para o eu em processo; ao contrário, ele só pode denominar a

si  mesmo  um  eu  se,  mesmo  diante  da  limitação  da  sua  atividade,  a  possibilidade  da

autodeterminação permanece pra ele como um horizonte; diante da supressão da atividade, “ele tem

de reestabelecê-la, e, aliás, para si, isto é, tem pelo menos de pôr-se na situação de poder, ainda que

porventura  apenas  em  uma  futura  reflexão,  pôr-se  livre  e  ilimitado”436.  Segundo  Fichte,  este

estabelecimento  não se dá  senão pela  espontaneidade  da  autodeterminação  reflexiva,  a  qual  se

efetiva por meio de  uma reflexão livremente engendrada sobre o próprio ato reflexivo, a qual se

manifesta, em consequência, como uma substituição de uma atividade necessária por uma atividade

espontânea e livre: “uma reflexão sobre o [ato] reflexionante (…), um interromper de uma ação para

pôr  uma outra  em seu  lugar  (…) ocorre  com absoluta  espontaneidade.  O eu  age  nele,  pura  e

simplesmente porque age”437.

Esta passagem do eu não consciente da sua espontaneidade para a consciência é elaborada

por Fichte a partir  da figura do sentimento (a qual,  talvez,  poderia ser também adequadamente

concebida nesse ponto como um pressentimento, na medida em que se trata de uma relação com a

unidade  do  eu  consigo  mesmo  que  exclui  o  pensamento),  que  se  encontra  dissociada  da

consciência,  mas vem a ser  por  meio  da reflexão posto em relação recíproca  com a  atividade

infinita e consciente. Há no sentimento uma atividade específica que não chega à consciência, mas

que vem a ela por meio da própria espontaneidade da atividade infinita, que se sobrepõe e substitui

a atividade finita através da reflexão sobre a reflexão: “ao sentir, como acaba de ser descrito, o eu

também age, só que sem consciência; no lugar dessa ação deve introduzir-se uma outra, que torne a

436 FICHTE 1964, 296, p. 426.
437 FICHTE 1964, 297, p. 427.
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consciência ao menos possível”438. O modo como a ação espontânea se introduz na relação não

pode ser aduzido de fora do eu ou de um elemento particular deste, mas puramente a partir da sua

concepção pura enquanto pura atividade. Daí Fichte enfatizar que nesta transição para a consciência

toda necessidade e toda lei da natureza encontra-se excluída: “por absoluta liberdade elevamo-nos à

razão, não por passagem, mas por um salto”439.

Esta absoluta espontaneidade da ação livre se dirige ao sentimento e o eleva, portanto, à

consciência; mas a ação livre não tem aqui sua determinação primeira e mais fundamental senão na

própria  reflexão,  pois  é  nela  que  o  eu  “dirige-se  ao  sentimento,  isto  é,  em primeiro  lugar  ao

reflexionante na reflexão precedente, que constituiu o sentimento. – Atividade dirige-se a atividade;

o que reflete naquela reflexão, ou o que sente, é, portanto, posto como eu”440. O sentimento é ele

próprio determinado como uma reflexão, mais especificamente a reflexão primeira, aquela pelo qual

o eu sai de si mesmo – e por isso não chega à consciência, pois carece do retorno a si mesmo; mas,

na medida em que é reflexão, o sentimento também é determinado como atividade, e a partir do

momento em que a atividade dirige-se à atividade, no sentimento o eu vem a sentir a si mesmo, e o

sentimento  se  torna  uma  categoria  da  atividade  autorreflexiva  do  eu.  Há  uma  determinação

recíproca  entre  a  forma  como  o  eu  sente  e  é  sentido,  na  mesma  medida  em  que  há  uma

determinação  recíproca  entre  o  eu  que  reflete  e  o  eu  que  é  refletido.  No  entanto,  essa  dupla

determinação não é vista pelo eu em questão de maneira simultânea, pois ele ainda não atingiu a

consciência  da  unidade  da  oposição,  e  o  eu  finito  encontra-se  mergulhado na  contradição:  ora

apreende-se como ativo, ora como passivo; ora como reflexionante, ora como refletido. Percebe-se

que a simultaneidade da oposição é o ponto em que a contradição é dissolvida, no duplo movimento

que caracteriza a unidade em que o eu perfaz a si mesmo.

A  contradição  do  sentimento,  que  Fichte  enuncia  como  a  própria  inefetividade  da

consciência em apreender aquele que sente como o sentido, em apreender a passividade no sentir

como a própria atividade, e vice-versa, se resolve na apreensão do não-eu como uma delimitação

posta e produzida pelo próprio eu; esta apreensão, no entanto, consiste numa atividade ideal que

não dada para a consciência, e por isso “o eu é, portanto, para si mesmo, em referência ao não-eu,

sempre passivo, não toma consciência da sua atividade e nem reflete sobre a mesma – por isso a

realidade da coisa parece ser sentida, quando somente o eu é sentido”441. A resolução da contradição

não é dada para a consciência,  portanto; e isso revela o caráter limitado da própria reflexão no
438 FICHTE 1964, 297, p. 427.
439 Esta articulação é decisiva para a presente exposição em dois aspectos: primeiro, por que explicita o caráter do

movimento de gênese da consciência no pensamento fichteano, e segundo, pela semelhança que se manifesta como
a concepção do mesmo movimento em Kierkegaard. A influência e o diálogo com Jacobi aqui não poderia também
ser menos manifesto:  somente se pode pensar  em liberdade absoluta se se a  pensa  como uma ruptura  com o
movimento precedente, como um salto, embora a influência de Lessing se faça sentir mais do que propriamente a
de Jacobi neste conceito. Este tópico será retomado adiante.

440 FICHTE 1964, 298, p. 427.
441 FICHTE 1964, 300, p. 429.
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sentimento, na medida em que este sempre se refere a um não-eu ou a um outro, quando, do ponto

de vista filosófico, este não consiste senão no próprio eu. A reflexão não pode atingir a este ponto

de vista para além da delimitação, pois esta é inerente à própria estrutura da reflexão: “todo objeto

de  reflexão  é  necessariamente  delimitado;  tem uma quantidade  determinada.  Mas  no  refletir  e

durante o refletir essa delimitação nunca é derivada da própria reflexão porque, nessa medida, não

se reflete sobre ela”442. Portanto, se de um lado Fichte fala de uma reflexão filosófica para a qual a

resolução da contradição é dada na unidade implicada pela determinação recíproca dos opostos, de

outro lado ele afirma categoricamente que toda reflexão implica em delimitação, pela qual o eu

encontra-se somente em estado de passividade diante de uma realidade dada para ele.

Se  a  reflexão  dita  filosófica  é  atribuída  à  consciência  alcançada  efetivamente  pela

autorreflexão, então temos que o caráter fundamentalmente refletido desta consciência necessita

delimitar um objeto, e isso é feito na própria delimitação da doutrina, que, no entanto, não encerra

em si todas as apreensões possíveis de seu objeto, e por isso deve permanecer em constante estado

de construção; sua elaboração é sempre uma aproximação infinita da letra em direção ao espírito, no

que  a  instância  da  autoconsciência  e  autorreflexão  plenas  são  postas  como  uma  unidade

transcendental a ser atingida no infinito. Esta infinitude é a mesma que descreve o caráter infinito

da segunda reflexão, a reflexão sobre a reflexão, que a delimita e ao mesmo tempo aponta o que

está para além dela: o caráter limitante – e portanto limitado – da estrutura da reflexão só é dado na

efetivação de uma reflexão sobre ela própria. Aqui há uma transição qualitativa que se distingue da

“quantidade  determinada”443 que se delineia  na mera  reflexão,  que no entanto se dá na própria

incisão  do conceito  sobre ele  próprio:  a  reflexão sobre  um objeto  fornece  ao pensamento  uma

determinidade quantitativa, ao passo que a reflexão sobre si mesma performa uma sobrelevação

qualitativa que não é pensamento, mas atividade. Nesse sentido, o sentimento, cuja referência ao eu

torna  “possível  para  o  eu  a  realidade,  tanto  do  eu  quanto  do  não-eu”444 aparece  como  o

complemento mais adequado à reflexão finita dentro do contexto da oposição pois é ele que dá ao

eu a ideia de uma realidade fora dele sobre a qual ele não possui nenhuma efetividade de agência

pela mera reflexão. Aqui se mostra novamente a diferença qualitativa pela qual o eu é impelido a

voltar-se em direção a si próprio, e ali encontrar o impulso que o direciona para fora de si mesmo.

Fichte descreve esse impulso a partir da própria autorreflexão, como aquilo que causa no eu

o movimento de refletir sobre si mesmo, e assim delimitar o campo da reflexão, que não é senão o

próprio eu: pois aquilo que não está no eu não pode ser apreendido de modo algum pelo eu, não lhe

é, como Fichte diz, acessível445. Nos limites da oposição, o eu só é idealmente ativo, e, da mesma

442 FICHTE 1964, 300, p. 429.
443 FICHTE 1964, 300, p. 429.
444 FICHTE 1964, 301, p. 429.
445 FICHTE 1964, 302, p. 430.
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forma que a autorreflexão não pode ser dada como real, ali ele não pode conceber a si mesmo como

autodeterminado;  este  é  o  “eu  impelido,  (…)  idealiter ativo  em si  mesmo:  impelido  por  uma

propulsão  que  está  contida  nele  mesmo,  por  conseguinte  sem  nenhum  arbítrio  ou

espontaneidade”446. Há aqui uma vinculação entre o impulso e a autorreflexão que se dá somente no

horizonte  transcendental,  enquanto  ideal:  na  oposição,  impulso  e  autorreflexão  permanecem

separados.  Mas na  medida  em que o eu só tem a si  mesmo como objeto  possível,  se  ele  não

consegue apreender a si mesmo na reflexão, a sua apreensão é vazia de conteúdo, e sua atividade é

uma “atividade que não tem nenhum objeto”447, e a esta atividade, que contudo é “irresistivelmente

impelida”  ao  eu,  Fichte  denomina  o  ansiar (Sehnen).  Trata-se  de  uma  “carência”  do  eu,  um

“desconforto”, “um vazio que busca o preenchimento e não aponta de onde”448. O ansiar é um tipo

de  sentimento  no  qual  não  há  “a  mínima  exteriorização  da  liberdade”449,  e  pelo  qual  o  eu  se

determina apenas interiormente – e esta especificidade é especialmente importante, segundo Fichte,

para a compreensão ainda mais delimitada da pulsão de sair de si mesmo do eu. Isso porque o ansiar

encontra-se imbricado na cadeia conceitual em que se determinam reciprocamente delimitação e

impulso, atividade e passividade, e o sentimento e a própria reflexão, sendo esta última a atividade

pela qual o ansiar é determinado como um sentimento. Importa a nós, todavia, somente salientar a

carência de objeto determinado que a impulsão que dá ensejo à atividade do eu para fora de si pelo

ansiar  caracteriza  o  próprio  ato  da  reflexão  como um  esquecimento  de  si:  “aquele  que  reflete

esquece  a  si  mesmo,  como  sempre,  e  por  isso  [a  reflexão]  não  chega  à  consciência”450.  Esse

esquecimento  é  uma  caracterização  enfática  do  distanciamento  da  consciência  que  a  reflexão

adquire na sua forma incipiente enquanto limitação, bem como nos mostra como um movimento

para  além  deste  patamar  de  reflexão  deve,  ainda  que  ele  próprio  venha  a  ser  determinado

reflexivamente, ser necessário para que se deem as condições de efetivação da consciência.

Veremos a seguir como essas injunções se articulam no encerramento da doutrina da ciência

na sua parte prática na formulação do imperativo categórico, e como a elaboração da lei moral pela

reflexão apresenta o caráter  duplo em questão.  A partir  da interiorização da lei  objetivada pela

reflexão, a reflexão se duplica em autorreflexão e assim efetiva a gênese da autoconsciência, que se

dá concomitantemente com a autodeterminação do eu na liberdade de ação regulada pela lei. Estas

são as bases lançadas pela doutrina da ciência que permitem que o processo de autoconstituição do

eu seja posto em marcha, no qual seu movimento reflexivo se mostra ele próprio como o elemento

central em torno do qual este processo se desenrola.

446 FICHTE 1964, 302, p. 430.
447 Ibidem.
448 Ibidem.
449 Ibidem.
450 Ibidem.
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A dupla determinação da reflexão: ação e lei

A mesma limitação que é condição para a reflexão é a que engendra no eu o ansiar, mas este

ansiar vem a se tornar ele próprio um sentimento no eu apenas por meio da incisão da reflexão

sobre ele. Todavia, tanto o ansiar quanto o sentimento tem sua raiz no impulso originário do eu, no

qual ele é impelido a sair de si mesmo; este impulso já implica uma espécie de reflexão, na medida

em que o eu precisa de uma instância externa para poder sair de si mesmo e ainda assim reconhecer

a si mesmo como tal nesse movimento; nesse sentido, o impulso pelo qual o eu sai de si mesmo ao

mesmo tempo cria a instância exterior que o eu determina como ele próprio, mas ao mesmo tempo

constitui nesta mesma instância o limite no qual a reflexão é engendrada. Nesse sentido, o sair de si

mesmo, ou o impulso originário, produz opostos contraditórios, no qual o eu só pode ser entendido

como inserido por meio de uma autoduplicação, em que, pelo mesmo impulso, ele é de um lado

determinado como passivo, no que ele “apenas apreende o que lhe está dado”, e de outro lado como

pura atividade, como “esforço absoluto, livre, fundado no próprio eu, e que se dirige ao criar e, por

atividade ideal, cria efetivamente”451. Nessa autoduplicação o eu se determina como uma unidade

em  contradição,  ou  como  uma  dualidade  unificada,  no  que  os  opostos  se  encontram  em

determinação recíproca, sejam eles determinados como finitude e infinitude, atividade e passividade

e ânsia e coação. Mas se o impulso originário é ele próprio determinado como reflexivo, então a

duplicação incide originariamente sobre a própria reflexão.

Temos que para Fichte não pode haver reflexão sem que esta própria esteja determinada

como uma duplicação, ou seja, a reflexão ela própria possui um caráter duplo no seu fundamento,

na própria atividade originária do eu, por meio do qual o eu é possibilitado de refletir  sobre si

mesmo. Em outras palavras, o eu não poderia exercer uma atividade de autorreflexão caso esta

mesma reflexão não se desse simultaneamente em dois níveis: o do eu como reflexionante e como

refletido. Embora haja uma diferença entre os níveis da reflexão no que diz respeito ao fundamento

da reflexão na atividade originária, há uma isonomia entre os dois movimentos distintos do refletir,

por meio da qual a identidade entre o eu que reflete e o eu que é refletido deve manter-se, ao menos

enquanto o horizonte ou enquanto o télos transcendental da própria reflexão, uma unidade que não

só a torna possível como também a orienta no percurso de exteriorização do eu para si mesmo. É

nesse sentido que Fichte afirma que “o eu que reflete sobre si mesmo tinha que ter em si mesmo,

sob um aspecto, a medida (Maszstabe) do refletir”, por meio do que “ele se dirigia àquilo que era

(realiter) determinado e determinante ao mesmo tempo e o punha como eu”452. Para ele, na medida

em que a atividade fundamental do eu possui o caráter de reflexão, e em que toda reflexão implica

em limitação, a limitação deve por isso mesmo estar contida dentro do próprio eu, porque caso

451 FICHTE 1964, 305, p. 432.
452 FICHTE 1964, 313-4, p. 436.
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contrário não seria  possível  pensar numa espontaneidade inerente  ao próprio impulso reflexivo.

Nesse sentido, o eu divide a si mesmo por liberdade e espontaneidade, e o primeiro contraposto que

se insere como limitação é um limite interno a ele próprio, o que faz com que a autorreflexão seja a

primeira qualificação da própria atividade reflexiva: o eu não pode refletir  sobre nada sem que

reflita primeiro sobre si mesmo. Assim, toda reflexão é primeiramente uma autorreflexão em um

duplo movimento, no qual coincidem e se determinam a unidade e a dualidade do eu dividido por si

mesmo.  Há  portanto  uma  correspondência  íntima  entre  os  conceitos  de  autorreflexão  e  dupla

reflexão, de tal forma que não se pode conceber um sem o outro.

Da  mesma  forma,  esta  correspondência  pode  ser  estabelecida  entre  os  conceitos  de

autorreflexão  e  autodeterminação,  como  vimos  anteriormente.  Mas  a  condição  desta

correspondência deve ser que a reflexão possua  originalmente um duplo movimento e um duplo

direcionamento, pois na operação de autoduplicação ou autodivisão do eu a reflexão pode incidir

sobre duas relações distintas e opostas, uma que diz respeito à perspectiva da unidade, e a outra à da

dualidade ou da oposição, em que o eu se opõe a não-eu: “se se reflete sobre o eu, também o

reflexionante e o refletido são iguais, um e o mesmo, determinado e determinante: se se reflete

sobre o não-eu, são opostos; pois o reflexionante, como se entende por si mesmo, é sempre o eu” 453.

Nesse sentido, nessa mesma articulação em que o eu divide e é dividido por espontaneidade, deve

permanecer  uma dupla  relação de identidade  e  diferença  entre  os  dois  níveis  de reflexão;  isso

porque  a  própria  limitação  impede  que  aquela  atividade  criadora  do  eu  seja  efetiva  na  sua

totalidade, e a unidade da relação permanece em conjunção e disjunção com a oposição. Dito de

outro modo, o impulso que conduz o eu para fora de si mesmo encontra-se ele próprio limitado de

forma constitutiva na sua própria atividade, o que faz com que a distinção entre a atividade real e

ideal seja decisiva para situarmos a ideia de limitação como o interstício que é o  locus da dupla

determinação em que o eu se constitui:

“o impulso que vai originariamente para fora causa o que pode e, como não pode

atuar sobre a atividade real, atua pelo menos sobre o ideal, que, por sua natureza, não

pode nunca ser limitada, e a impele para fora. Daí nasce a oposição; e assim estão em

conexão,  pelo  impulso  e  no  impulso,  todas  as  determinações  da  consciência,  e

também, em particular, a consciência do eu e do não-eu”454.

Mas se todas as determinações da consciência surgem por um impulso de exteriorização que

se limita e assim gera a oposição, se se compreende esta a partir da contraposição entre sujeito e

objeto, se obtém que “todo objetivo é originariamente um subjetivo”455, ou seja, a subjetividade

consiste  na  origem  absoluta  de  todas  as  determinações  da  consciência  e  portanto  de  toda

453 FICHTE 1964, 316, pp. 437-8.
454 FICHTE 1964, 318, p. 439.
455 Ibidem.
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objetividade, a qual é constituída por meio da impulsão que leva o eu a limitar a si mesmo e pôr a si

mesmo como objeto, como um para-si com o qual se cria uma relação. Aqui podemos identificar,

novamente, os dois níveis distintos de reflexão: um corresponde ao ato mesmo da autolimitação, ao

impulso  originário  cujo  movimento  fundamental  é  o  de  pôr  a  si  mesmo  como  unidade

indiferenciada – que, no entanto, para que seja uma unidade determinada, deve ser limitada e estar

em conformidade com seus próprios limites; e o segundo corresponde àquele em que o limite põe

para além de si mesmo o não-eu indeterminado, sobre o qual a reflexão incide na forma de uma

atividade  ideal.  Enquanto  atividade  ideal,  a  reflexão  adquire  pelo  eu  um caráter  determinante,

criador e producente, o qual, no entanto, permanece efetivo apenas  idealiter; isso implica que a

atividade real do eu permanece sob a égide da limitação e da oposição. Nesse sentido, a reflexão

enquanto atividade ideal tem efetividade apenas na relação do eu consigo próprio; pode-se dizer

dessa forma que atividade  ideal  e  reflexão subjetiva  equivalem uma à outra,  ao passo que,  de

maneira correspondente, a atividade real e a reflexão objetiva também correspondem. Não obstante,

é sempre válido ressaltar que a atividade ideal, na medida em que remete a uma atividade subjetiva,

consiste  no  próprio  fundamento  originário  da  atividade  real  e  objetiva,  de  tal  forma  que  aqui

encontramos novamente a diferença de nível exigida no conceito de dupla reflexão, bem como,

ademais, a estrutura da própria primazia do prático sobre o teórico, aquele como fundamento deste,

e portanto a reflexão prática como condicionante da reflexão teórica.

Na autorreflexão, o eu retorna a si mesmo num ato que se sucede do sair de si mesmo, e para

isso ele necessita de um objeto – necessidade esta que coloca a determinação recíproca entre sujeito

e objeto; no entanto, o seu impulso interior, na medida em que é um impulso de determinação, no

seu retorno se efetiva no eu como autodeterminação. Segundo Fichte, o não-eu ou o objeto, que se

constitui para além do limite deste primeiro movimento, se determina indiretamente por meio do

que  ele  denomina  o  figurar,  que  designa  a  forma  como  a  intuição  do  objeto,  até  então

indeterminado, se coloca para o eu como uma imagem do objeto, embora nunca o próprio objeto. A

imagem é posta para o eu como um produto dele próprio, e portanto como contingente (ou seja, que

como é, embora pudesse ser de outro modo) com relação a sua atividade livre. Mas esta atividade

mesma não aparece para o eu numa consciência real – trata-se de uma atividade ideal para a qual o

impulso tende e é compelido. Portanto, o eu não possui consciência da efetividade da atividade

ideal  na  constituição  da  imagem;  tal  consciência,  segundo  Fichte,  dar-se-ia  somente  por  uma

tomada de consciência da liberdade da atividade constitutiva da intuição do objeto, o que equivale a

uma  dupla reflexão sobre ela própria, o que no entanto não se passa a não ser na idealidade da

atividade. Dessa forma, Fichte aponta: “se o eu tomasse consciência de sua liberdade no figurar

(refletindo  de  novo  sobre  a  presente  reflexão),  a  imagem  seria  posta  como  contingente  em

referência  ao  eu.  Uma tal  reflexão  não tem lugar;  portanto  a  imagem tem de  ser  posta  como

173



contingente  em referência a um outro não-eu”456. Isso implica que este outro não-eu permanece

indeterminado, e como tal designa o campo do não-apreendido pelo eu em sua totalidade – ou, se

quisermos, a coisa-em-si que todavia deve vir a ser determinada na exposição.

Mas o que nos interessa aqui é a ideia de que a dupla reflexão nesse ponto venha a ser

concebida  como uma tomada  de  consciência  da  própria  liberdade  por  parte  do  eu  no  que  diz

respeito à atividade de figuração. Como Fichte diz, “o eu ideal oscila, com absoluta liberdade, além

e aquém do limite”457,  e esta  perspectiva  sobre a figuração (Bild)  remete ao oscilar  como uma

atividade da imaginação (Einbildungskraft),  e nisso a dupla reflexão vem a determinar-se como

uma tomada de consciência da liberdade da imaginação não só do ponto de vista figurativo, mas

também quanto ao seu caráter constitutivo no que diz respeito à forma imagética do objeto em

questão. Este eu ideal é o mesmo que é imiscuído da atividade ideal na qual “o eu reflete, sem

nenhuma autoconsciência,  sobre uma limitação de seu impulso”,  pelo que “nasce,  em primeiro

lugar  um  sentimento  de  si.  Ele  torna  a  refletir  sobre  esta  reflexão,  ou  se  põe  nela  como  o

determinado e determinante ao mesmo tempo”458. Aqui, Fichte trata da reflexão pela qual surge o

sentimento  de  um  lado,  e  da  reflexão  sobre  esta  reflexão  por  meio  da  qual  o  sentimento  é

objetivado, tornando-se sensação. A dupla reflexão consta, nesse ponto, como o próprio processo

condicionante  da objetivação,  e  na qual  a  atividade  do sujeito  se mostra  por meio desta  dupla

diretriz como determinando a si mesma como determinante e determinada, diretrizes estas que se

desdobram no sentimento  de  si  e  na  “sensação de algo,  da  matéria”459.  Na medida  em que o

sentimento gerado pela reflexão na limitação espontânea do eu por si mesmo, o próprio sentimento

se duplica entre o sentimento de si, refletido agora no limite, e no sentimento de si como senciente,

a  partir  do que  o  objeto  emerge  enquanto  sensação.  Nesse  sentido,  os  dois  níveis  distintos  se

mantém, ao mesmo tempo, numa relação recíproca reflexiva que condiciona a própria reflexividade

em geral: “como não se pode refletir sobre nada sem refletir sobre um limite, e aqui toda vez, um

sentimento é o limite do outro – não se poderia refletir nem sobre um deles nem sobre o outro sem

refletir sobre ambos”460.

Através  desta  estrutura  apresentada,  podemos  aduzir  a  estrutura  fundamentalmente

duplicada do conceito de reflexão: sem que ele esteja duplamente direcionado para o refletido e o

reflexionante, submetendo aquele a este numa dupla relação de oposição e unidade simultâneas por

meio de uma atividade que no entanto se determina como ideal, não se pode sequer conceber a

possibilidade de uma reflexão, já que sua condição envolve a necessidade de uma limitação e de

456 FICHTE 1964, 325, p. 442.
457 Ibidem.
458 FICHTE 1964, 332, p. 447.
459 Ibidem.
460 Ibidem,
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uma projeção da atividade para além do próprio limite postas numa relação de mútua determinação.

Por isso Fichte, ao explicar esta relação por meio do conceito de sentimento de satisfação, diz que

nele  o  “eu  reflete  sobre  esse  sentimento  e  sobre  si  mesmo  nele,  como  o  determinante  e  o

determinado ao mesmo tempo, como totalmente uno consigo mesmo”461, de tal forma que o eu não

pode pôr a unidade consigo mesmo para si mesmo sem realizar nela própria uma distinção pela

reflexão. Ao pôr finalmente a unidade como uma unidade de opostos em determinação recíproca, o

próprio impulso fundamental  do eu vem a ser determinado como um “impulso  à  determinação

recíproca do eu por si mesmo, ou o impulso à absoluta unidade e perfeição do eu em si mesmo”462,

no qual a reciprocidade entre eu e não-eu deve tornar-se, no ideal, a determinação recíproca do eu

por si mesmo.

Essa  explicação  de  Fichte  é  por  fim  expressa  na  ideia  de  que  o  impulso  passa  a  ser

expressocomo uma ação livre, agora concebida como espontânea, na medida em que o impulso é

exprimido a partir da ideia de uma lei pura, que vem a identificar-se com a expressão do imperativo

categórico.  Aqui  impulso  e  ação  encontram-se  em  determinação  recíproca,  e  encontramos,  no

encerramento da exposição da doutrina, a determinação do impulso como um “impulso absoluto”,

que produz absolutamente a si mesmo, e que expresso enquanto lei se formula como o “tu deves

pura e simplesmente”463, mas também como uma ação incondicionada, um agir puro e condicionado

apenas por si mesmo. Ora, este agir puro tem sua estrutura dada na sua relação com o impulso

expresso enquanto lei, e portanto é ele que determina o objeto na ação; esta determinação do objeto

se dá na própria conformação ideal do mundo dos sentidos através da representação: “o agir de que

se  trata  aqui,  é,  como  sempre,  um  agir  meramente  ideal,  por  representação.  Também  nossa

causalidade sensível no mundo dos sentidos, em que acreditamos, não nos cabe imediatamente, mas

através da representação”464. Pode-se vislumbrar nessa expressão o fundamento do ponto de vista

teorético  no  prático,  na  medida  em que o  impulso  puro,  o  imperativo  absoluto  do  dever,  é  o

fundamento  da  representação.  Mas  este  constitui,  conforme a  apresentação  da doutrina,  que  se

encerra precisamente neste ponto, no momento final da reciprocidade da reflexão consigo própria,

no momento central da unidade do eu; aqui não se encontra em vistas o processo da reflexão em que

o eu encontra-se inserido no campo da representação ela própria, no qual decorre sua atividade

reflexiva finita e real, ainda que nunca plenamente efetiva na sua totalidade. O que fundamenta o

caráter efetivo da reflexão é o ideal de unidade entre o real e o ideal, que não pode todavia ser dado

em nenhuma apresentação teorética em sua totalidade; e mesmo a expressão do impulso como uma

lei absoluta pode prescindir de seu contraposto na ação finita e limitadamente efetiva do eu posto na

representação. Isso implica que o aspecto duplo da reflexão é não só crucial para a compreensão do
461 FICHTE 1964, 334, p. 448.
462 FICHTE 1964, 336, p. 449.
463 FICHTE 1964, 337, p. 450.
464 FICHTE 1964, 339, p. 451.
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eu  de  si  próprio  na  sua  limitação,  mas  também  na  sua  remissão  por  atividade  ideal  ao

incondicionado, que permanece sempre regulando e legislando sobre a sua atividade real.

A dupla reflexão só pode ser concebida, portanto, dentro da perspectiva do transcendental

como uma estrutura regulativa do próprio conceito de reflexão, que por si  só não exprime seu

caráter fundamentalmente duplicado em dois níveis distintos; por outro lado, e pela sua própria

estrutura  fundamental,  não  se  pode  conceber  nenhum  tipo  de  reflexão  que  não  estabeleça

imediatamente esta distinção entre uma reflexão sobre algo e uma reflexão sobre o reflexionante

enquanto agente dela própria. Aqui é a mesma necessidade com que toda ação, na medida em que é

efetivada, exprime por si só uma lei que a regula, e assim se insere numa perspectiva de justificação

ou validação diante do caráter absoluto da própria lei. Nesse sentido, a dupla reflexão, que pode ser

concebida aqui como a unidade ideal na determinação recíproca entre ação e lei, tende, pelo próprio

impulso em direção à unidade, ao absoluto, e que não obstante deve ser concebida e expressada da

sua  duplicidade  para  que  o  momento  da  unidade  ou  do  fundamento  não  neutralize  a  própria

dualidade ou oposição que vem a ser unificada na atividade ideal. Há portanto uma tendência ao

absoluto que se manifesta de forma mais explícita na reflexão sobre a reflexão, o que justifica o

emprego  desta  expressão  para  enfatizar  a  tensão  entre  os  opostos  nos  quais  o  impulso  de

autodeterminação do eu se efetiva, e nos quais se pode identificar a reflexividade como o campo em

que o movimento e o esforço do eu entre a representação da realidade e a apresentação filosófica da

doutrina se encerram numa relação reciprocamente determinada numa unidade.

2.3. Aspectos da reflexão na filosofia de Fichte

Tendo percorrido a exposição da Grundlage buscando as articulações principais do conceito

de reflexão, podemos agora passar para uma “segunda reflexão” em que o conceito será posto em

vistas a partir de alguns aspectos fundamentais para sua elaboração posterior, que virá a ser posta

em questão nos capítulos seguintes. Estes aspectos são importantes para consolidar as tendências

que haviam sido expostas na primeira apresentação da doutrina da ciência, e que na filosofia mais

tardia de Fichte sofreram algumas reelaborações na sua formulação – sem contudo que se desviasse

o  “espírito”  da  doutrina,  como  Fichte  sempre  reitera.  O  que  saltará  às  vistas  nesta  seção  é

especificamente o aspecto da doutrina referente à exposição e à letra de um lado, assim como um

delineamento  mais  e  a  variabilidade  constitutiva  desta  cuja  elaboração  se  delineia  numa

circularidade cuja constituição abre o acesso ao fundamento da doutrina pela consciência; e de outro

a vinculação da liberdade com o ato da vontade enquanto elemento constitutivo deste fundamento, a

partir do qual poderemos desenvolver suficientemente para nós algumas diretrizes da teoria moral

de Fichte. Para compreendermos a relação entre a vontade e a reflexão, bem como a sua função
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específica no movimento da dupla reflexão, percorreremos brevemente a noção de fé desenvolvida

em A Vocação do Homem, na qual a fé aparece como uma determinação da atividade da vontade e

como uma resolução conceitual da relação entre a dúvida e o saber.

Reflexão entre circularidade e fundamento

A discussão sobre a ideia de circularidade em Fichte, na qual é posta em vistas a pergunta

sobre o fundamento da própria doutrina e seu início, que se encontra bastante em voga no debate

contemporâneo sob a rubrica da discussão acerca do fundacionalismo ou anti-fundacionalismo do

sistema da doutrina da ciência, vem a ser um debate importante para nós, pois a ideia de que o

“percurso circular [Umkreis]”465, no qual o eu sai de si e ao final retorna a si mesmo, passando nesse

ínterim pelo seu outro ou pelo não-eu, condiz com a forma estrutural do movimento constitutivo da

estrutura reflexiva do eu que Fichte denomina determinação recíproca, é central para a compreensão

da relação entre  a duplicação e a alternância na reflexão da reflexão.  Já havíamos mencionado

anteriormente a estrutura circular do conceito de reflexão, especificamente na forma autorreferente

da  autorreflexão,  a  partir  da  qual  o  eu  se  autodetermina  como reflexivo  e  assim estabelece  a

distinção entre os dois níveis de reflexão.

Segundo Tom Rockmore, em Antifoundationalism, Circularity and the Spirit of Fichte, há

um conflito na exposição da doutrina da ciência entre o espírito e a letra, de tal forma que, de um

lado, o espírito parece encaminhar-se na direção de um holismo substancial, em que a unidade da

determinação  recíproca  se  sobressai  como  a  culminância  do  sistema  na  medida  em que  o  eu

descobre a reflexão – e portanto a oposição em unidade – como pertencendo ao seu fundamento

mais originário; e, de outro lado, a letra parece exprimir uma teoria do fundamento na ideia de uma

ação espontânea que funda a própria oposição e encontra unilateralmente em si o fundamento da

própria  reflexão.  Então,  de  acordo  com  Rockmore,  “Fichte  é  mais  conhecido  pelo  seu

fundacionalismo,  que aparentemente corresponde à letra  do seu ponto de vista.  Ainda assim há

também  um  aspecto  anti-fundacionalista  nascente  que  corresponde  ao  espírito  de  seu

pensamento”466.  Ao  introduzir  esta  discussão,  pretendo  investigar  como  o  conceito  de  dupla

reflexão, da forma como foi elaborado aqui, pode contribuir para a compreensão de uma perspectiva

que não necessita fixar-se de maneira unilateral numa posição determinada como fundacionalista ou

antifundacionalista, e com isso mostrar que de fato tanto o espírito como a letra em Fichte apontam

para um horizonte em que há uma unidade holística entre  as oposições da reflexão,  ao mesmo

tempo em que a própria reflexividade constitui a partir de si mesma a perspectiva transcendental

465 FICHTE 1964, 336, p. 449.
466 ROCKMORE, 1994, p. 96.

177



que regula os termos da própria oposição. Pretendo argumentar com Rockmore que “é possível

imaginar a co-presença de perspectivas diferentes e até incompatíveis numa posição única”467.

A relação específica entre os dois níveis de reflexão que se determinam circularmente por

meio da relação recíproca entre eles pode ser considerada sob estas diretrizes da seguinte forma. Se

no referimos ao campo da determinação recíproca entre eu e não-eu, ou à estrutura da simples

reflexão,  aquela  que  pressupõe a  oposição  e  faz  com que o  eu  retorne  a  si  mesmo e  passe a

determinar-se enquanto reflexivo, então, ao estabelecer esta perspectiva – que é a perspectiva da

atividade finita ou real do eu, como vimos – como o limite da doutrina da ciência, então temos

adotada uma diretriz anti-fundacionalista, que termina por pensar a circularidade como uma finitude

encerrada em si, como um movimento que não sai de si mesmo e que está determinado a percorrer

o  mesmo caminho  ao  infinito.  Aqui  apenas  a  determinação  recíproca  está  posta,  e  não  o  seu

fundamento, bem como não pode ser posta a autonomia do eu em pôr por si mesmo a oposição; o

não-eu  é  considerado  aqui  apenas  algo  dado,  sobre  o  qual  o  eu  não  pode  exercer  nenhuma

determinação, e que, mais propriamente, sequer poderia ser chamado de não-eu, já que não pode

manter com o eu nenhuma relação efetiva. Isso porque aqui o eu termina sua atividade ao pensar ao

final a sua atividade como reflexiva, mas não chega a estabelecer a reflexão como a diretriz da sua

própria atividade de sair de si mesmo, ou seja, não realiza uma reflexão segunda sobre a primeira

reflexão como um movimento reflexivo, e assim repete irrefletidamente o movimento a partir de

um início determinado como não-refletido.

Todavia, se nos referimos ao campo da relação entre o eu absoluto e o próprio campo da

dualidade, da relação recíproca entre eu e não-eu, uma relação sobre a relação, então nos referimos

estrutura  da  reflexão  de  segunda  ordem,  pela  qual  a  reflexão  anterior  adquire  ela  própria  um

fundamento em si mesma, por se tratar de um fundamento reflexivo. Aqui fica claro que o eu pode

vir a adquirir a determinação da liberdade no sentido da autodeterminação, pois está então aberta a

possibilidade de encontrar  o fundamento de sua atividade na própria atividade.  Não obstante,  é

necessário expressar-se numa dupla perspectiva para tal: sem isso, sequer se pode falar em dupla

determinação,  pois  a  operação  de  duplicação  corresponde  aqui  à  condição  de  possibilidade  da

própria  ação  recíproca  entre  os  termos,  do  eu  consigo  mesmo bem como da  reflexão  consigo

própria. Por isso, quando Rockmore diz que “a concepção necessária de Fichte da circularidade do

conhecimento representa o espírito de sua visão.  Ela encontra-se em tensão com a letra  da sua

teoria, que é largamente fundacionalista”468, ele tem em mente que a perspectiva fundacionalista

corresponde àquilo que podemos denominar o segundo nível da reflexão, cuja expressão objetiva

corresponde sobretudo à própria apresentação da doutrina, a sua letra simplesmente, e portanto à

própria expressão concreta da filosofia, e que não pode estar em pleno acordo com a atividade real
467 Ibidem.
468 Idem, p. 104.
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da reflexão, mas mantém-se com ela numa relação circular de mútua determinação que se efetiva no

horizonte transcendental posto pela atividade ideal.

Nesse sentido, é evidente que a explicação do conteúdo do pensamento a partir de um ponto

de  vista  interior  à  consciência  cai  inevitavelmente  numa  circularidade:  a  consciência  só  pode

encontrar o seu fundamento ao sair de si mesma, e assim encontrar no seu outro a determinação da

própria consciência. No entanto, este movimento deve harmonizar-se com o próprio ato originário

do eu em pôr seu contraposto, ao mesmo tempo que a consciência não pode abdicar da exigência de

encontrar  seu findamento  em si  mesma.  Ora,  isso não implica  senão que o seu outro deve ser

determinado ao mesmo tempo como identidade e diferença absolutas, num só e mesmo movimento:

a isso é que vínhamos chamando ao longo da exposição de duplicação469. A circularidade aqui em

questão se dá pelo traço que distingue os dois níveis de reflexão, ao mesmo tempo que os une

indissociavelmente, ou seja, a consciência reflexiva da atividade reflexionante como constitutiva, e

também a própria atividade reflexiva no seu processo de constituição da consciência. Nesse sentido,

a ênfase na primazia do prático por Fichte se torna compreensível,  pois na exposição teórica o

movimento circular  se equilibra  na acentuação do seu oposto,  e assim a exposição aparece ela

própria como um movimento per-formativo que deve impor a si mesmo a tarefa de percorrer o seu

oposto.

A ideia de uma alternância recíproca entre os opostos que constituem reflexivamente o eu

fichteano já consiste numa expressão circular que remete à distinção entre os termos e a referência

de  um a  outro,  de  tal  modo que  na  referência  é  instaurada  uma nova identidade  que  então  é

novamente divida na oposição; mas isto não é realizado por nenhuma outra faculdade do eu senão

pela própria reflexão; assim, fica evidente a partir daí o sentido da atividade da reflexão de realizar

a divisão da própria totalidade que constitui a unidade indiferenciada do eu. Por isso Andrew Bowie

indica o conceito de reflexão em Fichte como o próprio ato de separação do eu em sujeito e objeto,

em que se dá a própria “condição do saber sobre qualquer coisa em geral e assim ser capaz de

teorizar em primeiro lugar”470. A divisibilidade do eu é uma condição da sua própria pensabilidade,

e a reflexão é nesse sentido não o próprio pensamento, mas a condição deste; e é nesse sentido que

Bowie reconhece que “o ato mais elevado da filosofia, o que torna a filosofia possível, é o ato

espontâneo de  vir  a  pensar  sobre o  pensamento”471,  aqui  referindo-se  tanto  à  circularidade  em

questão, quanto ao ato fundamental do eu que põe a própria circularidade em que ele se insere e na

qual circunscreve a si mesmo. Todavia, o que se determina como pensamento aqui não é senão a

469 Aqui, a título de adiantamento, cabe remeter ao conceito kierkegaardiano de repetição para designar a mesma ideia.
Embora não tenha sido feito aqui, pode-se denominar essa identidade e diferença simultâneas e absolutas como
aquilo  que  em Kierkegaard  vem a  ser  denominado  o  paradoxo.  Estas  são  algumas  diretrizes  que  deveremos
recuperar na contraposição entre os dois filósofos.

470 Idem, p. 72.
471 BOWIE, 2003, p. 73.
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própria reflexão já consciente de si mesmo como fundamento e resultado processual da atividade do

eu.

Portanto, se no próprio fundamento do eu a reflexão aparece como uma atividade originária

que não possui nada atrás de si, então não se pode falar de uma instância pré-reflexiva do eu a não

ser na medida em que o próprio eu ainda não está posto como tal. Isso implica que aí não se trata

sequer de uma negatividade determinada, mas da pura ausência de fundamento. Assim, de ambas as

formas  não  se  pode  falar  em  fundacionalismo;  de  um  lado,  por  que  no  seu  próprio  ato  de

autoconstituição a reflexão, e portanto a oposição e a determinação recíproca na dualidade se fazem

presentes, e de outro pois anteriormente à reflexão nada subsiste, nada há, vige um a-fundamento

que é completamente anômico com relação à dinâmica da consciência. Mas, da mesma forma, só se

pode pensar o vir à tona da reflexão como atividade fundamental enquanto resultado da completude

do processo da primeira reflexão, a partir do qual a relação do eu consigo próprio está completa, e

portanto esta  consiste  no fundamento da segunda reflexão;  o que leva a  pensar que a  ideia  de

fundamento não deve, e tampouco pode, ser eliminada da dinâmica do sistema de Fichte, pois assim

não se está de posse de um começo efetivo do qual a atividade possa partir.

Nesse  sentido,  poderíamos,  ao  lado  de  Rockmore,  pensar  em uma preferência  ao  anti-

fundacionalismo em Fichte, pois este diz respeito ao espírito do sistema, bem como concerne a toda

determinação do pensamento e da consciência – o fundamento, pois, se encontra sempre como um

pressuposto e como um ponto de partida apenas. Segundo Rockmore, há três razões para preferir o

anti-fundacionalismo  em  Fichte:  primeiro,  que  o  espírito  da  filosofia  crítica  estabelece  a

objetividade como dependendo da subjetividade, ou que aquela é “parasítica”472 em relação a esta;

segundo,  que  a  circularidade  é  uma  determinação  implícita  à  estrutura  da  doutrina,  e  ela

necessariamente impede o fundacionalismo; e a terceira é a própria insistência de Fichte sobre a

primazia do prático sobre o teórico que, ao contrário de constituir um fundamento categórico no

ideal, o prático é na verdade o índice de que nenhuma verdade pode constituir-se a partir de um

princípio abstrato do pensamento, mas apenas enquanto uma certeza aduzida da prática concreta no

mundo da representação.  Há que se conceder  que,  pelas  alterações  sofridas  pela  exposição nas

formulações posteriores da doutrina,  Fichte mantém-se firme na posição de que o espírito deve

sempre sobrepor-se à letra, de tal forma que a própria circularidade entre a reflexão filosófica e a

apresentação da exposição se alternam no “círculo virtuoso da razão” que se configura ao mesmo

tempo como produção e atividade infinitas. No entanto, é de fato mais adequado pôr, como Fichte

de fato o faz, em paridade as ideias do fundante e do fundado, de tal forma que um não elimine o

outro e se faça valer de fato uma determinação recíproca entre ambos; o que implica em que uma

preferência  pelo  anti-fundacionalismo  talvez  diminuísse  em  demasiado  a  importância  da  letra,

472 ROCKMORE, 1994, p. 110.
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simplesmente  pelo  fato  de  ela  ser  subjugada  às  reelaborações  necessariamente  impostas  pelo

desenvolvimento do espírito.

A letra consiste na objetivação do espírito, na sua ex-posição, de tal forma que ela não pode

elaborar-se sem um ponto de partida, ou seja, sem um fundamento objetivo. Mas este hiato entre o

caráter  objetivo  da  apresentação  e  a  subjetividade  em que  o  espírito  da  doutrina  se  desdobra

plenamente,  bem  como  a  separação  entre  o  fundado  e  o  fundamento,  é  o  que  possibilita  a

reciprocidade na interação e determina a infinitude da tarefa, na medida em que a separação é, ao

fim e ao cabo, ineliminável. O hiato consiste, portanto, numa condição da circularidade: a unidade

só é per-formada a partir da interação recíproca e da tensão permanente entre duas partes. Segundo

Rockmore,  o  próprio  pensamento  em  Fichte  possui  uma  “estrutura  circular”473,  e  a  própria

necessidade de uma Grundstatz que se encontra para além de uma prova mostra o caráter circular e

infundado do sistema: somente assim se pode determinar uma atividade infinita. A própria tarefa da

filosofia, segundo Rockmore, seria para Fichte “explicar os conteúdos da consciência em termos do

que ocorre nela de uma forma circular”474, na qual a filosofia por isso mesmo depende, no fim de

tudo, de quem nós somos: a nossa escolha livre não é, por isso, totalmente contingente, e o nosso

ponto de partida no círculo do pensamento sempre será nosso ponto de chegada. Na filosofia, não

podemos deixar de ser quem nós somos, embora, possamos cada vez mais nos aproximar do ideal

mais elevado daquilo que podemos ser dentro de nosso próprio movimento no pensamento475.

A determinação recíproca entre o eu real e o eu ideal expressa nessa relação consiste, em

contrapartida, também na relação recíproca entre o eu e o mundo. Segundo Günter Zöller, há em

Fichte uma teoria  integrada  do eu e do mundo,  que é levada a  cabo na exposição do ético na

Sittenlehre, e que se configura numa perspectiva refletida em duplicação aplicada a própria ética –

na configuração de uma metaética. De acordo com esta perspectiva, mudar a mim mesmo significa

mudar também o mundo, e vice-versa, pois “o mundo encontrado pelo agente que se propõe a

mudá-lo não é senão uma reflexão da própria natureza finita do agente, projetada no espaço e tempo

como um mundo externo”476. Adentraremos brevemente este problema de forma a investigar alguns

desdobramentos  da  teoria  ética  formulada  por  Fichte,  e  assim  delinearmos  o  conceito  de

individualidade que advém daí; o que terá um impacto importante sobre a nossa exposição acerca

da relação entre Fichte e Kierkegaard no que diz respeito ao conceito de reflexão.

473 Idem, p. 104.
474 Idem, p. 109.
475 Dito isso, podemos desde já estabelecer a insuficiência da discussão entre fundacionalismo e anti-fundacionalismo

para delinear os termos da questão da circularidade da doutrina da ciência de Fichte; embora estes termos seja
importantes para nós, primeiramente por designarem os dois extremos que se configurariam como uma expressão
categórica e unilateral, mas por isso mesmo fortemente expressiva, das formas que o sistema pode vir a adquirir sob
os distintos pontos de vista, e também por estarem bastante em voga no debate contemporâneo acerca da questão
sobre  a  “pós-modernidade”,  devemos  de antemão  pôr  um limite crítico  à  sua  aplicabilidade  para  expressar  a
complexidade do sistema proposto pela doutrina.

476 ZÖLLER, 2002, p. 124.
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Moralidade e vontade na constituição do indivíduo

Enquanto o conhecimento filosófico apreendido na Wissenschaftslehre pode ser qualificado

no seu encerramento como “transcendental” no sentido kantiano do termo, a doutrina do ético em

Fichte consiste na elaboração conceitual das regras do prático,  e assim envolve uma vinculação

mais  enfática  entre  o  campo  do  transcendental  da  doutrina  –  cuja  apresentação  permanece

determinada por uma abertura que mantém vivo o espírito do sistema e faz com que este se preste a

contínuas reelaborações a partir da sua própria apreensão pela razão prática – e sua projeção na

esfera do prático. A exposição da Grundlage termina com a formulação mais pura e formal possível

do  imperativo  categórico,  o  “tu  deves  pura  e  simplesmente”,  ao  passo  que  a  Sittenlehre deve

preocupar-se com a sua apropriação pelo eu prático e com o conteúdo material que ela deve adquirir

nesse contexto. A Sittenlehre encontra-se filosoficamente mais próxima da segunda exposição da

Wissenschaftslehre  de Jena, e apresenta algumas diferenças dignas de nota. Aqui, ao contrário da

Grundlage  de 1794, que parte de um primeiro princípio indemonstrável e termina concebendo o

princípio como reflexão, a Wissenschaftslehre Nova Methodo realiza uma reconstrução genética do

desenvolvimento das reelaborações mais fundamentais do eu, que já parte na sua própria forma

básica de uma “duplicidade originária” que se elabora na interdeterminação entre o prático e o

teórico.  Esta  determinação mútua se configura desde o início numa dualidade entre  atividade e

observação, que se condicionam reciprocamente desde o próprio surgimento do eu, e cuja atividade

de determinação recíproca designa o próprio fundamento do eu como autoatividade pura, ou seja,

antes mesmo da própria cognição de seu objeto.

Nesse sentido, o fundamento do ético já se encontra dado de antemão, na própria fundação

do eu. Como Fichte mesmo diz, “a atividade absoluta é o único predicado que pertence a mim pura,

simples e imediatamente; e a única forma de presentar um tal conceito (…) é como uma causalidade

por  meio  de  um  conceito.  Atividade  absoluta  nesse  formato  também  é  chamada  liberdade.

Liberdade é a representação sensível da autoatividade [Selbsttätigkeit]”477. Podemos pressupor que a

atividade  absoluta  se  identifica  com a  autoatividade  do  eu  consigo próprio,  e  que,  a  partir  do

momento  em que esta  se  torna conceitual,  ela  adquire  uma determinação reflexiva,  ou seja,  se

determina como autorreflexão. Dessa forma, é possível inferir que Fichte a causalidade por meio de

um conceito se configura como uma causalidade pela reflexão no momento em que o conceito, que

não é aqui a expressão objetiva da autoatividade em questão,  é constituído reflexivamente pela

atividade do sujeito engendrada pela determinação recíproca entre o teórico e o prático. Da mesma

forma, a autorreflexão em questão se identifica com a autoatividade quanto ela se mostra idêntica

477 FICHTE 1964 XIII, p. 27.
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também  à  ideia  de  autodeterminação,  como  foi  demonstrado  anteriormente.  Nesse  sentido,  o

conceito de liberdade que fundamenta o ético em Fichte pode ser apresentado como constituído

desde a sua origem pela reflexão, na medida em que sua atividade incide sobre o eu nesses três

termos:  na  determinação  recíproca  entre  o  teórico  e  o  prático,  na  autorreflexão  enquanto

autoatividade e na autodeterminação enquanto liberdade.

O surgimento da liberdade através de uma causalidade por meio de um conceito implica que

o eu deve por este conceito como regulando a sua ação individual, de tal forma que a lei enunciada

no conceito seja refletida por meio da razão na própria ação. A este conceito Fichte denomina o

conceito de fim de uma ação: “Eu ponho a mim mesmo como livre na medida em que eu explico um

agir, ou ser, sensíveis como emergindo a partir do meu conceito, que é então chamado 'o conceito

de  um fim'”478.  O conceito  de  fim é  portanto  posto  reflexivamente  por  meio  da  reflexão  entre

conceito e ação; no entanto, deve-se ressaltar que ele a própria formulação do conceito constitui um

movimento da reflexão, de tal forma que aqui novamente aparece no conceito um aspecto duplo: a

elaboração do conceito pela razão na reflexão, e a reflexão da ação individual na lei objetivada no

pensamento.  A reflexão aqui  se  determina  como dupla da seguinte  maneira:  do ponto de vista

formal, há uma distinção entre os momentos da formulação e da aplicação da lei à ação, enquanto

que do ponto de vista material, há uma vinculação entre ambos os momentos na medida em que o

agir livre é o índice da sua própria autonomia; e por isso Fichte qualifica a ação eficaz como sendo

“tanto formalmente fundada como materialmente determinada”479. A efetividade da dupla reflexão,

portanto, implica em uma identidade  material entre seus dois momentos, já que ela concerne ao

mesmo ato, mas também numa distinção  formal entre o subjetivo neste ato – a ação ela própria

concebida imediatamente na relação consigo mesma, e o objetivo – a própria formulação conceitual

da lei como finalidade, cuja referência permanece ideal e que se relaciona apenas contingentemente

com a ação particular em si.

Fichte  associa  a  objetivação  conceitual  do  fim da  ação  Fichte  ao  querer,  ou  ao  ato  de

vontade (ein Wollen)480, por meio do qual “o que é espiritual em mim, intuído imediatamente como

o princípio de uma ação eficaz, se torna para mim um querer”481. Na concepção fichteana, a vontade

enquanto  princípio  constitutivo  tem validade  não somente  com relação  à  filosofia  prática,  mas

também com relação à filosofia teórica, na medida em que a autodeterminação do conceito resulta

numa  causalidade  que  incide  sobre  a  objetividade.  Isso  também  é  o  que  possibilita  que  a

Wissenschaftslehre seja descrita como uma construção teórica com uma preocupação em produzir

uma teoria transcendental da ação humana e do prático. O teorema formulado por Fichte que se

478 Ibidem.
479 Ibidem.
480 FICHTE 1964, XV, p. 28.
481 Ibidem.
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expressa no “eu encontro a mim mesmo somente no querer”482 indica o papel da vontade como

princípio  unificador  do  teórico  e  do  prático,  ou  do  eu  enquanto  sujeito  e  enquanto  objeto:  “o

conceito do eu é portanto pensado quando, num ato de pensamento, o pensador e o que é pensado

são tomados como sendo o mesmo; e vice-versa,  o que emerge em tal  ato de pensamento é o

conceito  do  eu”483.  O  querer  deste  eu  unificador,  que,  segundo  Fichte,  tem  o  seu  significado

determinado somente por intuição intelectual, aparece484 primeiramente para ele como algo exterior

consciência,  pois  é  atribuído  ao  subsistente,  ao  eu  que  quer,  do  qual  a  consciência  se  torna

consciente no sentido de o perceber; e quando ela toma consciência da consciência da percepção

dessa  vontade,  ela  relaciona  o  querer  a  uma substância,  que  por  também possuir  consciência,

termina por ser identificada com o eu. Nesse sentido, encontrar a si mesmo na vontade é a base da

auto-consciência,  pois  ela  é  concebida  por  meio  da  intuição  intelectual  como  “algo  primário,

fundado absolutamente em si mesma e em nada fora de si mesma”485.

Pensamento  e vontade  são as duas manifestações da substância dotada de consciência, ou

seja,  o  próprio  eu,  cada  uma correspondente  a  um lado  da  síntese  unificada  nele,  subjetivo  e

objetivo, respectivamente; e a vontade “permanece somente objetiva e nunca é ela mesma um ato de

pensamento, mas é sempre uma manifestação da autoatividade [Selbsttätigkeit] na medida em que a

última é pensada”486. No entanto, ainda que ela contenha em si o “postulado de um objeto fora de

nós”487,  a  vontade  depende  no  seu  fundamento  somente  da  intuição  intelectual,  enquanto  o

pensamento depende do ato de contraposição, e do direcionamento da consciência a um objeto, daí

a vontade ter uma primazia sobre o pensamento. Mas se isso de fato ocorre, essa assunção teorética

deve  ser  encarada  como  um  pressuposto  autossuficiente,  “um  tomar-como-verdade,  [que]  no

entanto, é fé”488. Mesmo que a vontade só possa ser explicada por meio do eu, ela aparece, por um

fato da consciência, como o absoluto, e o interesse prático que determina a orientação dessa verdade

categórica “de acordo com a qual toda outra verdade deve ser medida e julgada”489 é a  decisão,

enquanto ato primordial da vontade, que fundamenta em última instância a filosofia nela baseada

em questão.

O vínculo da relação entre decisão e fé com a reflexão será determinado mais adiante; por

ora, a remissão ao conceito de fé nos serve para balizar a ideia de finalidade da ação como posta ela

própria por uma atividade espontânea do eu. O impulso original pelo qual a vontade é exteriorizada

na lei da ação consiste ele próprio no interessa prático pelo qual a própria vontade se expressa como

482 FICHTE 1964, 8, p. 36.
483 FICHTE 1964, 9, p. 37.
484 FICHTE 1964, 11, p. 38.
485 FICHTE 1964, 17, p. 42.
486 FICHTE 1964, 12, p. 39.
487 FICHTE 1964, 16, p. 41.
488 FICHTE 1964, 19, p. 43.
489 FICHTE 1964, 19, p. 43.
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verdade  justamente  porque  a  “aparência  da  absolutidade  da  vontade”490 é posta  como  o

absolutamente inexplicável, e através disto a decisão que dá início à filosofia vem a ser o tomar-

como-verdade  da  fé.  O  começo  da  filosofia  se  dá  portanto  nesta  aparência  da  vontade  como

absoluto tomada como fato da consciência,  e aí  já  se  dá a duplicação do impulso original,  na

medida em que o absoluto é tomado como aparência e posto enquanto tal; aqui se dá, portanto, a

primeira reflexão, ao passo que a segunda se dá no próprio impulso que visa, segundo Zöller, “a

reconstituição da unidade original pré-disjuntiva”, que é posta como “o fim infinito da razão sob o

princípio da moralidade”491. Para Zöller, o conceito de vontade pura e absoluta combina a limitação

originária (ursprüngliche Beschränkung), correspondente à finitude do eu em oposição ao não-eu,

com a  liberdade  radical  do  sujeito  para  que  toda  determinação  subsequente  venha  a  tornar-se

autodeterminação.  Daí  surge  uma distinção  entre  a  concepção  da  vontade  pura  como o  “mais

altamente determinável” (das höchste bestimmbare) e dois níveis distintos de sua determinação que

vêm a  explicitar-se  como o  conceito  de  individualidade:  o  primeiro  nível  é  a  individualidade

genérica ou abstrata, que, segundo Zöller, “se manifesta sensivelmente como o corpo (Leib) do eu e

inteligivelmente como o caráter (moral) do eu”492. O caráter absolutamente determinável da vontade

pura, por sua vez,  é a abertura para as determinações mais concretas posteriores, pelas quais a

individualidade vem a adquirir uma concretude particular.

A vontade pura, em seu caráter atemporal, consiste no fundamento das ações individuais

sem que por isso mesmo elas se tornem necessárias, mas, ao contrário, por isso mesmo sejam livres.

Isso  porque  toda  individuação  demanda  uma  remissão  a  uma  instância  regulativa  que  não  é

determinada  mas  é  determinável.  No  caso  do  indivíduo  finito  e  racional,  explica  Zöller:  “o

determinável é 'toda razão (alle Vernunft) ou o reino dos seres racionais (Reich vernünftiger Wesen)

em relação ao qual o indivíduo define a si mesmo”493. Para Fichte, portanto, nenhum indivíduo é

capaz de sustentar a si mesmo por si mesmo e apenas por si mesmo: a própria compreensão de si

como indivíduo implica na assunção da existência de um ser mais elevado e incompreensível, no

qual a dupla natureza da individualidade, a de ser livre porém finita, pode encontrar um horizonte

de unificação. A unidade é posta como a própria finalidade transcendental da qual a individualidade

o  próprio  ponto  de  partida;  e  a  ação  moral  do  indivíduo  consiste  no  próprio  cultivo  da

individualidade em relação com outras individualidades – diante das quais a sua finitude se torna

concreta, e junto com ela a própria liberdade – no processo de desdobramento da razão, no qual a

liberdade  se  define  como  o  movimento  em  direção  ao  ideal  da  unidade.  Individualidade  e

490 FICHTE 1964, 18, p. 42.
491 ZÖLLER, 2002, p. 130.
492 Ibidem.
493 Ibidem.
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universalidade  portanto  encontram-se  postas  simultaneamente,  de  tal  forma  que  uma  reflete  o

movimento da outra e a condiciona reciprocamente.

O conceito de individualidade depende, portanto,  do conceito de vontade; para Fichte, o

indivíduo que não quer “permite a si mesmo ser empurrado de um lado para outro e impulsionado

por  uma  propensão  cega”,  e  “por  essa  razão  tais  pessoas  não  possuem nenhuma  consciência,

falando propriamente, já que elas nunca produzem, determinam e organizam suas representações de

maneira  auto-ativa”494.  A consciência  requerida  pelo  querer  deve  ser  infundida  da  “energia  da

vontade  e  a  interioridade  da  intuição”495 para  que  seja  adequadamente  designada  como  uma

consciência da liberdade. Justamente por esta interioridade da intuição ela deve ser determinada

apenas em seu caráter transcendental,  e permanecer  alheia à apreensão da capacidade cognitiva

empírica. A vontade pura e originária é anterior à própria vontade individualizada, e mantém com

ela  aquela  relação  de  indeterminação  infinitamente  determinável;  e  esta  infinitude  é  o  que

possibilita a liberdade autoconstitutiva do eu, pela qual ele põe a si mesmo como indivíduo livre

absolutamente por um ato da vontade. Mas pôr a si mesmo sob a vontade pode equiparar-se a um

querer a si mesmo que regula e condiciona todo o processo de autoconstituição do eu e que pode

ser posto  como  correspondendo  ao  próprio  ato  de  constituição  da  vontade  absoluta  pelo  eu

transcendental. Nesse sentido, ao querer a si mesmo, o eu engaja-se no processo de tornar-se a si

mesmo por meio da autodiferenciação em um outro,  e assim não pode,  na medida em que sua

vontade está voltada apenas para si mesmo, senão  tornar-se si mesmo. O eu esforça-se não em

direção ao seu outro, ao mundo, embora este inevitavelmente faça parte do processo; mas se esforça

em direção a si mesmo, tem a si mesmo como sua meta e finalidade. Portanto, tornar-se si mesmo

também é, para Fichte, um mote da liberdade efetiva; nele, entram em mútua determinação as duas

partes do eu duplicado, originalmente cindido no eu que é e no eu que se torna, e que através da sua

própria atividade constitui a si mesmo na infinitude da liberdade.

Recuperaremos agora a discussão sobre a fé na forma como é exposta na Sittenlehre, para

que possamos ter uma ideia de como a fé se relaciona com a reflexão justamente por meio de um

ato  da  vontade.  A  partir  daí  a  discussão  sobre  a  vontade  exposta  acima  fica  situada  frente  a

exposição sobre o conceito  de reflexão em questão.  Também percorreremos brevemente alguns

aspectos expostos sobre a fé em A Vocação do Homem, em que a mesma perspectiva é exposta em

mais detalhes.

A fé como ato da vontade

494 FICHTE 1964, 175, 131.
495 Ibidem.
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A fé surge primeiramente  na exposição da  Sittenlehre quando Fichte ao tratar  das duas

maneiras pelas quais a cognição humana pode relacionar-se com a natureza moral do ser humano

enquanto tal. De um lado o pensamento pode demandar uma cognição genética da origem desta

natureza moral, pela qual ele remete à egoidade constitutiva da natureza humana – segundo a qual,

como Fichte diz, “nós somos nós” mesmos na mesma medida que “nós somos isto”, ou seja, nós

nos autoconstituímos na mesma medida em que o mundo é dado em nós como para-nós – e assim

reconstrói dedutivamente a origem da qual a moralidade emerge. De outro lado, contudo, pode-se

conceber  a  compulsão  para  a  ação  moral  como  um  fato da  consciência  sem  mais,  pensado

simplesmente como sendo o caso, que pode ser trazido à baila por uma simples auto-observação.

Daí Fichte diz: “pode-se mesmo decidir, livremente e a partir de uma inclinação própria, atribuir

uma fé  incondicional  a  esta  compulsão  interior;  i.e.,  pode-se decidir  na  verdade  pensar que  a

vocação mais alta é o que é representado para si como tal por esta compulsão e agir sem falhas de

acordo com esta fé”496. Nesse sentido, a fé designa meramente a “consciência ordinária” [gemeine

Bewusstsein]497 da moral e dos deveres particulares de cada um, o que é, no entanto, o suficiente

para que haja uma “disposição zelosa”498 com relação ao dever e à conduta.

Esta contraposição não significa, todavia, que a fé seja suplantada pelo ponto de vista da

egoidade, que se constitui numa elevação para além da consciência ordinária; antes, pelo fato de a

disposição moral ser parte constitutiva da natureza, a ciência da ética, ao ser deduzida para a nossa

cognição, “não produz nada além de cognição teorética, e não se deve esperar dela nada além disso

a  moralidade  não se  manifesta  de  forma mais  distintamente  nos  seres  humanos  depois  da  sua

dedução do que antes”499. Ora, esta dedução puramente teorética faz com que permaneçamos “no

reino do pensamento”500 no seu desenrolar; caso contrário Fichte considera que se recai no “mal-

entendido da filosofia transcendental” que considera possível a “transição do pensamento para o

ser”,  e  que  assim  crê  ser  “possível  pensar  um  ser  em  si”501.  O  fato  de  Fichte  apontar  a

impossibilidade de tal transição coloca a filosofia no seu devido lugar enquanto mera cognição, e

assim mantém-na fiel à sua intenção original de “descobrir aquilo que pertence à operação da nossa

razão que permanece desconhecido para nós do ponto de vista da consciência ordinária”502. Esta

impossibilidade lega, portanto, àquela função da fé na compulsão interior à moralidade como um

acesso direto à coisa-em-si que não é em si um resultado do pensamento, mas do qual o pensamento

resulta.  Portanto,  a fé consiste no tomar-como-verdade concebido enquanto um ato da vontade,

496 FICHTE 1964, 2, p. 33.
497 Ibidem.
498 Ibidem.
499 FICHTE 1964, 4-5, p. 35.
500 FICHTE 1964, 7, p. 36.
501 Ibidem.
502 FICHTE 1964, 7-8, p. 36.
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portanto numa  decisão livre que dá ensejo ao agir moral, e cuja cognição permanece exterior à

própria dinâmica da vontade e ao próprio agir.

Fichte  estabelece  a  fé,  portanto,  como o ponto de  partida  da  filosofia,  e,  consciente  da

aproximação com o dogmatismo, estabelece a distinção justamente na autoconsciência da fé como

ponto de partida, o que não se encontra presente no dogmatismo: “Nossa filosofia começa com um

item de fé, e sabe que o faz. O dogmatismo também (…); mas usualmente não o sabe”503. Ora, esta

distinção é uma distinção no pensamento, pois somente para ele é possível a consciência da fé como

tal no início do próprio pensamento. Assim, a fé “na coisa em si”504 se faz presente numa forma

refletida, em que ela sabe de si mesma pelo pensamento dentro dos seus locus  apropriado numa

relação fundamental com a vontade. Este saber de si mesmo pelo pensamento não é senão a reflexão

que parte do próprio ato puro e positivo pela vontade, cujo objeto é a aparência pela qual o eu se

manifesta enquanto livre. Nesse sentido, a proposição da liberdade se identifica com o ponto de

partida, e por isso, segundo Fichte: “'eu sou efetivamente livre': este é o primeiro artigo de fé, que

nos prepara para a transição para o mundo inteligível e que nos oferece primeiramente um passo

firme nele adentro”505. Aqui, a unidade dada pela fé não é entre pensamento e ser, mas entre ação e

ser, no qual a ação é posta como o originário a partir do qual o ser é constituído: a

“fé é ao mesmo tempo o ponto de unificação entre os dois mundos [do agir e do ser]; e nosso

sistema, que deve abranger os dois mundos, toma isto como ponto de partida. O agir não

pode ser derivado do ser, já que isto o transformaria numa ilusão; e não me é  permitido

considerar o meu agir como uma ilusão. Em vez disso, o ser deve ser derivado do agir”506.

Enquanto unificação do agir e do ser, a fé consiste no agir que diz respeito ao âmbito mais íntimo

do sujeito; a fé vem a ser então concebida enquanto um ato, um resultado ativo do impulso interior,

e não simplesmente uma disposição;  o saber de si mesma da fé,  aquilo que a designa como o

imediato do qual parte a reflexão e a determina também como reflexiva, é o que permite que ela

seja absolutamente autodeterminada mesmo estando determinada reflexivamente.

A fé é um ato de consciência, e como tal é consciente de si enquanto tal; por isso ela não

pode corresponder simplesmente à consciência imediata: o ponto de partida só vem a ser designado

como tal após a reflexão. O ponto de vista que sabe de si mesmo, que constitui a fé como o início

da filosofia, só é atingido após a transição da dúvida para o saber, e daí para a fé; esta é, pois, a

estrutura que Fichte apresenta no texto A Vocação do Homem, cuja exposição é estruturada segundo

esta ordem. Ao iniciar sua exposição sobre a fé, Fichte diz:

“cada ato de consciência definido pode ser sujeitado à reflexão, e uma nova consciência da 

primeira consciência pode assim ser criada; e por consequência a consciência imediata é 

503 FICHTE 1964, 19, p. 43.
504 Ibidem.
505 FICHTE 1964, 19, p. 65.
506 Ibidem.
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elevada a um patamar superior, e a primeira consciência é obscurecida e tonada dubitável; e 

para esta escada não há nenhum passo ulterior”507

Não é  necessário  ser  mais  explícito  do  que  o  próprio  Fichte  nesta  passagem para  encontrar  a

convergência entre os dois níveis de consciência e seu estabelecimento via dois momentos distintos

de reflexão dos quais tratamos. A série linear de atos da consciência que se sucedem infinitamente

um ao outro consiste na série do saber, que mantém em si sua posição na série sem criar consigo

mesmo uma relação reflexiva. O ato da consciência que determina o movimento dessa série é, como

exposto na primeira  parte do texto,  a  dúvida,  a qual pode ser a todo momento perpetrada pelo

entendimento, na medida em que ela remete ao infundado de todo saber finito; e em vistude disso

Fichte afirma que “nenhum saber pode ser seu próprio fundamento, sua própria prova; todo saber

pressupõe um saber mais elevado no qual ele é fundado, e para esta ascensão não há fim”508. Nesse

sentido, aquilo que funda a série do saber não é propriamente um saber, mas um ato da vontade que

se configura como um ato de fé e assim suplanta a dúvida, pelo qual ele “primeiramente concede

uma sanção para o saber, e eleva à certeza e à convicção aquilo sem o qual poderia ser apenas

ilusão. Não é o saber, mas uma resolução da vontade em admitir a validade do saber”509.

O resultado desta dinâmica da vontade é que ela determina o ato de fundação da consciência

e a  própria  consciência  mesma nesse  sentido  como a  origem da  própria  noção de  verdade:  “a

consciência sozinha é a raiz de toda verdade: qualquer que seja aquilo que se opõe à consciência, ou

se interpõe no caminho da completude de seus comandos, é asseguradamente falso”510. Isso não

significa senão que a consciência de toda a verdade, interior e exterior, se funda sobre “a fé na nossa

própria liberdade e força, na nossa própria atividade real, e nas leis definidas da ação humana”511.

Nesse sentido, a fé consiste na cúspide da vocação espiritual do homem, que antecede a atitude

teorética pois por meio dela o homem vem a tornar-se si mesmo numa autoprodutividade livre, e na

qual aparece novamente a primazia da razão prática sobre a razão teórica: “nós não agimos porque

sabemos, mas sabemos porque somos chamados a agir – a razão prática é a raiz de toda razão”512.

Esta necessidade de agir, que precede a observação teórica, é, segundo Kangas, posta por Fichte

como o interesse supremo da razão, que se refere à própria finalidade de sua atividade posta pela

vontade; a relação substancial da vontade com a finalidade última da razão coincide com o interesse

próprio  da  “vocação  do  eu  em  produzir  a  si  mesmo  ou  singularizar  a  si  mesmo  (…)  [na]

autoatividade, o ato de pôr a si mesmo na existência”513. O interesse supremo em questão chega a

ser determinado por Fichte como o  amor, somente no qual “há vida – e sem o qual há morte e

507 FICHTE 1964, 191, p. 256.
508 FICHTE 1964, 193, p. 257.
509 Ibidem.
510 FICHTE 1964, 196, p. 258.
511 FICHTE 1964, 214, p. 264.
512 FICHTE 1964, 215, p. 265.
513 KANGAS, 2016, p. 69-70.
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aniquilação  (…)  o  amor  desse  amor,  o  interesse  neste  interesse,  que  me  impeliram,

inconscientemente  (…)  a  conceber  a  mim  mesmo,  sem  questões  ulteriores,  como  livre  e

independente”514.  Não  nos  interessa  propriamente  desenvolver  este  conceito  aqui,  mas  apenas

apontar novamente como a autodeterminação do eu como livre por uma pura atividade consiste,

desde sua raiz, numa duplicação que se desdobra numa auto-asserção ativa da própria atividade.

Tal autoafirmação configura o movimento próprio do conceito de dupla reflexão, que aqui

pode encontrar uma analogia na sua totalidade com o movimento da fé. A duplicação consiste numa

elevação a um novo patamar, na qual a reflexão rompe com a cadeia infinita do saber e por meio de

um ato da vontade institui uma nova consciência daquela consciência anterior e assim concede a ela

certeza  e  verdade.  Pelo  fato  de  esta  operação  não  ser  possível  sem  um  ato  de  vontade  que

necessariamente  exclui o  pensar  –  daí  a  sua  determinação  como  fé,  a  vontade  ela  própria  se

encontra numa relação determinante com o segundo nível da consciência, no qual se desdobra a

segunda  reflexão  como  exteriorização  da  atividade  absolutamente  qualificada  como  atividade

interior, ou seja, como um agir por meio da reflexão, a qual se encontra inteiramente subjugado ao

agir;  pode-se dizer  que se trata  aqui  de uma  reflexão na fé,  que a  diferencia  de uma reflexão

atrelada ao saber enquanto mera exposição de um raciocínio. Ao contrário, o resultado filosófico da

segunda reflexão é ele próprio uma  exortação, um apelo à vontade, e isso no que diz respeito à

forma da  exteriorização – esta  é,  pois,  a  própria  forma da  exposição  do texto  da  Vocação do

Homem, que não um texto dirigido a “filósofos por profissão”515. No que diz respeito ao conteúdo,

ele não é senão determinado como verdade, que impulsiona o interesse do eu a uma atividade em

direção a ela própria.

Em consequência, a fé não pode consistir em um encerramento de uma questão teórica num

fundamento absoluto, mas implica em um constante esforço ativo de retorno ao fundamento da

verdade na auto-asserção da liberdade pela vontade, pois “a fé não é um saber, mas a decisão da

vontade de reconhecer a validade do saber”516. Por isso Kangas vem a determinar a fé como uma

abertura,  no sentido de que consiste numa “atualização original da liberdade”,  num “querer da

liberdade pela liberdade”517.  E, na medida em que a liberdade é o elemento central  da segunda

reflexão enquanto externalização da auto-asserção da liberdade, a própria apresentação filosófica se

dirige à liberdade do leitor, o que não pode prescindir do próprio elemento específico da liberdade e

da auto-asserção deste. Nesta diretriz Kangas enxerga a abertura que, segundo ele, é constitutiva de

514 FICHTE 1964, 65, p. 212.
515 FICHTE 1964, 189, p. IV.
516 FICHTE 1964, 193, p. 257.
517 KANGAS, David;  J. G. Fichte: From Transcendental Ego to Existence, p. 83. Podemos perceber, nesse sentido,

que da mesma forma que falamos aqui em uma duplicação da reflexão,  em virtude dessa relação reflexiva da
liberdade consigo própria por meio da vontade, poderíamos falar numa reflexão da vontade sobre si própria ou
mesmo numa duplicação da vontade. Mas esta perspectiva encontra-se fora do escopo desta investigação.
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todos os textos  de Fichte,  cuja  incompletude sistemática e suas derivações conceituais,  como a

infinitude  do  saber  na aproximação  da  verdade,  o  esforço  infinito  do eu  prático  em direção  à

perfeição  do  agir  moral,  bem  como  a  necessidade  contínua  de  retorno  ao  fundamento  e  da

reelaboração  contínua  da  própria  exposição  evidenciam a  filosofia  fichteana  como um método

dialógico que traz a liberdade do outro para dentro do seu desenvolvimento e assim se incorpora ao

próprio  desenvolvimento  da  liberdade  do outro,  numa relação  incontornável  que  bem se  pode

qualificar como uma determinação recíproca de intensificação do interesse pela liberdade.

* * *

Podemos com isso encerrar a nossa exposição acerca do conceito de reflexão em Fichte,

considerando ter percorrido as suas articulações mais importantes em vistas de uma elaboração da

noção de dupla reflexão que se encontra aí implícita. Passaremos agora para uma comparação entre

os conceitos de reflexão em Fichte e Kierkegaard, realizando ao longo de seu desenvolvimento a

mesma remissão à dupla reflexão.

2.4. Paralelos sobre a reflexão em Fichte e Kierkegaard

Enquanto herdeiro mais tardio do idealismo alemão, Kierkegaard se apropria das injunções

do pensamento fichteano a partir de um debate já bem desenvolvido e consolidado, e intermediado

pelas filosofias que com ele dialogaram, principalmente a dos primeiros românticos, Schelling e

Hegel, sendo que este último é a principal fonte no que diz respeito a uma apreensão interpretativa

da Doutrina da Ciência de Fichte. Na medida em que nossa preocupação se limita à questão sobre a

reflexão duplicada, não me deterei, ainda que, sem dúvida, esta tarefa possa enriquecer a questão de

forma direta, nas apropriações de Schelling no que diz respeito a esta questão. A crítica hegeliana a

Fichte,  na  sua  principal  acusação  de  que  a  pureza  do  sujeito  transcendental  redunda  em  um

abstracionismo  vazio  e  indeterminado  de  uma “filosofia  da  mera  reflexão”  e  de  um universal

carente de conteúdo, e que, portanto, não consegue sair de si mesmo, foi acolhida por Kierkegaard

sem maiores modificações na sua construção do ponto de vista da “ironia moderna”; e, ainda que

sua concepção específica de dialética possa implicar em alguns pontos de vista diferenciados, no

geral a oposição subsiste e pode ser tomada na sua semelhança. Dessa forma, principalmente no que

diz respeito à única leitura direta que Kierkegaard nos fornece de Fichte, que consta em O Conceito

de Ironia – e que mostra nesse sentido a importância destacada deste último – a herança hegeliana
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pode  ser  dada  como  o  ponto  de  partida  interpretativo  por  meio  do  qual  Kierkegaard  concebe

inicialmente a ideia de reflexão em função da ironia, da mesma forma que com relação ao próprio

conceito  de ironia  e  à  estrutura  da dialética  da  subjetividade  irônica  em geral.  Esse  ponto  em

particular será objeto de uma análise inicial neste capítulo, a partir do qual poderemos delimitar um

ponto de partida para delinear o posicionamento de Kierkegaard com relação à filosofia fichteana.

No  entanto,  em alguns  momentos,  especialmente  na  fase  mais  tardia  de  sua  produção,

Kierkegaard demonstra,  em específico em seus cadernos e diários,  mas também em seus textos

pseudonímicos, embora de forma bastante exígua, uma avaliação mais positiva sobre Fichte, e os

reflexos desta reavaliação se mostram bastante evidentes em textos como O Conceito de Angústia e

A Doença Para a Morte, bem como os Discursos Edificantes  escritos nesta época. Aqui também

podemos  perceber  uma  maturação  maior  na  elaboração  de  alguns  conceitos  nucleares  –  como

existência, liberdade, e também a reflexão – para o pensamento kierkegaardiano a partir de uma

apropriação mais concreta do debate que já havia sido desenvolvido amplamente pelos idealistas.

Recuperaremos em seguida algumas passagens destes textos para elaborarmos o ponto de vista do

Kierkegaard tardio sobre Fichte e identificarmos as convergências, e de que modo os conceitos de

reflexão em ambos os autores se coadunam ou entram em conflito de acordo com seu uso no texto.

A partir disto, poderemos pôr em questão a reavaliação da própria posição que Kierkegaard

faz  do  posicionamento  da  sua  dissertação,  em  que  se  verá  uma  radicalização  do  movimento

subjetivo numa direção que converge em pontos importantes com a teoria fichteana da estrutura da

consciência ou do eu. Esta convergência é percebida principalmente nas referências ao agir ético

que se sobrepõe a uma concepção puramente teórica do eu, que,  segundo ambos os autores,  se

encontra numa primazia com relação a este último; a filosofia da efetividade de Kierkegaard, nesse

sentido,  concorda  com  o  acento  prático  posto  por  Fichte  na  auto-constituição  do  eu  em  sua

liberdade, que em última instância possui um caráter reflexivo. A ligação que podemos encontrar no

pensamento de Kierkegaard que mais nos interessa é a concepção dos movimentos fundamentais da

Doutrina da Ciência como articulados dentro de um ponto de vista dialético, leitura esta que deriva

da mesma herança hegeliana de Kierkegaard. Sob este ponto de vista, a concepção do movimento

primordial do eu em pôr a si mesmo pura e simplesmente, é abordada por Fichte como submetida à

categoria da reflexão por meio de um duplo movimento que vem a ser concebido por Kierkegaard a

partir de uma ideia de dialético. O interesse aqui se deslocará da leitura de Kierkegaard do primeiro

Fichte que se dá no Conceito de Ironia em direção ao ponto de vista do Fichte maduro, com o qual

o  Kierkegaard  tardio  conscienciosamente  simpatiza,  embora  não  tenha  elaborado  de  forma

desenvolvida nenhum escrito sobre sua posição.

Ao final da nossa análise, poderemos considerar como posto o ponto em comum a partir do

qual serão matizadas as diferenças entre as concepções da dupla reflexão nos dois autores, bem
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como trazer à tona as diretrizes do conceito de reflexão que, de um lado, influenciaram a partir de

Fichte  o  desenvolvimento  da  concepção  romântica  de  reflexão,  bem  como,  de  outro  lado,

atravessaram  o  romantismo  e  adquiriram  em  Kierkegaard  um  traço  existencial  que  é

simultaneamente herdeiro do idealismo e do romantismo. Nesse sentido, a influência de Fichte em

Kierkegaard no que diz respeito ao conceito de reflexão pode ser aduzida a partir de dois flancos

históricos: pela influência direta do contato pouco extenso que Kierkegaard teve com os textos de

Fichte,  dos  quais  o  mais  expressivo  é  A Vocação  do  Homem,  pois  este  é  o  único  texto  que

Kierkegaard comprovadamente leu de Fichte,  e que marcou decisivamente a sua elaboração do

ético, e indiretamente via os autores do romantismo e o próprio Hegel, que, ao mesmo tempo que

introduziram o debate no qual a posição de Fichte exerceu um função fundamental, o fizeram por

meio de apropriações particulares que condicionaram o ponto de vista de Kierkegaard de forma

manifesta  nas suas alusões  textuais.  Não obstante,  ainda  que a  influência  de Fichte  tenha sido

subestimada pela tradição interpretativa, em comparação à de Hegel e Schelling, na filosofia de

Kierkegaard,  poderemos  ver  como  as  duas  posições  possuem  mais  convergências  do  que

divergências, e como a contraposição entre ambas apontam para uma concepção de reflexividade

que se enriquece de maneira frutífera ao longo do processo518.

O conceito de subjetividade em O Conceito de Ironia

Magister  Kierkegaard situa a seção dedicada à ironia no contexto de Fichte no início da

segunda parte da sua dissertação, cujo tema é a acepção moderna de ironia e todas as concepções

que dela derivam no que diz respeito à constituição da filosofia e dos conceitos que a fundam. Para

recordarmos,  basta  apontar  seu  diagnóstico  de  que  a  subjetividade  moderna  arredonda-se  num

abstrato inefetivo e fictício, resultado da pobreza da especulação em que o criticismo incorreu ao

refletir sobre si mesma. Tendo em vista que o jovem Kierkegaard concebe a dupla reflexão como

uma  diretriz  filosófica  historicamente  injustificada,  pela  insuficiência  na  ânsia  apressada  do

criticismo  pós-kantiano  em  instaurar  uma  nova  subjetividade  que  encerrasse  a  primeira  numa

unidade acabada, ainda que indeterminada sob os moldes de uma coisa-em-si fantasmagórica,  a

filosofia de Fichte e do romantismo, que ele enuncia sob a rubrica da ironia moderna, sua crítica se

dá  na  direção  de  afirmar  a  subjetividade  socrática  como  o  ápice  da  concepção  possível  da

antiguidade, à altura da qual, contudo, a moderna não pode situar-se justificadamente.

518 De fato, a comparação entre Fichte e Kierkegaard é bastante exígua se comparada à produção acerca da relação
deste  com  os  outros  representantes  do  idealismo  alemão.  Dois  comentadores  que  deram  impulso  recente  à
renovação  deste  debate  foram  KOSCH,  2006,  e  LONCAR,  2010';  muito  embora  já  tenham  havido
empreendimentos notáveis como a importante dissertação de ANZ, 1956, que viriam a ser recolocados novamente
como pontos centrais na interlocução do debate contemporâneo.
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A segunda aparição histórica da ironia corresponde à segunda potência da subjetividade que

corresponde à dupla reflexão519. A própria formulação da ironia moderna equivale à forma deletéria

da consciência subjetiva potenciada, que é criticada pelo jovem Kierkegaard ao longo de toda a sua

apresentação. Sua crítica, no entanto, incide não na ideia de que uma nova potência da subjetividade

não seja  uma necessidade  dos  tempos,  mas  sim da forma como a filosofia  de então  pretendia

realizar esta tarefa. A subjetividade moderna comete o erro de crer que o segundo movimento da

reflexão é  qualitativamente  análogo ao  primeiro,  e  se  definiria,  portanto,  por  um relacionar-se

consigo mesmo da subjetividade numa diferença de gradação meramente quantitativa, ou dito de

outra forma, seu movimento seria um aprofundamento ainda maior da subjetividade em si própria e

somente em si própria, sem relação nenhuma com seu fundamento. Este vício, para ele típico do

criticismo, encontra seu solo no desenvolvimento da ironia justamente pela definição retórica desta,

a de que o fenômeno é o contrário da essência. O sujeito irônico, a partir daí, se relaciona com a

coisa  apenas  como  uma  externalidade,  como  algo  com o  qual  nada  tem  a  ver;  e  a  egoidade

fichteana, ao pôr a si mesma como determinando o objeto e a si mesma, se perde num jogo de

sombras entre ambos e afunda numa “identidade abstrata” do “Eu-Eu”520.

Estas  são,  pois,  as  vicissitudes  às  quais  a  figura  moderna  da  subjetividade  irônica,  no

resultado de suas produções filosófico-literários, corre o risco de sucumbir. A abstração à qual a

reflexão da reflexão se prestou nos autores românticos havia resultado num empobrecimento da

especulação cuja origem é o próprio dogmatismo ao qual regressaram, desviando-se do caminho

que Kant havia traçado para a subjetividade: “Enquanto a reflexão refletia constantemente sobre a

reflexão,  o  pensamento  se  desencaminhou,  e  cada  passo  que  ele  dava  adiante  o  afastava

naturalmente mais e mais de todo conteúdo”521. Jorgen Hüggler, em  Der Anfang und das Sollen,

aponta para este posicionamento kierkegaardiano como situado historicamente no seu afastamento

da especulação e também da Aufklärung, na posição do que ele chama de Armutsdiagnose, ou seja,

o diagnóstico do empobrecimento da especulação sob a tutela do dogmatismo, diante do qual a

especulação se distanciava por já se sentir “adulta e emancipada”522.

Na  breve  análise  sobre  Fichte  com  relação  à  ironia  predominam,  pois,  estes  traços

supracitados. Na seção  A Ironia após Fichte523, aparece a tentativa de mostrar como Fichte havia

519 KIERKEGAARD, 2005, p. 212.
520 Idem, p. 236.
521 Idem, p. 235.
522 HUGGLER, 2010, p. 34.
523 A tradução do título da seção “A Ironia após Fichte” faz mais jus ao conteúdo do texto do que propriamente o outro

sentido presente na ambiguidade do original (em que o termo após refere-se a nach, no original), já que o conteúdo
do  texto  aí  presente  fala  brevemente  sobre  o  primeiro  Fichte  e  pula  apressadamente  para  as  apropriações
posteriores, e em seguida já segue a descrever a ironia abstrata de caráter romântico. Esta imprecisão no texto de
Kierkegaard termina por ser frutífera em virtude da ambiguidade da sua posição com relação à filosofia de Fichte,
que, em última instância, fica esclarecida nesse texto apenas por meio das descrições da ironia de caráter poético
que já confundiu a realidade metafísica com a realidade concreta, o que, como Kierkegaard mesmo reconhece, não
ocorre necessariamente em Fichte.
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colocado  o  que  ele  chama  de  eu-eu  como  conteúdo  substancial  da  coisa-em-si,  e  com  isso

“infinitizou o eu no eu-eu”524.  Kierkegaard vai adiante:  “O eu producente é o mesmo que o eu

produzido. O eu-eu é a identidade abstrata. Com isso Fichte liberou infinitamente o pensamento.

Mas esta infinitude do pensamento,  em Fichte, é como toda infinitude fichteana,  uma infinitude

negativa”525. Aqui se faz necessário ressaltar que Kierkegaard é consciente de que o ponto de vista

desenvolvido nesse momento é relativo ao  primeiro Fichte,  e que ele,  nesse sentido,  resguarda,

ainda que em parte, o próprio Fichte da polêmica aqui dirigida à ironia romântica. Isso mostra que,

de um lado, o interesse principal desta sessão do texto é direcionado para a ironia de Schlegel e

Tieck, como o ponto de vista que se liga ao primeiro Fichte, e, de outro, Kierkegaard se furta à

discussão ulterior dos escritos “de ocasião” em que Fichte procurou “numa maneira mais edificante

acalmar  e  diminuir  a  'plerosofia'  (plenitude  do entendimento)  anterior”526,  bem como “tornar-se

senhor  e  mestre  daquela  infinitude  negativa,  em  se  aprofundando  na  essência  própria  da

consciência”527. Dessa forma, toda a apropriação do ponto de vista crítico da subjetividade enquanto

identidade abstrata apropriado de Hegel possui validade destacada na sua investida contra os autores

do primeiro romantismo, e não propriamente com Fichte, salvo com respeito às conclusões mais

correntes na época com relação aos resultados da Wissenschaftslehre de 1794, que, sem dúvida, foi

o texto de Fichte com maior alcance de público leitor e de maior influência nesta geração.

A expressão  eu-eu  não é,  segundo Huggler,  de origem fichteana,  mas hegeliana,  o  que

mostra novamente o quanto Kierkegaard estava sob a influência desta leitura. Mesmo em Huggler

se apressando em mostrar que vários outros conceitos típicos da terminologia fichteana não entram

em jogo na sua análise528, a evidente imprecisão da terminologia kierkegaardiana não nos impede de

vincular a formulação eu-eu com a relação reflexiva do eu consigo mesmo. O próprio Huggler o

reconhece quando afirma:

“Porque a  importância valorativa do “eu-eu” na interpretação de Fichte  me parece evidente,  a

expressão  poderia  ser  tomada  como  uma  tradução  muito  livre  da  Tathandlung.  Ou,  porque

Kierkegaard  principalmente  não  fala  da  Tathandlung,  talvez  devêssemos  enxergar  o  “eu-eu”

kierkegaardiano como um termo alternativo para a consciência-de-si”529

A identidade abstrata do “eu-eu”, cuja expressão hifenizada deriva, segundo Huggler, da

identidade  imediata  sujeito-objeto,  define  a  infinitude  que encontra  aí  a  sua origem como uma

infinitude negativa, que adquire forma concreta no esforço [streben]; a forma que Kierkegaard dá a

este tipo de determinação da subjetividade faz com que esta seja acometida por uma impaciência

[spannung] e um impulso [drang] infinitos, por não possuir uma referência concreta na realidade

524 KIERKEGAARD, 2005, p. 236.
525 Ibidem.
526 Idem, p. 237.
527 Ibidem.
528 HUGGLER, 2010, p. 31.
529 Idem, p. 32.
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objetiva; a auto-referência eleva o eu acima das determinidades do mundo, e nisso o saber se torna

infinito, e o sujeito, infinitamente negativo. Além disso, o fator negativo, que consistiria para Fichte

numa libertação das amarras da infinitude positiva da coisa-em-si kantiana, possui um “entusiasmo

infinito, uma infinita elasticidade”, que prende a subjetividade a um tipo de idealismo que “não

quer ter nada a ver com a realidade”, e que se estagna num “início absoluto”. O eu passa a querer

construir  o  mundo,  pois  “se tornou constituinte”;  e  nisso termina  por  permanecer  “parado nos

molimina  (esforços) infinitamente elásticos de um início”530. Mas nisso ele perde de vista o seu

próprio objeto,  na medida em que ele se define puramente por um referir-se a si  próprio,  que

desvanece na medida em que é ausente de conteúdo.

Nesse  sentido,  a  forma  como  Magister Kierkegaard  veria  o  idealismo  de  Fichte  se

aproximaria,  na  esteira  da  leitura  de  Hegel,  de  um  acosmismo  em  moldes  espinosanos.  Esta

caracterizaria também a substância da imanência panteísta com que Kierkegaard traça a existência

estética, cujo diagnóstico possui validade justificada principalmente enquanto ponto de partida para

a análise da reflexão do ponto de vista histórico531; e é, ademais, o mesmo que Fichte toma como

ponto de partida para erigir sua teoria da subjetividade como uma tentativa de orientar corretamente

o impasse de seus predecessores sobre a reflexão, diante do debate de Jacobi e Reinhold e a querela

acerca do panteísmo. Do ponto de vista da reflexão, poder-se-ia dizer que, na ausência de uma

orientação correta, Fichte provavelmente concordaria com Kierkegaard que se passaria com ela o

mesmo que se passa com o homem que tem os óculos no nariz, e mesmo assim o procura.

De fato,  não  se  pode  dizer  que  a  interpretação  dada  por  Hegel  nos  Differenzschrift do

fundamento do sistema fichteano como “a pura intuição intelectual, o puro pensar de si mesmo,

auto-consciência pura, eu=eu, eu Sou”532, por exemplo, faça justiça ao menos à pretensão de Fichte,

na medida em que seu objetivo, principalmente, por meio da Grundlage, não é somente determinar

como uma relação do eu consigo mesmo é possível, mas também dar conta da possibilidade da

relação do eu com um outro, com um não-eu. O conceito autorreferencial de eu reflexivo depende

no seu âmago da possibilidade de um não-eu, que se manifesta como alheio ao eu e rumo ao qual o

eu se esforça para que venha a ser posto como posto por ele. A interpretação hegeliana, que foi

seguida por Kierkegaard, implica que o eu fichteano já deva de antemão ser concebido enquanto um

sujeito, o que implica numa leitura psicologizante do argumento, que confunde o eu absoluto com o

eu finito, distinção esta que Fichte justamente busca delimitar. A liberdade da subjetividade que

veio à tona com a filosofia fichteana é retratada por Kierkegaard como uma liberdade “infinita e

negativa”, mas cuja ausência de conteúdo precisava ser superada. O próximo passo foi conceder ao

princípio metafísico do eu uma validade constitutiva, e não simplesmente regulativa, a partir do que

530 KIERKEGAARD, 2005, p. 236.
531 Esta perspectiva foi explicada em detalhes no capítulo anterior.
532 HEGEL, 1970, p. 52.
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o  eu  se  torna  onipotente,  “de  posse  do  poder  absoluto  para  ligar  e  desligar”533.  A  “ironia

injustificada” da “subjetividade exaltada” se impõe sobre a realidade histórica e, contrariamente à

pretensão de Fichte de construir sistematicamente o mundo, se põe a querer inventá-lo.

Nesse sentido, mostra-se novamente que a posição fichteana mantém na exposição sobre a

ironia um papel meramente motivador para a crítica aos autores da ironia romântica, cuja atitude

crítica perante a realidade é injustificada justamente na medida em que se dirige a ela como uma

totalidade a ser negada para “abrir lugar a uma realidade autoproducente”534. Não se pode, por outro

lado, perder de vista em que medida a própria terminologia fichteana, em especial com relação à

Grundlage de 1794, deu ensejo a este tipo de má interpretação por parte dos românticos; mas, na

mesma medida há que se considerar de que forma a saída poética que foi construída numa mescla

com a forma crítica da filosofia de Kant e Fichte pelos românticos se deveu unicamente a esta

injunção, na qual o eu puro e eterno é confundido com o eu empírico, e da mesma forma a realidade

metafísica  com  a  histórica,  e  cujo  resultado  é  a  liberdade  da  ironia  passar  a  depender

fundamentalmente  da  transformação  da  história  em  mitologia.  Kierkegaard  pretende,  portanto,

dirigir  sua crítica  a  um tipo  específico de subjetividade  potenciada  que aparece nesta  etapa  da

filosofia moderna, e Fichte entra nesta esteira como uma figura que serve aos seus intentos dentro

da sua apropriação.

Na medida em que Kierkegaard vê na infinitude do eu fichteano uma negatividade, uma

mera ausência de finitude, ela termina por se configurar como uma tendência ou esforço (Streben);

contudo, como Huggler aponta, tal leitura apressada passa por cima do tema da infinitude da forma

como é posto em Fichte. Da forma como este define, a ideia do infinito aparece para nós realmente

apenas como um abstrato do ponto de vista do que já está posto. Nesse sentido, para determinarmos

o infinito não fora mas em nós, ele deve preceder aquilo que já está posto, portanto deve ser dado na

própria  atividade  pura  do  eu  de  pôr  schlechthin;  a  mera  ação  do  eu  de  pôr  a  si  mesmo  é  o

fundamento da sua infinitude. Esta ação é traçada da seguinte forma: “na medida em que o eu se

põe como infinito, sua atividade (de pôr) vai ao próprio eu e a nada outro que o eu. Sua atividade

inteira vai ao eu e essa atividade é o fundamento e o âmbito de todo ser. Infinito, portanto, é o eu na

medida em que sua atividade retorna a si mesma”535. Esta atividade se opõe em natureza ao tipo de

atividade direcionada para fora do eu, para um objeto, no qual ela se torna uma atividade finita, e as

duas se relacionam uma com a outra da mesma forma que o “fundamento da possibilidade está para

o fundado”536, ao passo que, enquanto ela é infinita e retorna sempre a si mesma, percorre assim

aquele  “ciclo  virtuoso  da  razão”537.  Nessa  relação,  a  passagem  da  infinitude  subjetiva  para  a

533 KIERKEGAARD, 2005, p. 238.
534 Ibidem.
535 FICHTE 1964, 71, p. 296.
536 Idem, p. 140.
537 Idem, p. 138.
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infinitude objetiva se torna para o eu uma tarefa, na medida em que o eu absoluto, em virtude do

seu ser absoluto, exige, na atividade finita, a concordância do objeto com o eu. O eu não pode

concordar com o objeto, embora o deva: por isso a atividade do eu referida a um objeto não é um

determinar,  mas  um  esforço  infinito  rumo  à  determinação,  que  é  ele  próprio  a  condição  de

possibilidade de todo objeto – daí a ideia de esforço como determinação da atividade objetiva do eu.

A exigência de concordância do eu com o objeto, para Fichte, é uma exigência da razão

prática sobre a razão teórica, o que faz com que o fundamento da razão enquanto atividade objetiva

possua uma primazia do prático. Entretanto, ele mesmo afirma que o pré-requisito para a efetivação

da atividade prática incondicionada não pode prescindir de uma referência a um objeto, pois “sem

essa referência e sem a exigência absoluta que a funda, não haveria nenhum objeto para o eu, e este

seria tudo em tudo, e, exatamente por isso, (…) não seria nada”538. Em seguida, a aparição do não-

eu como limitador da infinitude auto-referente do eu, primeiramente enquanto um objeto possível,

ou como a pura forma da objetividade, determina a atividade do eu como um “esforço infinito”, que

também “é,  ao  infinito,  a  condição  de  possibilidade  de  todo  objeto:  sem um esforço,  não  há

objeto”539, pois a infinitude do esforço devém do fato de o eu dever tornar-se igual ao objeto, sem

contudo poder fazê-lo. Pouco se pode objetar sobre o fato desta linguagem aporética ter dado ensejo

diretriz interpretativa da subjetividade fichteana por meio de um poder puro de auto-criação e de

subsunção da totalidade da realidade ao seu jugo, e ao mesmo tempo de uma pretensão vazia e

carente de realidade.

O caráter prático da ironia dominada

De todo modo, a contraposição que pretende ser realizada por Kierkegaard a esta diretriz,

pautada  pela  subjetividade  infinitamente  negativa,  que,  devido  a  sua  agilidade  e  elasticidade

infinitas, se prestam à tarefa da poetização da realidade que coaduna com a típica inefetividade do

pensamento  para  quem  a  “realidade  é  apenas  possibilidade”540,  se  dá  no  registro  pelo  qual  a

realidade aparece  não apenas como um dom ou uma dádiva,  mas aparece,  além disso,  “para o

indivíduo [como] uma tarefa (Opgave) que quer ser realizada”541, perspectiva esta que vem a ser

incorporada posteriormente ao ético ou ao estádio ético da existência. Veremos mais adiante como

este ponto de vista converge com o de Fichte.  No caso da subjetividade irônica em questão,  a

orientação correta da reflexão, aquela em que ela não se perde no empobrecimento do abstrato da

especulação,  aparece  na  medida  em  que  a  auto-reflexividade  da  ironia  se  mostra  como

538 Idem, p. 141.
539 Ibidem.
540 KIERKEGAARD, 2005, p. 241.
541 Ibidem.
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exclusivamente auto-referência determinada praticamente. É nisso, diz Kierkegaard, que a ironia se

distingue da dúvida, embora compartilhe com ela o caráter da negatividade absoluta: “a dúvida é

uma determinação do conceito,  e ironia um ser-para-si  da subjetividade;  em parte,  que a ironia

essencialmente é prática, e que ela só é teórica para novamente ser prática, ou, com outras palavras,

que a ironia não se ocupa com outra coisa e sim consigo mesma”542. Nesse sentido, a reflexividade

concebida  para  além  dos  limites  da  abstração  teórica  aparece  como  temática  retomada  por

Kierkegaard  na ideia  de que  a  realidade  consiste  numa tarefa  a  ser  realizada,  na qual  a  ironia

encontra sua justificação na ideia da  ironia dominada, que aparece na última seção do livro, “a

verdade da ironia”. A ironia “não é a verdade, mas o caminho”543; isso significa que, ao efetivar a

sua tarefa de ensinar a “realizar a realidade, a colocar a ênfase adequada na realidade”544, a ironia se

encerra num momento, e aqui afinal o fenômeno se torna igual à essência. Essa concepção final do

fenômeno subjetivo da ironia contém um inescapável elemento hegeliano de suprasunção, de uma

subjetividade que se sobrepõe ao negativo da reflexão abstrata e transpõe seu movimento para o

efetivo. Por outro lado, aqui aparece também o prático, na medida em que a ironia dominada abre a

perspectiva do ético;  a partir  do que,  em outras obras,  Kierkegaard situa a  ironia no limiar  do

estético, como uma zona-limite que o divide do ético, e nesse sentido diverge da perspectiva de uma

subjetividade suprassumida545.

Pode-se dizer  que a  ironia  moderna,  com relação  à  identidade  abstrata  e  a  infinitização

negativas  do  eu-eu,  adquire  esses  contornos  em  oposição  a  uma  individualidade  concreta  e

orientada na realidade de forma reconciliada consigo própria. Mas esta diz respeito justamente a um

tipo oposto àquela subjetividade que mergulha com numa “forma medrosa e efeminada de fugir do

mundo”,  pois  escapa  antes  de  tudo  a  si  mesma,  na  pressa  de  “querer  ter  o  perfeito  antes  do

tempo”546, por não possuir a necessária  paciência do conceito, para recuperar uma expressão de

Hegel, e deixar a história se encaminhar como história, e não como um “purgatório”. A forma da

filosofia como um impulso e um esforço por algo mais alto,  por sua vez,  não necessariamente

degenera nesse ponto de vista enfastiado e exauridamente tardio,  da mesma forma que, como é

advertido por Kierkegaard, a validade que a realidade adquire por meio da ação não implica numa

degeneração numa “insistência estúpida”547. Podemos ver mais uma vez no texto de Kierkegaard

como Fichte,  quando  tomado  no  caráter  essencial  da  sua  motivação  filosófica,  parece  escapar

tangencialmente a esta crítica, principalmente quando se define que a ação enquanto tal “deve ter

um a priori  em si, que a impeça de perder-se numa infinitude sem conteúdo”; tal perspectiva se

542 Idem, p. 223.
543 Idem, p. 278.
544 Idem, p. 279.
545 Aqui vale uma remissão à resolução de Hegel na Filosofia do Direito, em que a moralidade de cunho subjetivo, da 

qual justamente a ironia é o índice, é superada por uma eticidade substancial.
546 Idem, p. 279.
547 Ibidem.
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dissociada da ação mesma incorreria naquilo que Kierkegaard mesmo critica como uma pulsão anti-

dogmática pela liberdade subjetiva pura, e que degringola numa indeterminação absoluta. Ora, se

Fichte não se enquadra neste diagnóstico negativo é precisamente porque ele jamais perdeu de vista

essa  referência  transcendental  –  não-constitutiva,  portanto,  contradizendo  a  acusação  de

Kierkegaard de que “o eu se tornou constituinte  – a um eu que torna toda relação pensável.  A

diferença que Huggler vê aqui, e que caracteriza a peculiaridade socrática de Kierkegaard nesse

ponto diante de Fichte e mesmo diante de Hegel, se mostra na verdade como seu contrário, na

medida em que, em Fichte, a contraposição teorética entre sujeito e objeto enquanto “uma relação

autêntica de verdade pressupõe um impulso para a ação”548.

Dessa forma, ainda que um conceito geral e abstrato de subjetividade não forneça nenhum

significado  para  a  existência  individual  enquanto  tal,  a  definição  que  subsiste  na  perspectiva

fichteana ao menos não é abstrata da mesma forma que Kierkegaard pensa a ironia moderna e sua

forma subjetiva, pois possui sua forma fundada num geral que se relaciona com o individual por

meio  da  própria  ação.  O contraste  do  eu  com a  sua  própria  realidade,  a  partir  do  qual  Hegel

interpreta o começo da filosofia fichteana, impulsiona a subjetividade a buscar na forma do dever-

ser expresso pelo universal uma visão futura da unidade do eu. A subjetividade irônica interpretou

esta aporia do idealismo, de acordo com Huggler, como um meio para abolir a verdade, ou, de

forma  mais  branda,  “acentuar  a  verdade  como  a  existência  trivial  e  pequeno-burguesa”549;  no

entanto, a cisão entre o eu finito e o dever-ser é assumida pelo indivíduo existente como tarefa que,

da perspectiva do ético, deve ser realizada na escolha absoluta, e, na perspectiva do religioso, o

indivíduo se concretiza ao tornar-se “absolutamente transparente”, na expressão de Anti-Climacus,

ou  disciplinado  pela  própria  ironia,  na  sua  forma  dominada  e  subjugada  à  individualidade  em

processo de tornar-se si mesma. Esta forma de compreensão da ironia capaz de “construir o caráter”

presente  em  Kierkegaard  é,  como  Huggler  argutamente  nota,  ausente  na  leitura  hegeliana  da

filosofia  de  Fichte,  e  o  afastamento  de  Kierkegaard  da  posição  hegeliana  nesse  ponto  permite

especular como o próprio Fichte consideraria esta posição da ironia, na medida em que a falta desta

via de apreensão da filosofia fichteana poderia ser considerada o motivo da “unilateralidade” de

Hegel, que “deixou de perceber a verdade da ironia” e, ao concebê-la seriamente, “foi injusto com

ela”550.  Apresentar  a  ironia  sob a  forma irresolvida  do dever-ser,  ou seja,  enquanto  uma tarefa

disciplinar da subjetividade ética, faz mais justiça à ironia do que a seriedade da edificação do saber

absoluto.  Ao  suprassumir  a  subjetividade,  Hegel  se  torna  mestre  da  ironia,  mas  ao  preço  de

aniquilá-la, pois, “como era injustificada, só se podia fazer justiça a ela superando-a”551.

548 HUGGLER, 2010, p. 41.
549 Idem, p. 45.
550 KIERKEGAARD, 2005, p. 230.
551 Idem, p. 213.
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Podemos, nesse sentido, avaliar em até que ponto a crítica de Kierkegaard realmente pode

ser imputada à posição de Fichte, desde que estejamos dispostos a conceder por um momento que o

alvo principal da oposição não seria a concepção moderna de ironia, ou seja, o romantismo, mas o

idealismo fichteano. Huggler aponta duas acusações passíveis de serem depreendidas da posição de

Kierkegaard dentro de sua crítica à subjetividade; a primeira diz respeito ao círculo vicioso no qual

se  cairia  por  meio  da  apreensão  de  Fichte  a  respeito  do  fundamento  desta;  assim,  a  assertiva

fichteana de que “temos que procurar o princípio absolutamente primeiro,  pura e simplesmente

incondicionado, de todo o saber humano”, acrescentando-se que “demonstrar ou determinar ele não

se permite, quando ele deve ser o fundamento absolutamente primeiro”552, configuraria, do ponto de

vista de Kierkegaard, uma compreensão de si mesmo por parte do eu enquanto um substrato, na

medida em que ele próprio permitiria as inúmeras referências do eu em relação a um objeto ao

mesmo tempo em que ele seria o fundamento desta própria relação. No entanto, o que Huggler não

leva em conta é que a ideia da subjetividade reflexiva em Kierkegaard se erige, na sua forma mais

perfeita,  a partir  de uma simultaneidade da reflexão e da autorreflexão, cujos dois lados não se

relacionam entre si como momentos distintos por meio de uma sucessão entre si, seja esta lógica ou

temporal, mas sim se constituem no mesmo instante e num só movimento.

Nada  muito  distante  da  posição  de  Fichte:  o  saber  objetivo  ou  a  referência  ao  objeto

pressupõe o saber de si mesmo, da mesma forma que numa apercepção transcendental – ainda que o

esforço principal da Doutrina da Ciência seja justamente mostrar que também não há saber de si

mesmo  sem uma  mediação  com um outro,  e  assim  estabelecer  o  equilíbrio  numa  relação  de

determinação recíproca. A relação do eu consigo mesmo que precede a relação com o objeto não

aparece dentro desta concepção de simultaneidade kierkegaardiana, pois esta se refere somente à

relação entre relações que já estão dadas na atualidade. Conforme expresso no primeiro princípio da

Wissenschaftslehre,  o  ato  primordial  do  eu  é  uma  instância  do  pôr schlechthin  (pura  e

simplesmente), na expressão de Fichte, cujo caráter é o de um puro ato pré-reflexivo; este ato puro

é sucedido da reflexão orientada a um objeto na expressão formal do não-eu, a qual dá condições

efetivas  para que o eu venha a adquirir uma orientação prática.  O ato de pôr a si mesmo deve

antecedê-la, portanto, e o que em Kierkegaard se traduz no caráter prático da ironia dominada, ou

na forma concreta da decisão e da escolha ética, cujo fundamento é a individualidade efetiva dada

pelo religioso, encontra nessa orientação prática que depende de um sair de si do eu numa forma

concreta  o  seu  análogo553.  A  acusação  de  círculo  vicioso  recairia  no  estabelecimento  daquele

552 Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre §1, FWI, 91, op. cit. HUGGLER, 2005, p. 36.
553 Da mesma forma, na sua caracterização literária dos estágios existenciais, o subjetivismo estético é sucedido pelo

ético, que assume uma adesão individual à substancialidade do religioso. Refiro-me aqui não mais à forma perfeita
da subjetividade acabada, mas ao processo de constituição desta.
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primeiro  princípio  caso  ele  se  caracterizasse  por  um puro  imaginar abstrato  determinado  pela

pulsão  de  inventar  um mundo novo,  o  que,  em todo  o  caso,  não  deve  ser  confundido com a

imaginação criadora cujo vínculo com a realidade efetiva se dá por meio do atividade infinita de

autoconstituição reflexiva do eu; desvio este que, segundo a acusação de Kierkegaard, é tomado

pela subjetividade irônica moderna como um caminho. Não se segue do fato do ato primordial

expresso no primeiro princípio ser definido como pré-reflexivo, de imediato e por isso mesmo, que

ele seja fruto de uma abstração fantasiosa.

A tese de Huggler é a de que as acusações de Kierkegaard contra Fichte vão nessa direção

por uma injustiça do dinamarquês causada por uma insuficiência de leitura. O que cabe mostrar é

que Kierkegaard ataca aqui um ponto de vista específico ao qual Fichte foi associado, mas que não

consiste, como Kierkegaard reconhece, na sua posição última. A segunda acusação que Huggler

entrevê como possível é a de que a tentativa de conferir um estatuto privilegiado de condição de

possibilidade  do  objeto  à  auto-consciência  cairia  num  regresso  infinito,  na  medida  em  que  a

consciência  do objeto,  enquanto  pressupõe uma consciência-de-si  do sujeito,  põe nessa relação

anterior o sujeito como o objeto da relação, e assim sucessivamente ao infinito. Essa assertiva, diz

Huggler, desconsidera que o eu deve pôr num estado-de-ação o seu próprio eu originalmente, de

forma que o ato originário se configura para o eu da seguinte forma: “eu sou pura e simplesmente, i.

e., eu sou pura e simplesmente porque sou; e eu sou pura e simplesmente o que sou, ambos para o

eu.  Pensa-se  a  exposição  desse  estado  de  ação  (Tathandlung)  no  cume  de  uma  Doutrina  da

Ciência”554, o que mostra a identidade e a simultaneidade do eu que põe e o eu que é. Novamente,

Huggler pretende defender, em seu texto, a posição de Fichte da acusação feita por Kierkegaard,

trabalho este que poderia ser poupado mesmo sem precisar recorrer a outro recurso fora dos limites

do conceito  de  ironia,  na  medida  em que a  ironia  determina  o  caráter  negativo  desta  reflexão

limitada e assim reorienta a própria subjetividade a uma forma ativa de relação com a realidade, que

traz consigo o mesmo teor em sentido de ação que a  Tathandlung. Esta atividade permanece, do

ponto de vista da ironia indomada, realmente nos molimina de um esforço infinito, na medida em

que se confina nos limites de uma atividade puramente abstrata e inefetiva; contudo, cabe mostrar,

para além disso, como a estrutura da consciência irônica que precede a efetivação correta da própria

ironia  como momento  no  desdobrar  da  consciência  em existência,  no  que  a  ironia  vem a  ser

dominada,  encontra  ela  própria  suas  insuficiências  a  partir  do  momento  em  que  a  tarefa  de

realização prática de si  mesma a ela se impõe.  É justamente nesse processo que o conceito de

reflexão se entremostra como capaz de fornecer respostas aos impasses propostos pelos diferentes

pontos  de  vista  aqui  em  questão,  ao  determinar  a  esfera  prática  da  atividade  do  eu  como

concomitante à determinação do eu como autorreflexão, no que a reflexão vem a constituir  um

554 Idem, §1, FWI, 98.
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elemento fulcral da própria autodeterminação do eu. Em Kierkegaard, esta clarificação se expressa

na transição do estético para o ético, precisamente onde a ironia se encontra sua limitação e assim

sua perspectiva dominada e justificada.

Desse modo, pretendo me aproximar agora do que seria uma posição de Fichte com relação

concepção  negativa  da  subjetividade  aqui  em  questão,  da  forma  como  foi  elaborada  por

Kierkegaard em  Doença Para a Morte,  com o intuito  de mostrar,  em seguida,  que o elemento

prático que a resolve – elemento este comum à subjetividade concebida por Kierkegaard como

aquela adequada para reverter os caminhos da especulação e da reflexão que arremessou a si mesma

no abstrato  especulativo,  e  à  subjetividade  concebida  por  meio  do  caráter  prático  da  reflexão

fichteana – é convergente nos dois autores que, em última instância e dadas as diferenças de teor

conceitual, caminham para a mesma direção. Este percurso terá sua importância explicitada mais à

frente quando as estruturas da consciência em suas convergências e divergências nos dois autores

forem evidenciadas como fundamento basilar para a compreensão do sentido da ideia de reflexão

em cada um deles.

Contraposição entre as teorias da consciência em Kierkegaard e Fichte

Como vimos anteriormente, a concepção do eu em Kierkegaard como uma síntese que relata

três termos distintos obedece à estrutura dialética de uma tensão entre opostos que, diferentemente

do que acontece  no procedimento  especulativo,  não é  unificada a  partir  de uma suprasunção e

elevada  a  uma nova unidade  conceitual  superior,  mas  mantém as  tensões  no  mesmo plano de

unificação, o que propicia que o conflito seja dado em todas as suas tensões sem que o movimento

seja posto como uma auto-superação. Como afirma Loncar, a concepção de Kierkegaard da síntese

como uma relação “entre  três  pares  de  relata está  de acordo com uma noção fichteana,  e  não

hegeliana,  de  síntese  (mediação).  Pois  aqui  a  oposição  não  é  cancelada  e  elevada  a  um nível

superior,  mas  'síntese'  simplesmente  denota  uma  unidade  de  dois  opostos,  cuja  tensão  é

preservada”555.  Desse  modo,  esta  concepção  aponta  não  para  uma  herança  hegeliana  em

Kierkegaard, mas para uma intuição fichteana por ele recuperada, na medida em que o eu não é o

ato sintético por si, mas sim o ato de auto-referência, a relação que relaciona-se consigo mesma, o

que equivale a dizer que o eu só aparece quando há uma consciência da síntese de si mesma, e não a

simples unidade.  Tal consciência requer portanto uma dupla relação que inclui,  assim como em

Fichte,  a  relação sujeito-objeto  subjugada numa unidade,  e  a  autoconsciência,  que é  concebida

desde o princípio a partir de uma relação oposicional.

555 LONCAR, 2010, p. 209.
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A partir de então, a escalada na intensificação da tensão, que Anti-Climacus designa como o

desespero, indica justamente o fracasso do eu em superar seu obstáculo a partir de suas próprias

forças, no que o movimento aparece para ele como transcendente, e por que não,  paradoxal, na

medida em que ele é posto como dado dentro do mesmo plano de tal forma que a tensão não é

gerada a partir de um converter do eu ele próprio no seu contrário, mas num choque diametral de si

com um oposto que não foi posto por ele. Esta relação encontra paralelo em Fichte no desacordo

interno que concerne ao eu enquanto unidade e que o leva a refletir-se na oposição entre eu e não-

eu, e cuja harmonização se impõe para o eu como uma tarefa infinita e exige dele o esforço pela

determinação. Em Kierkegaard, a designação do limite como o paradoxo indica justamente o caráter

incomensurável da exigência do religioso para com a realidade, da mesma forma que a exigência de

concordância entre os opostos que aparece em Fichte permanece como um horizonte regulativo da

própria atividade efetiva do eu. A afirmação de que “o eu deve ser posto como posto por si mesmo”

inclui desde sua raiz um ideal a ser alcançado, e que institui o conceito de eu absoluto como um

limite, cuja função é análoga à das ideias da razão na filosofia transcendental, a de estabelecer um

limite conceitual que determina por limitação o campo da atividade autônoma e da liberdade do eu.

No caso de Kierkegaard, a atividade como tal se impõe enquanto tarefa na medida em que ela não é

dada por um pressuposto necessário, mas deriva do caráter contingente e segundo do próprio eu

com relação à força primeira que o origina, e é isso que ele pretende enfatizar quando afirma que “o

eu humano é tal relação derivada e estabelecida, uma relação que relaciona-se consigo mesma e ao

relacionar-se consigo mesma relaciona-se com uma outra”556.

Nesse sentido, o eu não é mais concebido como posto por si mesmo, mas por um outro; nem

tampouco sua atividade é dada pelo limite do eu absoluto, mas há uma dissonância entre o eu e seu

criador, e não a identidade absoluta do eu consigo mesmo que se vê em Fichte. As decorrências

disto são que Kierkegaard consegue evitar o problema que surge em Fichte ao ter de explicar como

o eu é capaz de pôr o seu outro por necessidade,  já que o eu passa a ser contingente e não é

necessariamente compatível com tudo aquilo que a ele se interpõe. A ideia da pura autonomia, que

Fichte pretende salvaguardar a todo custo ao insistir na argumentação da auto-ponência absoluta do

eu, não é, como já dito, vista por Kierkegaard como um problema, pois pensar a liberdade do eu

como uma relação adequada consigo mesmo, na qual ele repousa transparentemente naquilo que o

pôs, não significa simplesmente uma relação de heteronomia; estar numa relação para com Deus, ao

contrário,  significa  assumir  plenamente  a  tarefa  absoluta  do  próprio  eu,  e  fazê-lo  cumprir  a

efetivação da sua própria natureza, com a diferença de que esta foi posta pela força criadora ao qual

o eu deve se submeter – esta é, na verdade, a essência de sua tarefa. A busca de Kierkegaard por

uma verdade subjetiva, uma verdade que seja  para mim, indica que esta só pode ser dada em se

556 KIERKEGAARD, 1967, pp. 13-14.
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excluindo tudo o que é externo à constituição do próprio eu,  a não ser a relação deste  com o

absoluto. A concepção determinada da decisão efetiva, que surge para ele a partir da pergunta “o

que Deus quer de mim?”, contém a determinação do sentido absoluto do eu enquanto criado, o qual

se perde no abstrato indeterminado caso ele próprio dê a si mesmo a determinação absoluta de

criador.

Pensar  a  liberdade  como  espontaneidade  absoluta,  por  outro  lado,  acarreta  um tipo  de

indeterminação  que  é  identificado  por  Kierkegaard  como uma forma de desespero.  Esta  forma

aparece nas descrições tipológicas de Anti-Climacus como uma atividade do eu, e é descrita como

uma forma avançada e bastante  próxima à verdade,  mas “justamente  porque ele  repousa muito

próximo à verdade, ele está infinitamente distante”557. Sempre que o desespero é “consciente de si

mesmo enquanto um ato”558, ele é qualificado como espiritualidade e masculinidade, pois não é um

sofrimento ou uma paixão, mas surge a partir do eu espontaneamente. Mas este é o momento em

que Kierkegaard interpõe a sua crítica à subjetividade abstrata em geral, a “forma mais abstrata, a

possibilidade mais abstrata do eu”559. Este eu que se põe como agente criador, em oposição ao eu

que põe a si mesmo como sendo criado por um outro, põe a si mesmo como Deus criador, mas na

efetividade isso aparece para ele como uma “construção imaginária”, sobre a qual a sua disposição

“se satisfaz ao prestar atenção a si mesma, o que supostamente confere um interesse e significância

infinitos sobre suas empreitadas, mas é precisamente isto que as torna construções imaginárias”560.

Mais adiante ele chama este eu de um “eu hipotético”, que é “o seu próprio mestre, absolutamente o

seu próprio mestre,  assim chamado;  e precisamente este é o desespero,  mas também o que lhe

confere prazer e deleite”561.

Como já foi colocado, a leitura de Kierkegaard da teoria fichteana da consciência põe alguns

desafios dos quais Fichte era bem consciente (fato que também o próprio Kierkegaard reconhece),

embora esteja em geral maculada por uma injustiça principalmente no que diz respeito aos âmbitos

do prático e do ético em geral. Se quisermos agora pensar em uma contra-resposta à interposição de

Kierkegaard, é frutífero nos valermos da abordagem direta do ético feita por Fichte na Sittenlehre, a

qual, além de expor de forma mais maturada as posições da Wissenschaftslehre de 1794, também ali

encontramos maiores  pontos de convergência  explícitos  entre  os dois autores.  Se a filosofia  de

Fichte se distingue da de Kierkegaard na pergunta fundamental que a enseja, dado que naquele a

pergunta  é  pelo  fundamento do  conhecimento,  e  neste  a  pergunta  é  por  uma  verdade da

interioridade,  a  resposta  para  ambas  as  perguntas,  por  outro  lado,  aproxima em muito  as  duas

posições: enquanto em Kierkegaard a subjetividade é o âmbito onde a verdade decorre enquanto

557 Idem, p. 67.
558 Ibidem.
559 Idem, p. 68.
560 Idem, p. 69.
561 Ibidem.
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apropriação interior e onde ela se dá como uma síntese do temporal e do eterno, do finito e do

infinito, etc; em Fichte o fundamento é ele próprio uma síntese absoluta no mesmo sentido, o locus

privilegiado da apercepção mais elevada do conhecimento em ato, que não pode prescindir de um

sujeito do próprio conhecimento, que toma primeiramente e antes de tudo a si mesmo como objeto

de sua apercepção. Nesse sentido, não somente o ponto de partida de ambos é o subjetivo como tal,

mas também a forma primeira como este subjetivo se dá para ambos é aproximada o suficiente para

que possamos confrontá-los: a forma da subjetividade in actu, como atividade própria, em si mesma

e para si mesma na sua orientação.

Entretanto, não se pode dizer que Fichte se ocupa da individualidade subjetiva da mesma

forma que Kierkegaard o faz. O seu objeto de análise dentro da perspectiva da atividade do sujeito é

calcado na razão em sua aplicação individual, e não propriamente na individualidade como tal, o

que conduz a pensar o prático como uma ciência filosófica na forma do ético e não uma apropriação

no sentido subjetivo.  A conformação da posição  de Kierkegaard  destoa na medida  em que ele

concebe o ético como uma efetivação da subjetividade a partir de uma decisão que é uma expressão

da apropriação da subjetividade de si mesma. Mas esta dissonância não é ela própria acentuada

quando se tem em mente que no agir eficaz [wirken] Fichte enxerga o modo em que sujeito e objeto

se harmonizam por meio do resultado do objeto a partir do sujeito, no que “um ser resulta do meu

conceito (o conceito de um fim [Zweckbegriff])”562, o que seria análogo, embora Kierkegaard não

lance mão de uma teleologia nesses termos, à tarefa da subjetividade em realizar-se a si própria. O

problema que aparece aqui é que Fichte está interessado em vincular a forma concreta assumida

pelo ético a uma expressão objetiva da lei, que se desdobra num contexto jurídico fundado numa

finalidade estabelecida pela razão, o que para Kierkegaard desviaria da determinação em última

instância individual da verdade, que adquire uma estrutura objetiva apenas na dogmática religiosa, a

qual,  não  obstante,  deve  valer  perante  o  indivíduo  religioso  somente  como  ocasião  para  a

edificação. Não se trata, portanto, se se procura um ponto de convergência para que o diálogo entre

os dois filósofos possa ocorrer sem mal-entendidos, de buscar uma efetivação objetiva da atividade

subjetiva ou do prático enquanto atividade, mas de estabelecer um ponto em comum no qual entrem

em acordo os parâmetros em que o prático como tal é fundamentado.

Na Sittenlehre, a autoatividade absoluta do eu encontra uma resistência na mera objetividade

passiva [Stoff] que “acompanha continuamente a consciência”563 e condiciona a auto-consciência do

eu.  Essa objetividade  passiva,  diz  Fichte,  “simplesmente  subsiste;  simplesmente  é  e  permanece

como ela  é”564,  diante  da  “agilidade”  ou  “mobilidade”  da  atividade  formalmente  livre,  embora

materialmente  determinada,  com respeito  ao  objeto  em questão.  Este  movimento  ou  agilidade

562 FICHTE 1964, II, p. 21.
563 FICHTE 1964, XI, p. 26.
564 FICHTE 1964, X, p. 25.
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interior é “intuído como supremamente livre”, e nele a atividade conceitualmente apreendida toma

forma de  uma autodeterminação  a  nível  conceitual.  Na medida  em que uma autodeterminação

subjetiva  deve assumir  a  forma de um determinante  e  um determinado  submetidos  ao  jugo do

conceito, Fichte pode falar de uma causalidade do conceito, que assume representação sensível da

forma da liberdade: esta é a “representação sensível da auto-atividade [Selbsttätigkeit] e surge a

partir da oposição ao estado de constrangimento [Gebundenheit] tanto do objeto como de nós como

inteligência, na medida em que relacionamos um objeto a nós”565. Esta definição de liberdade se

vincula à ideia do conceito de um fim na medida em que um ato ou ser sensível emerge deste

conceito subjetivo autodeterminado, pois o agir eficaz é condicionado pela possibilidade de que eu

possa  projetar  [entwerfen]  este  mesmo  conceito.  Através  da  ideia  de  um  conceito  de  fim

absolutamente autodeterminado é que se pode pensar, portanto uma causalidade do subjetivo no

objetivo e uma independência e autossuficiência do próprio conceito nesse sentido.

Como pudemos investigar anteriormente, o conceito de fim, do qual decorre a causalidade

do conceito pelo qual o eu se determina como livre, depende da sua designação como um ato de

vontade, pelo qual o espiritual se torna querer [ein Wollen]566. O conceito fichteano de vontade nos

interessa  aqui,  na  medida  em que ele  se  vincula  com o de  liberdade  enquanto  causalidade  na

autodeterminação do conceito, e a partir dele podemos pensar o conceito de ação vinculado com o

ponto  de  vista  prático,  o  que,  guardadas  as  devidas  nuances,  em  Kierkegaard  é  central  na

compreensão da individualidade religiosa. O papel vinculante entre o teórico e o prático da vontade,

pelo qual ela entra em relação com o pensamento e se põe ao lado dele como as duas manifestações

da consciência define, em Kierkegaard, o locus em que o problema do desespero está posto; pois, na

mesma medida em que o desespero é transitivo e necessita de uma referência sobre a qual ele se

erige,  ele  também  implica  numa  relação  do  eu  que  desespera  consigo  próprio,  em  que  “ao

desesperar-se  de  algo,  ele  realmente  se  desesperou de  si  mesmo”567.  A implicação  desta  dupla

relação aqui em questão é precisamente a ideia de que a unidade positiva que o espírito representa

depende de uma  síntese,  na  qual  o  desespero  exprime a discordância  interna  dos  termos  desta

relação sintética  que se relaciona  consigo mesma,  pois  “a síntese não é  a  discordância,  mas é

meramente a possibilidade, ou na síntese repousa a possibilidade da discordância interna”568. Essa

síntese  é  utilizada  por  Anti-Climacus  para  descrever  a  essência  geral  do  homem,  e  as  formas

particulares que a síntese assume nas oposições entre finito e infinito, temporal e eterno, liberdade e

necessidade, são postas como formas que a relação sintética assume no movimento do homem em

se tornar espírito. Contudo, é advertido que a mera relação expressa pela síntese ainda não é um eu,

pois o eu requer um movimento para além da mera relação, numa relação que se relaciona consigo
565 FICHTE 1964, XIII, p. 27.
566 FICHTE 1964, XV, p. 28.
567 KIERKEGAARD, 1967, p. 19.
568 Idem, p. 15.
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mesma. Uma mera relação é, como já dito, uma unidade negativa, mas uma relação duplicada com

relação a si mesma, consiste na unidade positiva do eu.

Tal  caráter  sintético  da  personalidade  humana  consiste  no  fundamento  da  explicação

antropoteológica da qual o conceito de desespero faz parte e indica sua etapa mais avançada – que

também é composta pelo conceito  de angústia;  aqui  o  decisivo é:  se  o homem não fosse uma

síntese, não poderia desesperar-se. A discordância interna que o desespero representa é então posta

para o eu como necessitando de uma harmonização entre os termos da síntese, o que se efetiva na

tarefa de tornar-se si mesmo ou “tornar-se concreto”569. Esta harmonização contudo não pode ser

unificada ou reduzida a um movimento somente, mas ela consiste de fato num duplo movimento

com relação a ambos os opostos que compõem a síntese, de tal forma que nem o movimento per se

nem tampouco o próprio pólo objetivo da oposição possa ser reduzido ao seu anteposto.  Anti-

Climacus explica:

“Tornar-se si mesmo é tornar-se concreto. Mas tornar-se concreto não é nem tornar-se finito ou

tornar-se  infinito,  pois  aquilo  que  deve  tornar-se  concreto  é  de  fato  uma  síntese.

Consequentemente,  o  processo  de  tornar-se  deve  ser  um  infinito  afastar-se  de  si  mesmo  na

infinitização do eu, e um infinito retornar a si mesmo no processo finitizante”570

Tornar-se concreto ou tornar-se si mesmo pode ser tomado nesta construção a partir de duas

perspectivas,  portanto,  que correspondem aos  elementos  constituintes  da síntese:  um de caráter

psicológico, ou seja, a atualidade da  personalidade, a forma como a relação se relaciona consigo

mesma, e outro no caráter da individualidade, cujo contorno é dado pela relação com a força que

põe o eu, ou seja, Deus, e na qual ele repousa transparentemente no religioso. Mas o efetivar-se de

cada elemento aí presente, que é mostrado na gradação que envolve todo o texto,  do desespero

inconsciente  para  o  desespero  consciente,  do  não  querer  ao  querer  tornar-se  si  mesmo,  é

condicionado por dependência recíproca entre eles, ou seja, há uma dependência recíproca ali onde

Anti-Climacus situa a consciência, ou a autoconsciência (que para ele é o mesmo571) e a vontade, o

que se prova quando ele diz: “quanto mais consciência, maior o eu; quanto mais consciência, mais

vontade, quanto mais vontade, maior o eu. Uma pessoa que não possui vontade em absoluto não é

um eu;  mas quanto  mais  vontade ela  possui,  maior  autoconsciência  ela  também possui”572.  Da

mesma  forma  que  uma  concepção  adequada  do  conceito  de  desespero  como  uma  relação

inadequada do eu com seu fundamento é decisiva para o desenrolar do processo da consciência, é

necessário também que o eu tenha suficiente “clareza sobre si mesmo”573 para que a ação recíproca

da dialética entre saber e querer seja posta adequadamente na sua autoconsciência. Ademais, não se

569 Idem, p. 30.
570 Ibidem.
571 Cf. Idem, p. 29.
572 Idem, p. 29.
573 Idem, p. 48.
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pode deixar de recordar aqui o papel que a vontade exerce na constituição da transparência (a qual

pode ser equacionada com uma espécie de autoconsciência que, embora nunca absoluta, mantém

consigo mesma uma relação suficientemente determinada para o repouso do eu no poder que o

constitui) do eu para si mesmo, na qual o desespero é completamente extirpado: o  querer ser si

mesmo permanece, para Anti-Climacus, uma condição essencial para a relação correta do eu com o

pecado e para o equilíbrio e repouso final do eu na sua relação com o absoluto574.

A  relação  entre  saber  e  querer,  na  medida  em  que  se  encontram  numa  determinação

recíproca e são sobredeterminadas entre si e uma pela outra, é chamada por Anti-Climacus de uma

relação dialética. Mas o sentido substancial desta é compreendido apenas quando ela se encontra

situada  diante  da  sua  meta  específica  do  agir  ético,  no  qual  um  saber  que  se  expressa  no

conhecimento da liberdade enquanto auto-determinação é dado por meio da reflexão que se duplica

no agir efetivo, de um lado, e, de outro, numa vontade que se expressa e se determina pelo próprio

saber de si mesmo enquanto auto-determinado. A ideia de liberdade encontra aqui sua assertiva de

realizar a concordância entre saber e querer no instante da efetivação do agir ético, que Kierkegaard

chama  de  decisão,  ou  escolha  absoluta,  cujo  objeto  ou  diretriz  é  sempre  si  mesmo  quando

adequadamente posta. Ou seja, o indivíduo que decide ou escolhe o faz sempre tendo a si mesmo

como parâmetro e diretriz de escolha. Entretanto, tanto saber quanto querer possuem isoladamente

sua dialética própria, e portanto seus domínios específicos são válidos cada um por si antes que

venha  à  tona  a  ideia  da  autodeterminação  da  consciência,  na  qual  elas  se  defrontam  com  a

insuficiência  característica da sua própria dialética:  dialética do saber o encontra  na elaboração

abstrata última do conceito que não encontra por si só nenhum paralelo na atualidade, ao passo que

a vontade, que “possui sob si toda a natureza mais baixa do homem”575, dá uma vazão maior a esta

natureza na extensão temporal caso o instante da síntese não ocorra absolutamente no agir decisivo,

ou seja, “se uma pessoa não faz o que é certo no mesmo segundo que o saber – então, antes de tudo,

o saber se arrefece”, e nisso “a vontade permite que decorra um tempo, um ínterim que se chama

'nós veremos isso amanhã'”576, cujo resultado é a lassidão da irresolução e o adiamento da ação.

Esta peremptoridade do agir diante do saber no instante é aqui apenas como um exemplo da forma

categórica como a liberdade se impõe nesta determinação recíproca entre saber e querer,  e nos

servirá para compreender como o advento da ação consciente e a “intensificação que consiste em

mover do ser passivamente objeto de uma ação à ação consciente”577, que representa a dogmática do

pecado e a dualidade entre fé e escândalo que é posta por ela, é dada a partir de uma escalada na

consciência-de-si do desespero rumo a sua dissolução na fé.

574 Cf. Idem, p. 14.
575 Idem, p. 94.
576 Ibidem.
577 Idem, p. 99.
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Cumpre  ter  em  mente  que  Kierkegaard  afirma  um  tipo  de  liberdade  análogo  à

espontaneidade no agir racional, na medida em que o agir deve estar de acordo não apenas com o

saber, como no caso da filosofia socrática, mas também com a vontade – a tarefa imposta pelo

cristianismo determina que aquele que não agiu corretamente não compreendeu a tarefa pois não se

dispôs a compreender, não quis de fato compreender. No entanto, como coloca Loncar, não se trata

de uma auto-determinação radical; esta seria uma forma de desespero, na qual a própria dogmática

ficaria  inviabilizada  pois  não  se  poderia  mais  explicar  o  conceito  de  pecado.  Esta,  inclusive,

consiste  numa das  críticas  kierkegaardianas  ao  idealismo:  “é  precisamente  a  presença  de  uma

natureza pré-existente que constitui a habilidade humana de formar falsas interpretações, e assim

estar em desespero e, ao considerar a relação com Deus, estar em pecado”578. Esta natureza seria o

que explica para Kierkegaard a possibilidade de que alguém “faça o que é errado (essencialmente o

desafio) mesmo que ele compreenda o que é certo, ou se esquive de fazer o que é certo mesmo

compreendendo-o”579, o que contraria a posição do paganismo socrático que concebe a natureza

humana  do  ponto  de  vista  intelectual.  “Dessa  forma”,  afirma  Loncar,  “para  Kierkegaard  a

normatividade não é, como em Kant e Fichte, derivada da própria vontade do agente”580, pois o

critério da ação, se tomado como interno à própria vontade, torna impossível o desafio voluntário e

o agir imoral consciente.

No entanto, Loncar considera a teoria kierkegaardiana da consciência não uma forma de

negar  a  liberdade  in  toto,  mas  considera  que  a  sua  “teoria  do  eu  e  da  natureza  do  desespero

fornecem um modo iluminador de compreender como uma normatividade externa não precisa ser

uma instância  de  heteronomia”581.  A prova  disso  é  que  a  própria  escalada  e  intensificação  do

desespero que precede o momento de estabilização do eu na força criadora aparece pela primeira

vez como o eu infinito no próprio esvaziamento do imediato por meio da negação determinada, que

adquire na personalidade a forma da ironia. O “eu que se ganha por uma abstração infinita de toda

externalidade, o eu nu e abstrato, que comparado com o eu plenamente vestido da imediatez, é a

primeira forma do eu infinito”582, aponta para a discussão no Conceito de Ironia na qual a liberdade

concebida  como  pura  auto-determinação  se  arredonda  numa  liberdade  infinitamente  abstrata  e

negativa,  que  afunda no desespero  justamente  por  carecer  da  positividade  que  a  dogmática  do

pecado fornece para a personalidade efetiva. Mas é justamente neste tipo de apreensão de si mesmo

que consiste  no primeiro  passo  no  “ímpeto  que  avança  no  processo pelo  qual  um eu se torna

infinitamente responsável pelo seu eu efetivo”583, pois pelo próprio ato de negar, que é idêntico ao

578 LONCAR, 2010, p. 211.
579 KIERKEGAARD, 1967, p. 95.
580 LONCAR, 2010, p. 211.
581 Idem, p. 212.
582 KIERKEGAARD, 1967, p. 55.
583 Ibidem.
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ato de determinar-se, o eu constitui a si mesmo em erigindo para si os seus próprios limites. Há

então aqui uma concepção negativa da liberdade enquanto auto-determinação pura, que subsiste

enquanto uma forma do desespero a ser superada na harmonização da síntese prescrita por Anti-

Climacus, mas que é por outro lado também a primeira forma como o eu, e portanto a própria

liberdade584, aparece pela primeira vez para si mesmo.

As contraposições feitas até agora são, em termos gerais, as principais que se pode traçar no

que diz respeito à relação entre as teorias da consciência dos dois autores em questão. Pudemos

identificar até agora uma série de semelhanças entre Fichte e Kierkegaard, como a analogia entre a

noção fichteana de limite ideal da atividade e a noção de paradoxo em Kierkegaard, a concepção do

eu como uma síntese numa estrutura triádica, e o papel central da vontade na autoconstituição do

sujeito;  bem como algumas nuances divergentes,  basicamente na abdicação de Kierkegaard em

pensar o eu como posto por si mesmo e sim posto por um outro, e assim se negar a conceber a

atividade do eu como espontaneidade absoluta, e portanto na limitação imposta por ele à ideia de

autodeterminação absoluta do eu, sem, no entanto, diminuir o papel da vontade e da decisão, que

requer também que a liberdade individual seja preservada na relação com o absolutamente outro.

As semelhanças entre as estruturas apresentadas servem como ponto de partida para elucidarmos a

precisão da leitura que Kierkegaard tem de Fichte, e em até que ponto as apropriações deste por

aquele se deram de forma consciente ou não. Ademais, poderemos ver também os limites desta

mesma leitura, em que se tornará claro a extensão daquilo que a posição de Kierkegaard tem a dizer

sobre a resolução dos problemas postos por Fichte.

Fichte como um pensador grego

Nos  seus  Papirer,  Kierkegaard  expressa  em  uma  nota,  que  havia  sido  originalmente

elaborada como uma primeira versão do prefácio para o  Livro Sobre Adler, sua admiração sobre

Fichte,: “Fui suficientemente afortunado em encontrar melhor e mais piedosamente expressado do

que eu sou capaz de dizer por um homem que eu sempre venerei, o velho Fichte, um homem no

sentido  superior,  um caráter  em  sentido  elevado,  um  pensador  no  sentido  nobre  grego”585.  A

digressão a que esta fala diz respeito concerne especificamente ao diagnóstico de época que Fichte

ele  foi  capaz  de  elaborar,  possivelmente  numa referência  à  posição  do orador  discutida  em  A

Vocação do Homem. A descrição de Fichte como um caráter elevado e superior indica a ideia de

uma  completude  da  personalidade  individual,  que  Kierkegaard  via  como  uma  característica

positiva; para ele

584 Idem, p. 29.
585 KIERKEGAARD, 1967, VII.2 B 270.
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“o  desenvolvimento  do  idealismo  como  um  todo  em  Fichte  certamente  encontrou,  por

exemplo, um eu, uma imortalidade, mas sem completude, como o marido de Aurora, que era

com  certeza  imortal,  mas,  em  faltando  a  juventude  eterna,  terminou  por  se  tornar  um

gafanhoto (…) Em desespero Fichte atirou o lastro empírico ao mar e afundou”586.

Ainda que Kierkegaard mantenha-se firme na posição de que, ao fim e ao cabo, o eu absoluto de

Fichte resulte numa abstração inefetiva, ainda assim ele se admira da força dialética do pensamento

de  Fichte,  que  vai  além  da  “abstração  hegeliana  para  a  intuição”587,  e  que  nenhum  de  seus

seguidores conseguiu imitar: “Fichte se mantém num pináculo grandemente elevado performando

os mais maleáveis movimentos (dialéticos), enquanto a multidão se mantém de pé e se maravilha

com ele e não o segue, e os poucos que tentam escalar até lá o parodiam (a escola fichteana)”588.

Ao elucidarmos a apreensão positiva de Fichte por Kierkegaard como um filósofo grego,

poderemos explicitar qual o ponto positivo que Kierkegaard via na sua concepção da filosofia grega

e na forma que adquiriu para os pensadores modernos, bem como identificaremos a importância que

o ponto central desta relação tem para nós. Este ponto não é senão a reflexividade que havia sido

introduzida  pela  filosofia  grega,  e  que  encontra  em  Fichte  o  seu  melhor  representante  na

modernidade, segundo Kierkegaard. Para ele, a máxima délfica do “conhece-te a ti mesmo” consiste

no traço principal da filosofia grega que foi elevado a princípio operante de toda a filosofia em

Fichte.  O  princípio  do  refletir  sobre  si  mesmo  que  o  autoconhecimento  nos  moldes  gregos

pressupõe se torna, em Fichte, o movimento fundamental do fazer filosófico, e a tônica que enfatiza

o  caráter  prático  da  reflexão  como um agir  –  que  Kierkegaard  expressa  através  do  ético  –  se

configura em Fichte pela primeira vez como uma auto-efetividade, um agir efetivo sobre si próprio

pro meio da autorreflexão. Nesse sentido, a filosofia fichteana consiste para Kierkegaard num passo

além da ética grega, que, por “não ser uma ética em sentido próprio” pelo fato de “reter um fator

estético”589,  possui uma ingenuidade própria,  uma  naiveté que adiciona à virtude,  no sentido de

fazer  um  homem  feliz,  a  necessidade  de  uma  série  de  fatores  contingentes,  como  na  ética

aristotélica: saúde, amigos, bens terrenos, etc., também contam para a realização da eudamonia.

Fichte, nesse sentido, teria ido além ao engajar-se, na esteira de Kant, no pensamento de

uma  ética  puramente  assentada  nos  princípios  racionais  da  ação  como  condição  não  de  uma

eudaimonia,  mas  de  uma  dignidade  fundamental  que  cria  as  condições  para  o  cultivo  da

individualidade. Tal fermenta cognitionis, para usar uma expressão de Baader, consiste justamente

naquele  ruminar  paciente  da autorreflexão e  no saber  de si  mesmo que caracteriza  o pensador

honesto na visão de Kierkegaard. Para ele, assim como Fichte, Schleiermacher também “era um

586 Idem, I A 302.
587 Idem, II A 31.
588 Idem, I A 252. A escola fichteana a que ele se refere aqui é o próprio romantismo de Jena, a que Kierkegaard,

seguindo a esteira de Hegel, atribuía a alcunha de discípulos de Fichte.
589 KIERKEGAARD, 2010, p. 16-7.
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pensador no belo sentido grego, um pensador que falava apenas do que sabia”590, e, se esta é uma

característica do pensar grego, o pensar reflexivo de Fichte fala também apenas do que sabe – de si

mesmo; e aí onde reside sua força reside também, para Kierkegaard, sua fraqueza: do saber que

sabe apenas de si mesmo devém o caráter abstrato do pensamento, em que se encerra em si mesmo

e cujo agir é inefetivo justamente por não considerar nada além de si que não esteja em relação

consigo próprio.

O pensamento  grego,  para  Kierkegaard,  se  associa  ao  pensamento  ligado  à  philosophia

prima,  cujo caráter  étnico ou pagão encontra  sua expressão na imanência expressa pelo ato de

recordar. Ele enxerga a filosofia de Fichte, portanto, como encerrada na imanência do eu absoluto

que  subsume  a  oposição,  na  qual  se  desenrola  a  tensão  entre  eu  e  mundo,  numa  totalidade

constituída a partir da reconstrução da própria síntese da oposição numa unidade por meio de um

movimento retrospectivo, a que Kierkegaard associa com a recordação ou com a reminiscência. A

partir disto, Kierkegaard busca enxergar a unidade entre o finito e o infinito como uma síntese atual

no conceito de existência, cuja distinção entre o eu finito e o eu absoluto se relaciona com uma

força exterior ao eu e que o transcende e se coloca fora dele como uma força criativa. Esta secunda

philosophia  concebe o eu concreto como uma síntese entre finitude e infinitude, cujo movimento

essencial se define como repetição em oposição à recordação, e qualifica assim a filosofia moderna

em contraposição à antiga. O movimento da filosofia grega pensa o passado como consumado na

unidade  do  presente,  e  assim  permanece  orientada  em  direção  ao  passado;  daí  que  haja  “um

repouso,  uma  quieta  solenidade  na  beleza  grega”,  pois  para  ela  “a  sensualidade  não  é

pecabilidade”591, o que exclui, segundo ele, o espírito da relação entre o homem e sua existência. A

pecabilidade introduzida pelo cristianismo consiste na própria dificuldade da relação entre saber e

agir,  o  que é  completamente  estranho ao pensamento  grego.  Enquanto  para  o homem grego o

passado  constantemente  se  encerra  no  presente  para  o  pensamento,  para  o  homem moderno o

presente consiste  numa constante  abertura para o futuro,  o que envolve a pecabilidade como a

possibilidade do fracasso do agir efetivo, abertura esse que envolve sempre algo além de uma mera

elaboração ideal da totalidade do passado. Nesse sentido, a consciência superior, que em Fichte

envolve  esta  autorreflexão  conformada  como  autodeterminação  e  assim  dá  à  ação  a  forma

necessária segundo a lei que a rege por meio dessa relação com o passado, em Kierkegaard aparece

apenas como uma consciência da finitude e da dependência de algo outro, de tal forma que a forma

da ação não se conforma objetivamente como uma lei, mas se introjeta subjetivamente como uma

atividade que se efetua sobre uma incerteza, como nos moldes expressos pela fé religiosa.

590 Idem, p. 20.
591 Idem, p. 65.
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A crítica de Kierkegaard a Fichte incide nesse ponto, onde a lei universal não pode expressar

a determinidade  que  rege o indivíduo na sua liberdade;  se,  para Fichte,  a  autodeterminação se

efetiva a partir  do momento em que a lei que rege uma ação livre pode ser expressa como um

universal, e assim pode ser apreendida universalmente como doutrina da ciência, para Kierkegaard

se dá exatamente o oposto: a liberdade se expressa como individualidade, e só vem a ser qualificada

como liberdade na medida em que o indivíduo se encontra numa relação distinta com o universal

justamente por não podê-la exprimir em termos gerais, e assim não pode ser formulada como uma

Wissenschaft sistemática. Daí Kierkegaard dizer: “o 'eu' significa precisamente a contradição de pôr

o universal como particular (…) e esta é a maravilha da vida, que cada homem que é consciencioso

de si mesmo sabe o que nenhuma ciência sabe, já que ele sabe quem ele próprio é”592. Saber de si

mesmo quem se é,  ou seja, percorrer o caminho da autorreflexão na liberdade,  não é tanto um

processo de apreensão de uma lei  universal  do agir  à qual a vontade se orienta,  mas antes um

processo de individuação  no qual  o  eu é  posto  por  um “salto  qualitativo”593,  de tal  forma que

anteriormente sequer se poderia pensar sobre ele. Esta, segundo Kierkegaard, é “a profundidade do

dito  grego  do  conhece-te  a  ti  mesmo,  que  foi  compreendido  por  tempo  demais  como  a  pura

autoconsciência, a leveza do idealismo”594: a existência concreta não consiste numa autoconsciência

pura que pode ser apreendida como um substrato comum a todo indivíduo, mas numa consciência

concreta que tem seus limites na própria existência temporal finita de todo indivíduo.

A crítica de Kierkegaard a Fichte culmina, portanto, na afirmação de que o eu fichteano não

coincide com o sujeito existente. Atingir um eu absoluto significaria dizer que o eu pode sair de si

mesmo,  e  criar  por  um ato  próprio  um ponto  de  vista  exterior  a  si  mesmo;  daí  Kierkegaard

denominar  o eu fichteano,  da mesma forma como Hegel  o  faz,  como um “eu-eu”,  um “ponto

matemático que não existe”595: “o fantástico eu-eu não é infinitude e finitude em identidade, pois

nem um nem outro são atuais; é uma união fantástica com uma nuvem, uma união infrutífera e a

relação do eu individual com esta miragem nunca é enunciada”596. Ao mesmo tempo em que o eu-

eu um ponto matemático,  ele  compõe a totalidade da realidade,  e esta omniabrangência é para

Climacus tema de escárnio, pois ali vige apenas a possibilidade de uma transcendência objetiva que

jamais excede os limites do eu absoluto: “o pensamento especulativo moderno reúne tudo para

possibilitar  ao indivíduo transcender a si mesmo objetivamente,  mas isto não pode ser feito.  A

existência  exerce  suas  coações”597.  A infinitização  que  o  eu  sofreria  em Fichte  é  o  oposto  da

situação dele no mundo concreto, pois nada pode ser derivado para fora dele, ele não pode ser, por

592 Idem, p. 78-9.
593 Idem, p. 79.
594 Ibidem.
595 KIERKEGAARD, 1992, p. 197.
596 Ibidem.
597 Ibidem.
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assim dizer, superado numa unidade superior, pois tudo está no eu. Este é, portanto, o ponto de

partida da filosofia que, segundo Kierkegaard, não coincide com o ponto de partida da existência.

Segundo Wilhelm Anz,  é  nesse  sentido que a  interpretação  de Kierkegaard  da filosofia

alemã converge com o ponto de partida dos gregos, e este ponto de partida em comum não é senão

“a  reflexão  do  pensamento  sobre  si”598.  Contudo,  para  Anz,  o  próprio  tema  desenvolvido  por

Kierkegaard  na  sua  filosofia  como  um  todo,  ou  seja,  a  interpretação  do  indivíduo

[Einzelinterpretationen] tem o pressuposto idealista de uma filosofia da reflexão, e só poderia ser

desenvolvido dentro desta perspectiva, ainda que pretenda ultrapassá-la como uma exposição dos

limites da própria filosofia diante da tarefa do religioso. A proposta de Kierkegaard se mantém no

horizonte do “princípio do idealismo: uma construção do todo a partir  de um absoluto, que em

Hegel  se  dá  a  partir  da totalidade  do eu  como a  substância  absoluta,  e  em Fichte  como o eu

absoluto. A orientação do princípio só é possível dentro de uma filosofia da reflexão”599. A reflexão

consiste, também para Kierkegaard como para os gregos e para os idealistas alemães, em um tipo

de atividade direcionada para o próprio reflexionante, uma autoatividade, e portanto também num

tipo  de  praxis;  é  nesse  sentido  que  a  atividade  reflexionante,  se  dissociada  de  uma  atividade

objetiva de construção teorética, encontra tanto em Fichte quanto em Kierkegaard um ponto em

comum como ponto de partida da autodeterminação do sujeito. O lugar apropriado deste tipo de

reflexão  originária  não  é,  então,  a  construção  de  um  sistema  –  tampouco  para  Fichte,  como

Kierkegaard supunha – mas a própria ação ética, cujo fundamento reflexivo não é o pensamento,

mas a resolução da vontade.

Assim, Kangas também concorda que a posição de Fichte e Kierkegaard a esse respeito

encontram-se mais próximas do que o próprio Kierkegaard está disposto a admitir; para ambos, “a

ética  precede  a  teoria.  A  teoria  está  condicionada  à  praxis  em  Fichte,  ainda  que  uma  praxis

'transcendental”,  antes que, como em quase toda a tradição ocidental,  no caminho oposto”600.  É

neste ponto em que coincidem, em ambos os filósofos, o ato originário da consciência/ existência

cujo caráter fundamental é expresso pela ação ética: pôr a si mesmo absolutamente e escolher a si

mesmo  incondicionalmente  indicam,  pois,  o  mesmo  movimento,  e  a  própria  autorreferência

fundamentalmente implícita em ambas as formas de se expressar este ato indica o caráter reflexivo

implícito em ambos. Fichte, nesse sentido, abriu o caminho para Kierkegaard ao pensar a atualidade

como o início do processo de autoconstituição da consciência em liberdade, como na dialética da

repetição,  em oposição  à  reminiscência,  que,  como  no  conceito  hegeliano,  constitui  o  fim  do

processo de mediação: “a atualidade está no início, na resolução, e não, como a dialética de Hegel
598 Cf. ANZ, 1956, p. 49.
599 Idem, p. 48.
600 KANGAS, 2016, p. 81.
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sugere na sua inteireza, ao fim do processo de mediação. O atual significa a liberdade no seu poder

de começar antes de uma realidade engajada numa totalidade sistemática; está na abertura, não no

encerramento”601.  Nada impede  de conceber,  portanto,  que  o  sentido  da  Wissenschaft fichteana

poderia ser pensada pelo próprio Fichte como um desdobramento expositivo do ato originário, e que

se relaciona com ele como uma segunda reflexão, mas que não pode confundir-se com ele pois a

reflexão decorre ela própria em dois níveis distintos, o que impede a concepção antissistemática de

Kierkegaard de ser aplicada aqui: o desenvolvimento teórico em Fichte não suprime ou supera a

constituição original, mas aponta para ela como a origem na qual a abertura subsiste enquanto tal.

Pode-se  dizer,  nesse  sentido,  que  o  ato  livre  e  fundamental,  constituinte  primeiro  da

consciência  autodeterminada,  se define por uma  resolução reflexiva,  na qual  o agente põe a  si

mesmo como uma unidade reflexiva entre o ser pensante e ser agente:  somente nessa resolução

reflexiva há uma unidade entre ser e pensar, na qual se enxerga efetivamente a assertiva fichteana

de que o tipo de filosofia  que se escolhe depende do tipo de homem que se é.  Este  é o traço

principal que Kierkegaard identifica em Fichte que permite enxergá-lo como um pensador grego,

pelo qual a existência, ou a aparição histórica da subjetividade – especificamente em remissão à

figura de Sócrates  – pode constituir-se ela própria  como uma resolução da própria  época,  uma

objeção  a  toda  determinação  caduca  da  história  anterior  que  já  se  encontra  encerrada,  e  cuja

aparição histórica da subjetividade é fundamentalmente uma abertura para o advento de algo mais

elevado. Esta ideia de resolução reflexiva encontra sua contrapartida na ideia de uma decisão ou

apropriação do eu por si mesmo, de tal modo que seu caráter reflexivo é justamente determinado na

separação entre um eu ideal e um eu real, e sua resolução consiste no início do movimento da

atividade livre enquanto o esforço de apropriação e de unidade entre o real e o ideal. O problema até

aqui é, portanto, o mesmo para ambos os filósofos em questão. O que nos interessa a partir de então

determinar  como  a  reflexividade,  especialmente  na  formulação  da  dupla  reflexão,  encontra-se

imbricada  nesta  questão  fulcral  e  de  quais  perspectivas  podemos  estabelecer  divergências  e

convergências entre Kierkegaard e Fichte.

A dupla reflexão em Kierkegaard e Fichte

Pudemos tornar claros alguns motivos entre as convergências e divergências entre os dois

autores que nos interessam do ponto de vista da clarificação da noção de dupla reflexão. Em geral,

nossa exposição do conceito de dupla reflexão foi condicionada até agora, tanto no que concerne a

Kierkegaard  quanto  a  Fichte,  por  uma  abordagem  em  três  flancos:  em  primeiro  lugar,  numa

perspectiva da teoria da subjetividade e da consciência, pela qual a reflexão é enfatizada em seu

601 Idem, p. 81-2.

216



aspecto teorético; em segundo lugar, na perspectiva da constituição do eu prático ou do indivíduo

existente, numa relação constituída a partir de uma teoria da ação em que o sujeito desta se encontra

reflexivamente determinado por sua própria atividade reflexiva; e, por último, como um método de

expressão filosófica,  no qual a segunda reflexão aparece como uma consumação da primeira  e

como elaboração discursiva dos resultados da reflexão enquanto processo performado e completo.

Embora a comparação entre a filosofia de Fichte e a de Kierkegaard possa ser feitas em muitas

outras nuances602, não nos cabe aqui percorrer a todas as discussões que daí derivam, mas devemos

ater-nos  àquelas  que  tangem  a  questão  sobre  o  conceito  de  reflexão  –  ainda  que,  em  alguns

momentos, a discussão possa ter se encaminhado para pontos meramente tangenciais.

O conceito de reflexão sofre, a partir da filosofia de Kierkegaard, um deslocamento que

parte do ponto de vista do idealismo, que Kierkegaard expressava através do conceito fundamental

sujeito-objeto (que equivale aqui ao “eu-eu”), para aquilo que ele chama de existência: para ele, a

reflexão se refere ao ponto de vista da existência, atual e em processo, e não ao ponto de vista

acabado  que  a  autoconsciência  absoluta  do  idealismo,  segundo  ele,  pretende  conclamar.

Kierkegaard,  portanto,  não  se  dispõe  a  pensar  sistematicamente  a  reflexão  racional  como uma

reminiscência da identidade entre ser e pensar para a atividade efetiva no sujeito existente; nessa

perspectiva, a identidade da autoconsciência, ou o ponto de vista absoluto, é posta no limite como

uma objetificação infinita que o sistema pretende esgotar na sua própria apresentação. Dessa forma,

a perspectiva da existência se constitui a partir do movimento contrário, ou seja, a partir de uma

subjetivação infinita,  em que o sujeito constitui  a si  mesmo numa relação de autodeterminação

consigo  próprio,  sem  que  no  entanto  este  movimento  ele  próprio  deixe  de  encontrar  um

correspondente  na  ação  exterior  objetiva.  Segundo  Kierkegaard,  este  duplo  movimento  é

assistemático e deve manter-se sempre submetido à liberdade fundamental que constitui o sujeito

existente.

Ora, pudemos observar, na nossa exposição sobre Fichte, uma dupla orientação análoga no

que diz respeito à estrutura da reflexão. Embora Fichte pretenda imprimir à atividade reflexiva do

eu uma objetividade que permite sua apreensão como doutrina sistemática, ali também se encontra

um duplo movimento reflexivo que, apreendido enquanto elaboração conceitual e referida à unidade

“sujeito-objeto”, como Kierkegaard enuncia, é meramente conceitual, ou seja, teorética, se define a

partir das atividades reciprocamente condicionantes de autorreflexão e autodeterminação. Se, num

primeiro nível, a reflexão se delimita conceitualmente num primeiro momento como autorreflexão,

602 David Kangas enumera os principais pontos em que os pensamentos de Kierkegaard e Fichte convergem entre si: 1)
o papel  central  da subjetividade  e da interioridade  na questão da verdade;  2)  as  condições  ontológicas  para  a
verdade, que ambos pensam em termos de uma duplicação da realidade; 3) a infinitude essencial do esforço para
qualquer ser finito; 4) prioridade da fé ou interessa para a razão teórica; 5) a necessidade de uma estratégia de
comunicação indireta. Muitas destas foram discutidas tangencialmente ao longo da exposição, mas apenas com o
intuito de delimitar o conceito de reflexão. Por isso, nos ateremos agora aos aspectos resultantes, que não percorrerá
todos os pontos aqui elucidados. Cf. KANGAS, 2016, p. 79.
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e assim traz a tona a relação do eu consigo mesmo como fundamento da relação do eu com o outro

ou com o  não-eu,  num segundo  nível,  esta  mesma relação  se  determina  ainda  de  forma  mais

decisiva quando a autorreflexão vem a ser determinada como a constituição do eu por si mesmo, ou

seja, o pôr de si mesmo do eu se mostra como duplamente refletido, a partir do que ele se põe como

teórico  ou  objetivo,  e  prático,  ou  subjetivo.  Estes  dois  níveis  hierarquicamente  ordenados

constituem, portanto, o que convencionamos chamar, na simultaneidade de seu duplo movimento,

de dupla reflexão,  e  que em Fichte estrutura  a própria  orientação da exposição  da doutrina  da

ciência, como uma reflexão sobre o fundamento da consciência, a qual vem a ser o objeto do saber

do sujeito, e uma reflexão posterior sobre esta mesma reflexão, agora num nível em que o sujeito

vem a saber que sabe de si mesmo como autoconstitutivo, e, portanto, livre.

Segundo o paralelo que devemos traçar, os dois níveis da reflexão podem ser encontrados

justamente na ideia de um paralelo entre uma reflexão subjetiva e uma reflexão objetiva. Se para

Climacus, no Postscriptum, toda objetivação consiste numa violação da autenticidade da verdade da

interioridade,  por outro lado esta afirmação deveria ser ponderada no que diz respeito à própria

ideia da possibilidade de uma expressão objetiva de um discurso subjetivo,  de um expressar da

verdade  apropriada  pela  subjetividade  autoconstituída.  Esta  apropriação,  portanto,  consiste  no

primeiro movimento da reflexão, a partir do qual o indivíduo vem a conceber a si mesmo enquanto

tal. Mas o seu processo de autodeterminação tem aí apenas o seu início: a sua liberdade se efetiva a

partir deste ponto como uma constante com a qual o indivíduo deve relacionar-se sempre sob o

registro da possibilidade da sua própria supressão, ou seja, na vertigem da angústia e do desespero.

Na medida em que isto é assumido, a segunda reflexão pode tomar a forma ou de uma produção

literária ou de um ato de amor religioso; a forma em si é determinada pela própria natureza singular

do indivíduo, e, na medida em que este vínculo é efetivo, a autenticidade e a liberdade da atividade

reflexiva encontra-se garantida, pois o indivíduo aqui sabe a si mesmo como livre e possui, por

assim dizer, a liberdade sobre sua própria liberdade, embora isso não se dê num nível cognitivo.

Da mesma forma, pode-se traçar um paralelo conceitual frutífero na concepção de ambos os

autores dos conceitos  de reflexão finita  e infinita;  aqui podemos observar inclusive em até que

ponto a crítica de Kierkegaard a Fichte sobre o caráter abstrato do conhecimento efetivamente se

aplica. Com efeito, pudemos investigar que, para ambos os autores, a reflexão determinada como

finita, que se explica pela sua relação com um contraposto, um travo ou uma contradição – que em

Kierkegaard adquire, no seu limite, a tensão que funda a própria origem da consciência, e que é

designada pela figura do paradoxo – é também pensada como uma reflexão objetiva, ou seja, aquela

que pode vir  a identificar-se com a exposição sistemática e, no caso de Fichte,  com a  letra da

mesma,  que  sempre  se  encontra  numa  relação  de  insuficiência  e  inatualidade  com relação  ao

espírito vivo, o cerne da doutrina ela mesma. Da mesma forma, a reflexão infinita se identifica
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como aquela que parte da efetividade da finitude refletida, ou seja, da consciência da finitude ela

mesma, e assim se identifica com o momento de subjetivação, no qual a primeira reflexão não é

suprimida ou neutralizada, mas encerrada no sentido de que agora ela se repete infinitamente num

patamar  mais  elevado.  Entretanto,  na medida  em que a  reflexão infinita  está  instaurada  para  a

consciência,  a  reflexão finita  está  contida  nela  como um elemento  da sua própria  circularidade

infinita, de tal forma que esta não pode se dar sem a finitude e se mantém condicionado por ela.

Aqui vige uma determinação recíproca entre os dois níveis de reflexão cuja simultaneidade dá a

condição para o conceito de dupla reflexão, que concerne, como vimos, ao tipo de reflexividade que

determina a atividade absoluta do eu.

Em Kierkegaard,  da  mesma forma,  podemos dizer  que o desenvolvimento  espiritual  do

indivíduo, que se determina de forma pela central pela reflexão – na medida em que o religioso, ou

o cristianismo, é, de ponta a ponta, reflexivo – depende ele próprio de uma limitação seguido de

uma sobrelevação, estabelecendo entre os níveis uma diferença qualitativa, pela qual a reflexão se

duplica  e  se  sobreleva  a  si  mesma  de  tal  forma  que  se  torna  impossível  confundir  os  dois

momentos. A constituição do indivíduo religioso se apresenta nesse movimento pela colisão com

paradoxo, que se institui  ali como expressão do travo (Anstodet/  Anstoss), seguida do salto que

institui uma nova potência da consciência, para retomar uma expressão que designa o nível superior

em que o indivíduo recupera a si mesmo através da dádiva divina.  A reflexão infinita  designa,

portanto, o nível espiritual passível de ser alcançado pela reflexão na medida em que ela designa a

própria relação do eu com o outro, com a força que o criou. Como explica Akira Omine, tanto em

Fichte quanto em Kierkegaard a reflexão em sua potência superior se qualifica por um “retorno

infinito da subjetividade em si mesma”603, e esta abertura que pode ser identificada como traço da

liberdade  do  indivíduo  em  Kierkegaard  já  se  encontra  prefigurada  na  própria  elaboração  da

reflexividade fichteana, especificamente na sua articulação conceitual com a noção de infinitude.

A correlação entre os conceitos de reflexão infinita no dois autores possibilita também traçar

uma  importante  analogia  com  respeito  ao  conceito  de  imaginação,  cuja  concepção  depende

fundamentalmente de uma reflexividade determinada pela infinitude para ambos os autores. Ambos

percebem as insuficiências e a própria dependência do entendimento com relação à imaginação, e

concedem a ela um papel mais fundamental na atividade do pensamento do que aquele. Se a coisa-

em-si em Fichte permanece como um horizonte transcendental que regula e orienta a atividade do

eu, permanecendo todavia indeterminada, a interioridade kierkegaardiana permanece como a ponto

de  fuga  de  toda  a  tarefa  reflexiva  de  apreensão  filosófica,  permanecendo  na  sua  inefabilidade

inapreensível para o discurso do entendimento, ainda que se determine como a questão orientadora

de toda atividade de autodeterminação na existência. Em virtude desta insuficiência ontológica do

603 OMINE, 2016, p. 67.
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eu finito, a sua atividade é posta em oscilação no inter-esse entre a finitude e a infinitude, locus este

que, para ambos os autores, define a atividade da imaginação como componente indissociável da

faculdade da reflexão, ou, mais ainda, como a própria atividade condicionante da reflexão. Anti-

Climacus, nesse sentido, é nada menos que um fichteano, pois ao definir a imaginação como um

medium para a infinitização não só a determina como condição para a reflexão infinita, mas também

concede a ela o poder plenipotenciário de dar a condição da finitização: é ela própria quem cria a

colisão entre real e ideal, e ela própria quem os põe como contrapostos. Como explica Smail Rapic,

em Fichte  “a  imaginação  é  o  medium do  processo  de  reflexão  em  que  a  atividade  infinita  é

finitizada”, pois na sua atividade oscilatória “constitui o não-eu como um objeto qualitativamente

determinado”604.  A  imaginação  possui  uma  “estrutura  autorreferencial”605 que  se  define  pela

reflexividade, e por meio desta a imaginação dá origem ao  Anstoss. Nesse sentido, a imaginação

consiste, tanto para Fichte quanto para Anti-Climacus, na faculdade instar omnium, a condição para

todas as capacidades e atividades do eu. No entanto, não se deve pensar que ela se confunde com a

atividade  fundamental  deste:  esta  permanece,  para ambos sendo uma atividade  qualificada  pela

reflexão, que indica a tarefa de autodeterminação real da subjetividade, e não a sua elaboração ideal.

Não obstante, na medida em que todo oscilar depende de um refletir num contraposto, o movimento

oscilatório  da  imaginação  permanece  determinado  ele  próprio  como  reflexivo.  Nesse  sentido,

imaginação e reflexão são mutuamente enredadas uma à outra de forma essencial, e nenhuma delas

pode ser pensada enquanto faculdade do eu isoladamente, sem uma referência à atividade da outra

como atividade complementar.

Outro ponto importante em que o conceito de dupla reflexão pode ser visto de maneira clara

na concepção triádica  da estrutura  da egoidade  comum aos dois  autores.  Em se concebendo a

reflexão como um movimento específico do eu, aqui duplicado na reflexão finita ou real entre eu e

não-eu,  e na reflexão infinita  ou ideal  entre eu empírico e eu absoluto,  o duplo movimento da

reflexão se  percebe  na  relação  simultânea  entre  o  movimento  da  finitude  em referência  ao eu

absoluto e em relação com este. A segunda reflexão, pela qual o eu finito entra em relação com o

absoluto,  não  é  dada  de  antemão  ao  início  do  movimento  reflexivo,  e  deve  resultar  para  a

consciência da autorreferência do eu a partir da qual ele se autodetermina como livre. Este âmbito

indica, pois, o caráter prático da reflexão determinada pela vontade, ou seja, o nível superior em

que a reflexão performa seu movimento primeiro e efetua o segundo movimento da infinitude. A

partir daí, a segunda reflexão se efetiva como expressão da sua vontade determinada que possibilita

sua relação com o eu absoluto. As diferenças de nuances entre os dois autores se dá, portanto, ao

passo que para Fichte esta simultaneidade é, no ideal, posta como uma unidade, rumo à qual o

604 RAPIC, 2010, p. 123.
605 Ibidem.
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indivíduo se esforça, mas que aparece sempre como uma possibilidade efetiva para o eu finito, e,

mais ainda, como necessária para que o eu se determine como autoconsciência. Para Kierkegaard,

por sua vez, a simultaneidade se manifesta desde o início como uma impossibilidade, pois há um

hiato intransponível entre o eu existente e o eu absoluto, ou seja, Deus; embora isto por si só não

signifique  que  uma  relação  com  o  absoluto  seja  impossível,  mas  o  contrário  é  o  caso:  a

dessemelhança qualitativa entre o homem e Deus é a condição e uma determinação fundamental da

relação,  e  toda  a  crítica  de  Kierkegaard  ao  idealismo  é  elaborada  no  intuito  de  enfatizar  esta

dificuldade. O resultado disto é que a forma resultante da atividade da segunda reflexão, ou seja, a

própria elaboração filosófica da relação entre o eu finito e o eu absoluto, adquire diferentes nuances

em cada ponto de vista distinto.

Dessa forma, podemos abordar o terceiro ponto, em que o conceito de dupla reflexão vem a

ser definido pela constituição formativa da expressão filosófica: se em Fichte a pressuposição da

unidade efetiva é posta como uma necessidade do ponto de vista da autoconsciência – ou seja, a

relação recíproca em unidade entre eu finito e eu infinito é posta como efetiva no próprio esforço

pela infinitude na atividade prática, então somente assim a sua forma de exposição filosófica pode

adquirir o modelo de uma Wissenschaft, ou de um saber sistemático. No entanto, há que se fazer

duas ressalvas: primeiro, o esforço prático do eu é direcionado a um ideal transcendental, e que não

pode, dessa forma, ser concebido como uma plenitude efetiva no real, mas apenas em determinação

recíproca com este. Isto significa que o esforço prático deve ser determinado como infinito, e a

segunda reflexão, que está vinculada a ele,  também deve adquirir em sua forma uma infinitude

estrutural que, na medida em que ela se determina como uma atividade de produção filosófica,

condiciona o próprio resultado desta atividade, ou seja, a exposição do sistema, de maneira que ela

própria não pode ser concebida numa completude absoluta e como um terminus perfeito e acabado;

esta configuração somente pode ser almejada pela atividade filosófica como um horizonte, um ideal

qual a atividade se dirige, e que assim a regula e condiciona. Em segundo lugar, e em consequência

disto, deve-se apontar que o sistema de Fichte jamais se apresentou como pronto e sempre esteve

sujeito a diferentes reformulações; Fichte tinha portanto plena consciência que esta característica

era algo inerente à própria natureza do sistema, e daí que as constantes reformulações não devem

ser vistas como suplementos contingentes à produção filosófica de Fichte,  mas como etapas do

movimento necessário de aproximação infinita pelo qual o sistema almeja pela sua completude.

De  maneira  análoga,  a  teoria  da  comunicação  em  Kierkegaard  põe  que  há  uma

insuficiênciainerente a todo processo de compreensão da verdade objetiva, e que toda tentativa de

apreensão de uma verdade existencial do ponto de vista exterior a uma apropriação por parte de um

sujeito ele mesmo existente redunda em um mal-entendido inevitável; toda compreensão adequada

da verdade exige, pois, um envolvimento performativo do sujeito que se relaciona com ela, envolve
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uma duplicação que prefigura a própria relação da forma de apreensão da verdade com a forma na

qual ela é apresentada. Compreender é, nesse sentido, tanto para Fichte quanto para Kierkegaard,

uma operação do espírito, e não simplesmente da letra objetiva; envolve uma reprodução interior do

conteúdo  filosófico  da  verdade  em  questão,  um performar  individual  no  qual  a  exposição  da

verdade  vem a  ser  para  o  indivíduo  um apelo  à  sua  capacidade  de  resolução  e  decisão,  uma

demanda  de  seu  engajamento  ou  interesse  práticos  que  antecede  radicalmente  a  contemplação

teórica desinteressada. Nesse sentido, a ideia de uma dupla reflexão como comunicação indireta

repete  a  noção  de  Fichte  de  que  o  texto  filosófico  deve  manter-se  essencialmente  aberto  ao

envolvimento do leitor,  erigindo-se como uma exortação e um conclame ao pensamento que se

traduz em ação. Kierkegaard quer dizer o mesmo quando define o pensador existente como o sujeito

que  não  se  torna  objeto606:  isso  significaria  uma indiferença  da  sua  liberdade  diante  do  que  é

afirmado, e tal dissociação entre o dito e o feito, entre o discurso e a ação, não deve jamais ser

permitida no indivíduo que reivindica para si uma relação com a verdade – que apenas recebe o

nome de existente em Kierkegaard, e de sábio em Fichte.

* * *

Podemos, com isso, dar por encerrada a nossa exposição sobre o conceito de dupla reflexão

da forma como ele pode ser concebido a partir da concepção de reflexividade que opera na filosofia

de Fichte. A contraposição de Fichte com Kierkegaard acerca da noção de reflexão no pensamento

de ambos nos permitiu ver que a formulação do conceito de dupla reflexão não somente é possível,

como também nos torna visível o aspecto metafilosófico do sistema de Fichte, pelo qual se explicam

alguns aspectos fundamentais que, caso não se os tenha em mente por meio de uma reflexão sobre a

reflexão fichteana, tendem a ser vistos como insuficiências do seu pensamento e como falhas na

elaboração  de  seu  sistema.  Nesse  sentido,  podemos  conceber  as  diferenças  conceituais  das

exposições de Kierkegaard e Fichte como formas de nuançar o mesmo problema, a saber, o da

exposição do conceito de liberdade e da reflexão como uma atividade de incitamento à própria

606 Sobre isso, vale conferir o texto de Omine, sobre a reflexão entre Kierkegaard e Fichte, no que ele desenvolve a
ideia de que o conceito de reflexão do idealismo falhou no que diz respeito à existência do pensamento, e portanto
em atender as demandas do conceito de reflexão. Ali, vale ressaltar, Omine enfatiza as diferenças e deixa de lado as
semelhanças entre as estruturas conceituais entre os dois pontos de vista, o oposto do que fazemos aqui. No entanto,
tal perspectiva ressalta a tendência que os leitores próximos de Kierkegaard apresentam em comprar acriticamente
a sua crítica ao idealismo, e não procurar  nele a fonte pra a elaboração conceitual  que o próprio Kierkegaard
manifesta como fonte efetiva. Ademais, permanece vigente no texto em questão a concepção da reflexão como
puro pensamento racional, e não como um ato da subjetividade na sua liberdade, precisamente por falhar em ver em
Fichte a própria abertura do sistema e da sua concepção dinâmica do saber. Cf. OMINE, 2016, p. 66.
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reflexão.  Dessa  forma,  a  natureza  dupla  da  reflexão  diz  respeito  à  própria  natureza  dupla  da

atividade filosófica, a qual pode adquirir múltiplas formas de apresentação ao buscar manter para si

mesma a abertura que constitui qualquer discurso filosófico que pretenda não somente preservar a

liberdade do interlocutor,  mas trazê-la  à  tona  para a  sua consciência.  A lição  que Kierkegaard

aprendeu de Fichte, a aprenderam também seus discípulos mais próximos, os românticos de Jena.

Ali se pode observar também uma referência para a apropriação posterior de Kierkegaard de uma

filosofia que opera em sua raiz com um conceito de dupla reflexão, ou seja, em que a reflexão sobre

a reflexão consiste num ponto de partida filosófico. Passemos agora para a sua análise.
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CAPÍTULO 3

A DUPLA REFLEXÃO NO PRIMEIRO ROMANTISMO ALEMÃO

Da mesma forma que Fichte, pode-se considerar que toda a filosofia dos  Frühromantik é

estruturada em torno do conceito de reflexão. Apesar da perspectiva filosófica da escola de Jena

erigir-se  em torno de uma relação  forte  com a  literatura,  as  diretrizes  filosóficas  que  deram o

impulso ao desenvolvimento de sua abordagem literária foi ela toda concebida a partir do conceito

de  crítica,  legado  da  filosofia  transcendental  de  Kant  e  Fichte.  As  concepções  nucleares  no

pensamento de Schlegel, Novalis, e também em outros, como Solger e Tieck, como ironia, crítica,

poesia, e mesmo reflexão, são concebidas por eles a partir de uma perspectiva de apropriação e

reelaboração do pensamento iluminista do século que os precedeu e que encontra,  na virada do

século XVIII para o XIX, a sua radicalização e transmutação numa etapa consequente tanto da

progressão  do  pensamento  quanto  das  conformações  históricas  deste.  A  filosofia  do  primeiro

romantismo  alemão  encontrou  nas  suas  circunstâncias  históricas  conflitos  tão  acirrados  entre

elementos  díspares,  bem como,  na filosofia,  posições  tão  antagônicas  e  inconciliáveis,  que sua

filosofia pode ser concebida em sua expressão como um pensamento dos extremos, ainda que seu

esforço seja para encontrar um medium que vincule a ambos. Por esse motivo, sua forma peculiar,

terminou por dificultar a própria apreensão de seu conteúdo como filosófico e deu margem para

uma interpretação meramente literária das suas pretensões. A preocupação central com a poesia, por

exemplo,  foi  um  dos  fatores  que  motivou  tal  compreensão,  e  a  suspensão  irônica  das  suas

afirmações, a sua forma de exposição deu origem a inumeráveis mal entendidos. Nesse sentido,

como mostra Frederick Beiser, a interpretação tradicional do romantismo “tem sido um desastre”607,

pois  a  abordagem  literária  deixa  necessariamente  de  lado  alguns  aspectos  fundamentais  das

intuições filosóficas ali presentes.

Nos concentraremos, portanto, nos aspectos filosóficos dos escritos mais expressivos dos

primeiros românticos, especificamente Friedrich Schlegel e Novalis, cujas elaborações filosóficas

representam de forma geral o pensamento desta corrente, e deverão ser lidos como uma unidade

dinâmica e dialógica,  como eles mesmos o determinaram pela ideia de uma concepção de uma

sinfilosofia como tarefa de construção teórica. Isso não significa que o aspecto literário seja deixado

de lado, mas que este será compreendido a partir das pretensões filosóficas dos autores. Os recursos

literários incorporados por eles no seu linguajar filosófico e no uso conceitual representam, com

efeito,  a parte  mais  importante  das respostas que eles  têm a oferecer  sobre as perguntas que a

filosofia de sua época buscava averiguar, em específico o problema da reflexão. Como veremos,

não se pode dissociar o escopo do nosso problema da questão sobre a poesia, o gênio e a produção

607 BEISER, Frederick, 2006, p. 8.
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da obra de arte, e todo o conjunto de preocupações que se convencionou rotular como  estéticas

enquanto disciplina filosófica (ainda que Schlegel questione e tenda a rejeitar o uso deste termo, e

Kierkegaard,  por  outro  lado,  o  impute  ao  romantismo enquanto  forma  de  existência  um tanto

injustificadamente), pela sua importância e centralidade para a compreensão de seu ponto de vista,

implica que a exposição da questão da reflexão deverá passar necessariamente pelas teorias da arte

proposta pelo romantismo.

Paralelamente,  a  exposição  deverá  ressaltar  o  vínculo  estreito  que  a  escola  romântica

estabelece entre a sua teoria da arte, a sua epistemologia e ontologia críticas e sua concepção de

espiritualidade ou religiosidade, ao mesmo tempo que buscará compreender o conceito de dupla

reflexão como uma articulação operante na raiz de cada uma destas perspectivas. Todo o aparato

conceitual  dos  Frühromantik pode,  portanto,  ser  concebido  como  possuindo  sua  origem  num

diálogo com a filosofia crítica, em que entram em jogo as concepções correntes do idealismo crítico

de Fichte,  o panteísmo de raiz espinozana e o legado da  Aufklärung.  Com efeito,  é imperativo

apontar que a importância que a escola romântica adquire para a construção do conceito de dupla

reflexão se dá tanto na concepção própria que eles possuem da ideia da arte como possuindo uma

forma reflexiva,  e  que  justamente  por  causa  disto  se  presta  à  crítica  filosófica,  quanto  na  sua

concepção de crítica, construída em resposta a Kant e Fichte, como na proposta de elaborar uma

conjunção entre filosofia e arte a partir da ideia de que a filosofia crítica deve atingir um ponto de

vista metacrítico, ou seja, deve realizar uma crítica sobre si própria, e assim não pode prescindir de

uma perspectiva fundada na arte de uma apreensão concreta da ideia por meio da obra608. A relação

entre a arte e a filosofia, para os românticos, não é apenas uma relação de complementaridade, mas

a  de  um  condicionamento  mútuo,  ou,  se  quisermos,  de  uma  determinação  recíproca

(Wechselbestimmung): a filosofia não pode adquirir uma consciência de si própria sem uma relação

reflexiva  com a  arte,  e  vice-versa;  pois  ambas  se  complementam na  concepção  da  arte  como

aparição da ideia, e da filosofia como a sua elaboração e exposição refletidas.

Portanto, a relação entre a filosofia e a arte constitui para a reflexão filosófica a condição

para que ela possa voltar-se em direção a si própria, e os românticos explicam através da relação

entre ambas a proposta de que a filosofia possa vir a refletir  sobre si própria. Nesse sentido, a

reflexão sobre a reflexão  permanece no horizonte dos românticos como algo a ser atingido pela

omniabrangência que a relação entre filosofia e arte pode adquirir, vindo assim a englobar todos os

reinos do conhecimento, a ciência, a política e a religião. O intercâmbio entre a autoconsciência e a

608 Por ideia se entende aqui a unidade absoluta do real no sentido platônico, que define de forma crucial a concepção
romântica de obra de arte. A crítica romântica se compreende como uma disposição negativa do filósofo frente ao
transcendental, seja ele determinado como ideia (eidos) ou como coisa-em-si. Nesse sentido, não há uma distinção
enfática entre a disposição do filósofo transcendental ou crítico do filósofo grego, para quem a expressão mais alta
do  saber  é  saber  que  nada  sabe,  ou  que  nada  pode  saber,  acerca  do  absoluto  que  procura.  Veremos  mais
detalhadamente  à  frente  como a  formulação  romântica  do  termo  idealismo  absoluto remete  à  relação  com o
platonismo. Cf. BEISER, 2006, p. 66.
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reflexão,  que se encontra  no cerne da filosofia  romântica,  se  define para eles  como o eixo da

filosofia moderna, que ainda se encontra em construção e em efetivação histórica. A partir daí, eles

se põem a conceber, num espírito antissistemático que no entanto permanece fiel ao espírito da

crítica, uma unidade orgânica de pensamento que sirva de parâmetro para o desenvolvimento do

sujeito nos moldes de uma Bildung histórica, que se define como fundamento para o ordenamento

de todas as organizações humanas. Pretendo argumentar, nesta perspectiva, que o conceito de dupla

reflexão consiste para os românticos no próprio ponto de partida para a sua concepção de filosofia.

A elaboração deste ponto de vista deverá, portanto, passar por uma análise da ontologia romântica

da  arte  e  da  filosofia  transcendental  da  forma  como  exposta  pelas  suas  investigações,  cujos

pressupostos  se  encontram  na  filosofia  transcendental  da  reflexão,  em  especial  na

Wissenschaftslehre de Fichte, especificamente na versão da Grundlage de 1794. Assim, evidencia-

se como ainda mais justificado o nosso propósito de apresentar a doutrina de Fichte como origem

do conceito romântico de reflexão e do seu registro auto-referido na ideia de uma dupla reflexão, na

medida em que ele permanece, apesar das múltiplas discrepâncias, apropriações e mal-entendidos

por  parte  dos  românticos,  sendo  a  sua  referência  teórica  principal.  Além  disso,  poderemos

estabelecer em até que ponto a dívida de Kierkegaard com o romantismo, a que tanto se contrapôs,

se confina aos limites da perspectiva hegeliana do jovem Kierkegaard, ou se ela extrapola a própria

consciência que ele possui da sua influência na estrutura de seu pensamento.

3.1. Ironia e critica: a reflexividade romântica

Nesta primeira seção, apreenderemos a atividade reflexiva do romantismo em linhas gerais a

partir dos conceitos de ironia e crítica, a partir do que poderemos determinar como a reflexão sobre

a  reflexão  decorrente  da  relação  entre  ambos  os  conceitos  se  configura  na  perspectiva  da

metarreflexividade  que  o  romantismo  pretende  estabelecer  para  compreender  a  relação  entre

filosofia e arte. O conceito primeiro-romântico de crítica deverá ser apresentado a partir da própria

operação da autorreflexão,  concebido a  partir  da ideia  fichteana  de uma reflexão que tem a si

mesma  como  objeto  de  sua  atividade.  Ou  seja,  as  injunções  que  o  pensamento  do  primeiro

romantismo pretende realizar  entre  filosofia  e  poesia,  ciência  e  arte  deverão  ter  suas  conexões

postas através de duas operações reflexivas: de um lado, a autorreflexão como crítica determina o

limite  e o domínio de cada uma das diferentes  esferas em si,  e de outro a reflexão como uma

determinação recíproca eleva a ambas como uma unidade a uma potência mais elevada, em que se

consuma o conceito de metacrítica na unidade consolidada por este segundo movimento. Poder-se-á

ver claramente nesta diretriz como o conceito romântico de crítica depende de um duplo movimento
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reflexivo para realizar o seu intento de uma filosofia autocrítica que se configura enquanto arte, na

medida em que seu caráter artístico se dá pela organização – no sentido de ordenar organicamente

–  do múltiplo numa unidade ideal autorrefletida. Nesse sentido, a apropriação dos românticos da

reflexividade fichteana toma uma forma distintamente determinada enquanto arte, sem, no entanto,

prescindir do rigor que condiciona o pensamento filosófico.

É claro que as pretensões do romantismo devem ser concebidas na sua efetividade sob um

ponto de vista análogo ao do idealismo crítico fichteano, ou seja, a realização da unidade que o

romantismo  se  propõe  é  conscientemente  tomada  por  seus  autores  como  dada  apenas  em um

horizonte transcendental, e também para eles o seu efeito concreto sobre a concepção filosófica do

real se dá num registro meramente regulativo, em que seu movimento se define como aproximação

infinita e seu impulso se mostra como um esforço infinito. Estes motivos se encontram presentes em

toda a concepção de obra formulada pelos românticos: para eles nenhuma unidade concreta da Ideia

consiste numa apresentação perfeita e acabada, o que, por outro lado, implica em que toda obra

mantém incondicionalmente uma abertura para a infinitude, e que assim a torna passível de crítica.

Esta é uma condição para que qualquer apresentação (Darstellung), seja ela de natureza filosófica

ou artística, seja qualificada como obra, e assim seja passível de crítica, pois o conceito de crítica se

funda ele próprio sobre este fundamento.

Ora,  a presença efetiva desta abertura em todo objeto de apreensão da crítica romântica

implica necessariamente num descompasso fundamental entre a ideia e sua apresentação, entre real

e  ideal,  e  é  neste  ponto  que  os  autores  do  romantismo  introduzem o  conceito  de  ironia para

expressar esta diferença. A ironia se configura para a escola romântica, enquanto seu representante

mais  eminente,  como uma condição  ontológica  que  incide  sobre  o objeto  mais  próprio  da sua

apreensão  conceitual,  e  permanece  nele  como  o  índice  formal  da  infinitude  como  presença  e

manifestação. Assim, a ironia é encontrada sempre como a condição por trás da conceituação de

todo o ferramental crítico – como filologia, semiótica, hermenêutica, logologia, etc. – e constitui,

portanto,  a referência  estrutural  pra a elaboração dos pressupostos teóricos da crítica romântica.

Pretendo argumentar,  nessa direção, que a ironia,  na medida em que expressa uma discrepância

entre dois níveis qualitativamente distintos de real e ideal, exterior e interior, essência e fenômeno,

que, não obstante se relacionam e se determinam reflexivamente entre si, constitui  um conceito

indispensável para a construção do conceito de dupla reflexão na forma que procuramos.

Dessa  forma,  o  desenvolvimento  da filosofia  romântica  não se propõe a  apreender  esta

infinitude numa finitude conceitual elaborada como um terminus absoluto, seja na forma de um

sistema ou de uma obra de arte acabados. A própria definição do que é romântico depende da ideia

de uma progressão infinita, e toda a compreensão da filosofia romântica, desde a elaboração dos

pressupostos transcendentais,  passando pela crítica da arte até culminar no diagnóstico histórico
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sobre  a  era  moderna,  são  concebidos  segundo  as  linhas  desta  infinitude  progressiva,  cuja

constituição  se dá como resposta  ao problema da crítica.  Nesse sentido,  se a  especificidade  da

pergunta sobre a crítica nos primeiros românticos tem sua origem na questão sobre o conceito de

uma crítica reflexiva, ou uma crítica da crítica, então não se pode dissociar o ponto de partida da

filosofia romântica da pergunta sobre a dupla reflexão. Portanto, a nossa exposição da filosofia do

primeiro  romantismo  deverá  ser  pautada  pela  pergunta  sobre  o  tipo  de  reflexividade  que  se

desenrola nas suas propostas fundamentais, e, paulatinamente, pela relação constante desta com sua

formulação segundo o conceito de dupla reflexão.

O conceito de crítica: a relação da reflexão consigo mesma

Desde o contexto filosófico em que o conceito primeiro-romântico de crítica foi forjado já se

pode  identificar  uma  apreensão  da  duplicação  conceitual  que  para  nós  é  essencial  no  que  diz

respeito  à  nossa  apreensão  específica  do  conceito  de  reflexão.  Sua  origem  se  encontra  na

radicalização da Aufklärung performada pelos românticos que, segundo a tese de Beiser, se define

por uma Aufklärung der Aufklärung, um esclarecimento e um levar a cabo às últimas consequências

do próprio esclarecimento. Para Beiser, os Frühromantik se relacionaram com a filosofia do século

XVIII numa dupla perspectiva de apropriação de seus pressupostos e de radicalização das suas

consequências609; nesse sentido, o romantismo não pode ser chamado de anti-iluminismo, e o passo

adiante dado com relação à filosofia precedente a ele, incluindo o criticismo kantiano, se definiu

como “a demanda de que o criticismo radical da Aufklärung se tornasse auto-criticismo”610. A ideia

iluminista de que todas as crenças devem ser submetidas ao crivo radical da racionalidade é por isso

mesmo voltado contra si próprio no romantismo, e o seu radicalismo crítico se torna um radicalismo

metacrítico  que,  de acordo com Beiser,  torna indispensável  um momento  cético  com relação à

própria possibilidade da razão em realizar sua tarefa de legislar sobre todas as leis do real611. Nesse

sentido, não se pode definir os românticos como dogmáticos – seja pela sua postura ambivalente e

gradativamente distanciada dos pressupostos modernos de uma filosofia da racionalidade abstrata,

seja pela suas posições políticas cada vez mais anti-modernas ao longo de seu desenvolvimento

crítico – nem como relativistas  avant la lettre – como boa parte da crítica, em boa parte literária,

apreendeu algumas nuances  de seus esforços,  e acabaram por definir  a  sua resolução enquanto

escola  em  algo  análogo  ao  que  se  chama  hoje  em  dia  de  pós-modernismo.  A  filosofia  do

romantismo é, ao contrário, muito mais afim ao classicismo e ao medievalismo tradicionais do que

609 Idem, p. 56.
610 Idem, p. 57.
611 Idem, p. 124.
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ao esclarecimento, embora mantenha com ele uma relação essencial de consequência imediata e de

resposta a uma proximidade cronológica e de debate.

É nesse sentido que Schlegel se enquadra dentro da tradição filosófica mais fiel ao espírito

da filosofia, que se propõe a inquirir sobre o  saber do saber. A sua proposta de buscar por uma

filosofia da filosofia se confunde com seu próprio projeto crítico, no qual procura levar a cabo a

mesma tarefa de Kant e Fichte, ou seja, de pôr a filosofia num ajuste de contas consigo própria, põe

a sua empreitada em uma situação análoga à de Sócrates, pois a filosofia deve buscar o critério para

uma distinção entre o conhecimento efetivo e a opinião infundada, entre a doxa e a episteme. A Para

Schlegel, a realização do conceito de crítica consiste na própria realização da tarefa da filosofia; e a

tarefa de seu tempo é justamente encontrar um limite para o impulso crítico que havia se tornado

onipresente naqueles tempos revolucionários; daí ele enfatizar que “uma vez que agora a filosofia

critica tudo o que lhe surge pela frente,  uma crítica da filosofia nada mais seria que uma justa

represália”612. Esta seria uma condição para a realização da filosofia na sua época, na qual tornar-se

filósofo se torna, na sua concepção, impossível sem que se torne também crítico. É nesse sentido

que ele  afirma que o “crítico é quase como um  Sophos”613,  um sábio no sentido grego,  com a

ressalva de que também a sabedoria do crítico é algo que se efetiva apenas no infinito. A leitura

filosófica é aproximada por ele à leitura crítica como um fator que remete a este horizonte: “os

verdadeiros filósofos críticos leem de modo bem filosófico sem o saber. Anseiam pela compreensão

absoluta”614. Esta ânsia pervade toda a atividade filosófica do crítico, pois ela decorre da própria

necessidade de encontrar o absoluto no determinado, o infinito no infinito, e por isso ela se expande

indefinidamente num processo de enriquecimento progressivo; daí que a busca por um ponto de

vista absoluto, condição indissociável de uma crítica transcendental,  não possa jamais dar-se na

realidade, e portanto jamais encontrará uma exemplaridade definitiva: “enquanto busca-se a poesia

absoluta, a filosofia absoluta e a crítica absoluta, não se está satisfeito com nenhuma obra”615.

O projeto  de  conceber  uma crítica  filosófica  aplicada  à  poesia  consiste  para  ele  numa

elaboração da própria estrutura a priori do fazer poético, de tal forma que a crítica transcendental

deve erigir um conceito transcendental de poesia, e assim concebê-la a partir de uma ponto de vista

científico e universal, a partir do qual se constituiria um protótipo ideal de poesia a partir da qual

todas as outras poderiam ser postas em perspectiva. A própria figura do crítico nesse sentido se

erige a partir de um ideal transcendental, o que leva Schlegel a indagar-se: “será que já houve um

crítico? Apenas o filósofo pode ser um crítico”616. A própria ideia de crítica nesse sentido já se

constitui  propriamente  como  uma  Ideia,  ou  um horizonte  transcendental,  e  a  atividade  crítica

612 SCHLEGEL, 1997, p. 55, nº 56.
613 SCHLEGEL, 2016, p. 61, nº 75.
614 Idem, p. 69, nº 120.
615 Idem, p. 112, nº 181.
616 Idem,p. 170, nº 621.
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apenas se refere a ela como uma instância regulativa. Esta remissão, por sua vez, já implica ela

própria  numa  duplicação  entre  uma  ideia  transcendental  e  uma  atividade  real  de  um  mesmo

conceito.  É nesse sentido que a  aproximação entre  filosofia  e  crítica  é  estabelecida  como uma

identidade na atividade que não pode prescindir de uma totalidade ideal:

“a crítica filosófica nada mais é do que filosofia da filosofia. Apenas por meio da ideia de

totalidade crítica, de uma filosofia absolutamente criticante e criticada, e por meio de uma

aproximação  artística  progressiva  e  regular  a  essa  ideia  inalcançável  poderá  o  filósofo

merecer a alcunha de crítico”617.

A referência à Ideia transcendental se sucede de forma indissociável de um movimento de

duplicação, que Schlegel entende como potenciação: “A crítica = poesia da poesia imperfeita. Toda

crítica é potenciada (…) crítica existe apenas onde o absoluto e o empírico são sintetizados, e não

onde  um dos  dois  é  potenciado  de  modo  isolado;  mas  a  própria  potenciação  já  é  em si  uma

aproximação  da  crítica”618.  Mas  nenhum  fragmento  de  Schlegel  expressa  tão  espirituosa  a

necessidade de uma sobrelevação sobre si mesma da atividade reflexiva na crítica do que aquele

segundo o qual “o crítico é um leitor que rumina. Por isso, deveria ter mais de um estômago”619. O

ruminar característico da reflexão crítica é uma atividade que deve dar-se em mais de um plano, e a

potenciação que a crítica exige deve ser entendida nessa atividade como um decorrer em diferentes

níveis interrelacionados entre si da mesma atividade. Ora, se esta atividade não pode pôr a si mesma

como a totalidade que esgota o objeto da crítica, então ao relacionar-se consigo mesma por meio

desta autopotenciação a totalidade da atividade é relativizada por ela própria, e daí surge o momento

cético que distingue o romantismo do dogmatismo do empirismo modernos. Nesse sentido, a noção

de crítica autorrefletida,  ou seja,  relacionada consigo mesma e aplicada a si  mesma,  põe a sua

consumação enquanto conceito no ideal, e por isso para Schlegel “crítico também é algo que jamais

se pode ser o bastante”620.

Um ponto  importante  com relação à  especificidade  do  conceito  de crítica  que Schlegel

pretende  erigir  é  a  consequência  de  que,  a  partir  da  autorreflexão  a  crítica  deixa  de  ser  uma

atividade  meramente negativa,  um “desmembramento  como destruição da fruição”621,  e passa a

salientar a ideia efetiva da unidade como algo a ser realizado por meio da crítica ela própria. Esta

característica é decisiva para a compreensão do motivo de uma efetivação de reflexividade sobre o

conceito  de  crítica:  enquanto  a  irrefreabilidade  da  crítica  não  encontrar  seus  critérios  bem

delimitados – o que só pode ser dado por uma metacrítica – ela se torna uma atividade puramente

negativa  e  abstraente,  deletéria  com  relação  às  determinações  positivas  do  real,  que  são

617 Idem, p. 56, nº 57.
618 Idem, p. 171-2, nº 626.
619 SCHLEGEL, 1997, p. 23, nº 27.
620 Idem, p. 97, nº 281.
621 Idem, p. 29, nº 57.
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volatilizadas por sua atividade destruidora. No que concerne à arte, a crítica irrestrita acaba por

anular a fruição; e, na medida em que “um verdadeiros juízo artístico (…), uma visão elaborada e

totalmente  acabada de  uma obra,  é  sempre um fato crítico”622,  sua única  proposta  positiva,  no

sentido de ir além da negatividade abstrata da mera crítica, seria no juízo artístico “convidar cada

um a  conceber  com pureza  e  a  determinar  com rigor  sua  própria  impressão  (…),  de  modo  a

reconhecê-la por livre espontânea vontade”623. Se o ponto de vista da mera crítica corresponde ao

conceito negativo de crítica kantiana, a metacrítica romântica seria então aquele que diz respeito ao

complemento segundo o qual Kant passa a ser efetivamente determinado como apenas um “meio

crítico”624.  Cabe  salientar  aqui  o  fato  de  Schlegel  conceber  nessa  passagem  o  resultado  do

procedimento crítico como o próprio juízo artístico, cujo caráter reflexivo remente ao conceito de

juízo de gosto elaborado na terceira crítica de Kant; isso não significa senão que o reconhecimento

da própria impressão da arte se equipara ao que em Fichte foi colocado como autorreflexão, e que

nos românticos se torna o delineamento fundamental da ideia de crítica. Não se quer dizer com isso

que o juízo artístico seja um ponto de vista decisivo e final sobre seu objeto: todo objeto adequado à

crítica pode ser alvo de uma crítica posterior, inclusive o próprio juízo artístico em questão. O

criticismo não pode ser pensado nem como determinante nem como determinado, pois na aplicação

crítica  da  reflexão  sobre  si  mesma,  é  exibida  a  limitação  discursiva  pela  estrutura  da  própria

reflexão,  na qual  a delimitação de um modelo  único de apreensão fica impossibilitada.  Daí os

românticos serem concebidos como antissistemáticos, sem que, no entanto, esta diretriz se degenere

num relativismo, mas antes se abre para um contextualismo ou coerentismo, cujo fundamento se dá

na própria metaperspectiva do discurso625.

O  caráter  reflexivo  que  determina  a  atividade  crítica  depende,  portanto,  da  estrutura

duplicada  desta  mesma atividade,  conforme os românticos  a  encontram por toda parte  a  que é

referida. Mesmo em Fichte, a quem se refere o fragmento 1 do Athenäum, já consiste para Schlegel

a fonte do conceito de crítica em questão,  que concebe em uma estreita  relação,  de um lado a

filosofia fichteana, na qual a pergunta pelo fundamento não é senão uma expressão da filosofar

sobre a filosofia626, e de outro, o caráter grego do próprio conceito de crítica. Em Sobre a Essência
622 SCHLEGEL, 2016, p. 552.
623 Idem, p. 553.
624 Sobre ele, Schlegel indaga, numa assertiva que remete à posterior empreitada de Schelling: “Kant introduziu na

filosofia o conceito do negativo. Não seria uma tentativa útil introduzir agora também o conceito do positivo?”. Cf.
SCHLEGEL, 1997, p. 47, nº 3.

625 Para mais detalhes sobre esta discussão, que será retomada adiante, cf. RUSH, 2016.
626 No fragmento em questão lê-se: “sobre nenhum objeto filosofam mais raramente do que sobre a filosofia”. Aqui

aparece uma referência à apreensão da concepção fichteana da questão do fundamento, que mais tarde seria descrita
por Schlegel, a partir de seu acompanhamento do curso de Fichte sobre a Wissenschaftslehre Nova Methodo, como
expondo de maneira  mais  intimamente ligadas  filosofia  e  filosofia  da filosofia.  Nesse  sentido,  a  “filosofia  da
filosofia de Fichte é mais fichteana do que sua filosofia, portanto também melhor”, e “o espírito de uma filosofia é
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da Crítica, Schlegel remete-o em sua origem aos gregos, bem como apresenta-o em seu caráter

cíclico e universal; o método grego, que recomenda a leitura repetida de um ciclo inteiro e um

entendimento de uma totalidade da qual dependem a sensibilidade e o julgamento artísticos  da

cultura [Bildung], condiciona a universalidade do juízo estético à possibilidade de uma apreensão

de uma unidade e totalidade individual pela intuição: “a condição primária”, diz Schlegel, “para

todo entendimento,  e portanto do entendimento  da obra de arte,  é uma intuição do todo”627.  A

relação de proximidade entre Fichte e os gregos se dá na ênfase na intuição, na medida em que o

entendimento por si só encontra-se condicionado por ela e não é capaz de esgotá-la, e Schlegel é

capaz  de  expressar  esta  relação  por  meio  de  uma  operação  filosófica  socrática  que  pode  ser

entendida como uma remissão à infinitude fichteana: “quanto mais já se sabe, tanto mais ainda se

tem de aprender.  Não saber,  ou antes,  saber  que  não se sabe,  aumenta  no mesmo grau que  o

saber”628. Mas é nesse sentido que é necessária uma duplicação do entendimento ele próprio para

que se possua um entendimento da intuição enquanto conceito, ou seja, da unidade intuída enquanto

totalidade, como o faz Fichte: “para entender alguém que se entende somente pela metade, se tem

primeiro de o entender por inteiro e melhor do que ele mesmo, mas então também apenas pela

metade e exatamente tanto quanto ele mesmo”629.

O caráter reflexivo da duplicação tem seu caráter fichteano explicitado por Novalis quando

ele  define  a  origem  do  eu  no  duplo  movimento  entre  a  vida  material  e  a  vida  espiritual,

respectivamente uma “reflexão originária” que é “um primitivo entrar-dentro-de-si, concentrar-se

em si mesmo, que é tão livre quanto nossa reflexão”, e um “irromper daquela reflexão primitiva. O

espírito volta a desdobrar-se, volta a sair de si mesmo, volta a suspender em parte aquela reflexão, e

nesse  momento  diz  pela  primeira  vez  eu.  Vê-se  aqui  quão  relativo  é  o  sair  e  entrar”630.  Aqui

encontra-se explícita a duplicidade da atividade ontológica que dá origem ao eu na forma como os

românticos o concebem, e pela qual pode-se dizer que eles situam explicitamente pela primeira vez

a  dupla  reflexão  como uma determinação  da  própria  atividade  originária  da  vida  material  e

espiritual em relação recíproca. A duplicação potenciada correspondente é apontada, inclusive, por

uma das entradas  do termo “filosofia”,  na enciclopédia  de Novalis,  onde consta:  “sob o termo

filosofia sempre se compreendeu em geral a elevação do caráter da ciência a uma potência mais

elevada – nada específico”631. Há uma referência a Fichte na formulação de Novalis da logologia –

ele próprio um conceito que traz a duplicação para o seu âmago, o logos duplicado e autorreferente

sua filosofia sobre a filosofia”. Cf. SCHLEGEL, 1997, p. 178, nota 3.
627 SCHLEGEL, 2005, p. 272.
628 SCHLEGEL, 1997, nº 267, p. 95.
629 Idem, nº 401, p. 128.
630 NOVALIS, 1988, nº 45, p. 60-2.
631 NOVALIS, 2007, p. 32.
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– como ciência da ciência ou saber do saber, que se dá na interpretação da doutrina da ciência como

uma filosofia  em segunda potência,  completamente consciente  de si própria no seu movimento

reflexivo;  na sua compreensão enquanto enciclopedística  filosófica,  “a filosofia  de uma ciência

surge a partir do autocriticismo e auto-sistema da ciência. (…) Através da genuína elevação a uma

potência  maior,  toda  ciência  pode  passar  para  uma  ciência  filosófica  mais  elevada,  já  que  é

elemento e função de uma série”632, ou seja, numa dupla série reflexiva de auto-limitação e auto-

unificação, em que o saber encontra seu limite e retorna a si mesmo e, ao perfazer a si mesmo, se

configura enquanto uma unidade individual, o que é a condição essencial para que se configure

como objeto posterior de uma crítica efetiva.

Nesse sentido, a reflexão se mostra na atividade crítica como o movimento que encerra a

unidade do elemento em questão numa unidade sistemática superior que é determinada apenas no

infinito, mas que por isso mesmo é autossistematizante na medida em que encontra na autolimitação

sua unidade em referência a unidade sistemática superior. A série infinita da unidade sistemática se

organiza,  portanto,  numa sequência  de  reflexões  sucessivamente  duplicadas  entre  si,  em que a

reflexão limitante se torna a primeira reflexão com relação à segunda, que ultrapassa este limite e se

projeta  para  uma  unidade  superior.  Por  isso  Novalis  indica  que  “o  criticismo  demonstra  uma

necessidade de uma limitação – para uma determinação, uma pausa – ele indica um fim definido – e

transforma a especulação em um instrumento útil, mesmo poético”633; com isso ele indica que, ao

refletir  sobre  si  mesma,  a  “reflexão  transforma  tudo  em  um  sistema,  ou  em  uma  série

entrelaçada”634, cuja estrutura de sobrelevação é sempre dada por uma autoduplicação reflexiva da

ideia, cujo impulso é também uma ruptura da sua unidade imediata e pela qual ela transcende a si

própria: “toda reflexão pressupõe [uma] outra – é um ato de ruptura (…) [trata-se de uma] atividade

transcendente de impulso e reflexão”635.  Novalis  entrevê,  no movimento sucessivo de ruptura e

transcendência entre os dois níveis de reflexão, uma atividade de auto-transcendência por parte do

eu, em que ele próprio se duplica ao inquirir sobre seu próprio fundamento em si mesmo; e é nesse

sentido que Schlegel se indaga, ao vincular reflexão e auto-intuição, se “filosofar sobre um assunto

significa outra coisa senão potenciá-lo”636.

A atividade crítica exige, portanto, este movimento de auto-transcendência como condição

efetiva desta dupla perspectiva, na qual a reflexão potenciada não pode definir-se senão por uma

reflexão em uma unidade autorrefencial posta pela própria reflexão. Ou seja, a unidade refletida em

relação com a ideia – seja ela determinada como um eu ou como uma obra de arte – engaja-se na

atividade de auto-transcendência por vias de uma relação consigo própria, em que a reflexão opera

632 Idem, p. 86.
633 Idem, p. 162.
634 Idem, p. 161.
635 NOVALIS, 2003, p. 110-1.
636 SCHLEGEL, 2016, nº 224-5, p. 44.
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uma ruptura, mas ao mesmo tempo ordena hierarquicamente a relação de unidade daí advinda em

referência a uma série infinita determinada pela própria atividade reflexiva, que se concebe como

uma constante na auto-efetivação da unidade e se desdobra pela alternância, no caso da crítica, entre

uma atividade criticizante – referida a um objeto – e criticizada, ou autorreferente. Por isso Schlegel

diz que “somente mediante a ideia de totalidade crítica, de uma filosofia absolutamente criticizada

e criticizante, e mediante o progresso regular, a aproximação artística [kunstmässige] dessa ideia

inatingível, o filósofo merecerá o epíteto de filósofo crítico”637. Fichte, por sua vez, consiste para

Schlegel  num filósofo meramente criticizado,  e  portanto não pode ser denominado um filósofo

crítico: a concepção do eu como uma pura relação reflexiva consigo próprio perderia de vista a

relação  transcendente  da  unidade  refletida  com  a  ideia  infinita  enquanto  uma  aparição ou

manifestação substancial, pela qual a própria relação reflexiva adquire seu caráter infinito. A partir

daí, o romantismo põe a si mesmo a tarefa de divergir da orientação principal da filosofia fichteana,

ou seja, a de pensar o fundamento por meio do eu enquanto unidade substancial da ideia, e propõe-

se a buscar o fundamento por meio da arte enquanto manifestação desta unidade ideal.

As formas da crítica: apresentações da ideia como unidade reflexiva

A partir da disposição fundamental de elaborar o conceito de obra de arte como aparição da

ideia,  o  conceito  de  crítica  se  desdobra  nas  inúmeras  formas  que  compõem,  para  usar  uma

expressão de Benjamin, o  mosaico das suas múltiplas apreensões. As formas distintas do que se

pode formular como um aparato metodológico dentro do procedimento crítico do romantismo se

agregam entre si a partir do conceito de crítica reflexiva como uma atividade em unidade, e, ao

mesmo tempo,  podem ser  isoladas  como unidades  reflexivas  independentes  que  configuram as

distintas áreas e divisões do seu conhecimento enciclopédico, que possui sua razão de ser na própria

estrutura  cíclica  do  conhecimento  crítico-filosófico.  Quando  Schlegel  se  põe  a  estabelecer  as

diretrizes e elaborar as tarefas particulares das disciplinas que compõem seu método crítico, como

filologia,  hermenêutica  e  semiótica,  ele  não  faz  senão  delimitar  uma perspectiva  particular  da

apreensão  reflexiva  da  ideia  de  obra  de  arte,  por  meio  das  quais  os  diferentes  aspectos

interpretativos  da sua manifestação é exposto.  Com isso,  a  atividade infinita  de completude da

apresentação circular da ideia é posta em marcha, e a crítica se torna o referencial genético das

operações interpretativas em que a ideia é apreendida, e daí o interesse de Schlegel em determinar

as condições e formas de aplicabilidade dos princípios interpretativos de uma teoria da poesia que

se pretende unificada justamente pela referência à crítica enquanto princípio universal: a cada nova

retomada do ponto inicial do movimento circular da interpretação de uma obra, a reflexão crítica

637 SCHLEGEL, 1997, p. 179, nota 3.
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atinge  uma  nova potenciação  que  exige  uma nova  tomada  de  perspectiva  e  uma reelaboração

metodológica  da  própria  concepção  das  diretrizes  da  crítica  em  relação  a  seu  objeto.  Aqui

encontraremos,  portanto,  a  relação  específica  da  concepção  duplicada  de  reflexividade  com  o

método romântico, este também tomado em suas múltiplas acepções dadas, por exemplo, a partir

das elaborações das atividades do romantizar e da filosofia dialógica ou sinfilosofia, ou mesmo das

formas discursivas que se adequam ao tipo de exposição exigida pelo próprio método,  como a

ironia e o fragmento.

É  possível encontrar o paradigma de uma metodologia da metodologia,  ou seja,  de uma

orientação  metodológica  para  a  elaboração  das  próprias  diretrizes  pelas  quais  a  ideia  deverá

apreendida, a partir de qualquer formulação exemplar de um conceito metodológico presente na

teoria da poesia romântica. A noção schlegeliana de filologia é um bom exemplo de uma diretriz

deste  tipo,  pois  oferece  a  dupla  vantagem  de  uma  referência  explícita  à  multiplicidade  das

orientações  que  sua  aplicabilidade  exige,  bem  como  exige  a  referência  à  crítica  enquanto

universalidade unificadora e regulativa.  Isso porque segundo Schlegel a filologia abrange em si

“uma quantidade imensurável de conhecimentos limitados, e muitas vezes altamente micrológicos.

Este é o absoluto filológico (…) por meio desta relação a filologia torna-se ideal”638. Esta infinitude

micrológica  já  demonstra  a  relação  entre  a  idealidade  da  completude  da  filologia  enquanto

disciplina  e  a  diretriz  da  elaboração  da  sua  matéria  enquanto  atividade  real;  a  relação  entre  a

unidade formal do método e a multiplicidade material das manifestações da ideia nas obras devem

ser postas em uma relação de determinação recíproca, por meio da qual se efetivaria o ideal de

identidade entre forma e matéria. Para os românticos, a unidade ideal é posta a partir da concepção

do clássico ou da  antiguidade: ali, a filologia encontra a circularidade perfeita entre obra e ideia,

entre forma e manifestação, e o modelo ideal no qual a modernidade, a época da distinção e da

dualidade inconciliáveis, encontre um modelo de orientação para sua atividade de autoconstituição.

Seguindo  a  doutrina  de  Schiller  da  distinção  entre  a  poesia  ingênua  e  sentimental,  Schlegel

distingue o antigo do moderno nos parâmetros de auto-encerramento e perfeição acabada de um

lado, e infinitude aproximativa e pulsão pela unidade ideal de outro. O ideal da filologia moderna

seria portanto o de, por um lado, “poder transformar tudo em moderno”, em vias de traduzi-lo para

a compreensão hodierna, e, por outro lado, “ao mesmo tempo deveria entender o antigo de tal modo

que pudesse não só imitá-lo, mas até mesmo criá-lo novamente”639;  dito de outro modo, criar a

unidade a partir da dualidade e vice-versa, efetivando a livre possibilidade de uma transição cíclica

entre ambas.

638 SCHLEGEL, 2016, nº 77, p. 61.
639 Idem, nº 56, p. 58.
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Schlegel  denomina  a  filologia,  pois,  como  “o  método  da  doutrina  material  da

antiguidade”640, pela qual se poderia construir uma doutrina  a priori da arte que permitiria até “a

ideia  de  que  todos  os  clássicos  perdidos  poderiam ser  recriados  outra  vez”641.  Seu  método  se

caracteriza, portanto, nessa remissão a uma unidade originária e determinante, cujo movimento é

posto em correspondência com o método cíclico que possui origem na filosofia fichteana.  Para

Schlegel, há uma “relação e parentesco do método cíclico e da filologia que se encontra na palavra

grega εγκικλοπαιδεία”642; o caráter cíclico da unidade individual cujo protótipo é a arte clássica deve

portanto  ser  imitado  pela  filologia  em  seu  método,  que  encontra  no  clássico  seu  material

eminentemente adequado. Ele se erige a partir de um conceito de “arte científica”643, imbuída do

saber de si mesma enquanto arte e criação, enquanto artificialidade segunda, para a qual a unidade

originária  permanece  um  ideal,  e  a  unidade  atingida  pela  obra  se  encerra  apenas  numa

indeterminidade que Schlegel qualifica como mística; ao qualificar esta relação, Schlegel não só faz

uma referência a Fichte, como aponta uma distinção entre o lógico e o cíclico, que desponta na ideia

de que a crítica filológica não é senão “lógica à segunda potência”644:

“o lógico segue em linha reta. < Assim como todo [método] científico e rigoroso. > (…) A

filologia apenas pode se tornar arte por meio de uma arte filosófica, deve então aprender

com a arte. O [método] matemático não cicliciza. O ciclicizar de Fichte, uma ciclicização

ainda  não  tão  bem  explicada,  é  uma  inconsequência  da  crítica,  mas  é  essencialmente

[cíclico] em seu espírito e em seu sistema. A mística leva à filologia e tem parentesco com

ela”645

Aprender com a arte significa aqui conceder à manifestação sua acepção derivada, segunda,

e portanto condicionada, e desse modo realizar o movimento de retorno ao fundamento  enquanto

um retorno, sem pretender com isso instituir com isso uma restauração da unidade primitiva em sua

primitividade. Mas este é o movimento próprio do método cíclico, que reinstitui o início a cada

completude do círculo; caso não fosse assim, haveria um término e um cessar do movimento, que

não retomaria a si próprio num nível mais elevado, o que se dá no próprio recuperar da unidade

como uma unidade segunda, reconstruída, artificial, e portanto imperfeita. Por isso Schlegel define

a ciclicização filológica  como “uma totalização de baixo pra cima”646,  ou seja  uma progressão

constante  a  partir  do fundamento e de volta  para ele num processo contínuo de intensificação,

retorno este que consiste na própria delimitação da totalidade, em que a forma da unidade é posta na

no seu processo de restituição cíclica em um duplo movimento de análise e síntese, em que se

640 Idem, nº 62, p. 59.
641 Idem, nº 57, p. 58.
642 Idem, nº 59, p. 58.
643 Idem, nº 65, p. 60.
644 Idem, nº 47, p. 55.
645 Idem, nº 61, p. 58-9.
646 Idem, nº 84, p. 63.
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delineia  o  que  Schlegel  chama  de  “o  método  de  tratamento  rapsódico”  de  um  tema,  “sua

absolutização e potenciação”647, em que é de importância fundamental “que permaneça aberto o

regresso para a síntese originária”648.

A doutrina cíclica do método consiste não somente no cerne da atividade crítica – pois “a

filologia nada mais é do que a crítica: em cada passo ela necessita de toda a crítica, e apenas na

filologia  toda  crítica  pode  ser  exercitada”649,  mas  também  na  doutrina  da  formação  [Bildung]

romântica, que se funda sobre o duplo movimento de constituição e apresentação simultâneas da

ideia;  Schlegel  chega  a  definir  a  filologia  como  “amor  pela  formação  ou  amor  pelo

conhecimento”650, determinando a formação aqui como a formação espiritual, ou seja, que visa a

completude da unidade ideal no processo de autoconstituição. Como a atividade crítica e a doutrina

da formação encontram na filologia um campo de intersecção em comum, Schlegel implementa

uma divisão interna na filologia que corresponde à própria divisão entre o antigo ou o clássico –

“fixo, sintético”, e o progressivo – “móvel, analítico”651; esta dupla acepção da filologia, que não

pode  constituir  no  fundo  uma  separação  absoluta,  na  medida  em  que  ambos  os  opostos  se

condicionam mutuamente – a unidade sintética depende da totalidade em construção, e o móvel

necessita  de  um ponto  de referência  para  a  própria  construção  da totalidade  enquanto  unidade

absoluta  –  determina  a  atividade  filológico-crítica  como  “interpretação  em segunda  potência  |

Absoluta – com totalidade – a única possível”652.  Como ele mesmo afirma, “as formas poéticas

clássicas têm apenas  unidade; as progressivas, apenas  totalidade”653, de tal forma que a tarefa da

poesia romântica é conceber uma unidade conceitual e criativa, ou uma unidade poético-filosófica

de  ambas,  e  assim constituir-se  como uma totalidade  sintética  absoluta  que  contém em si  seu

próprio processo de vir-a-ser contínuo. Esta totalidade sintética, em simbiose com a progressividade

móvel do moderno, se erige a partir da construção da ideia a partir de sua manifestação enquanto

remissão  à  unidade  originária,  a  qual  não  pode  prescindir  do  processo  de  interpretação  crítica

precisamente por manifestar-se  indiretamente,  ou seja, como cifra, como uma totalidade perdida,

fragmentada,  que  no  entanto preserva  em  cada  unidade  menor  um  impulso  para  a  unidade  e

completude.  Aqui  temos  a  injunção  de  dois  parâmetros  fundamentais  da  filosofia  romântica;  a

saber, do ponto de vista apresentação formal, a sua elaboração por meio da forma fragmentária, que,

segundo seu ponto de vista, melhor representa a condição fundamental da manifestação da ideia na

modernidade,  como unidades encerradas em si que no entanto anseiam por uma completude na

totalidade ideal;  e,  do ponto de vista da apresentação material,  a atividade pela qual a unidade

647 Idem, nº 202, p. 81.
648 Idem, nº 199, p. 81.
649 Idem, nº 53, p. 57.
650 Idem, nº 87, p. 63.
651 Idem, nº 962, p. 211.
652 Idem, nº 216, p. 43.
653 Idem, nº 446, p. 148.
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completa, em si satisfeita como uma totalidade plena, ou seja, enquanto individualidade absoluta, é

construída num duplo procedimento auto-criação e auto-aniquilação. Esta atividade de construção é

concebida  em termos  filológicos  pela  ideia  da  caracterização;  dela  depende  a  composição  do

conceito romântico de indivíduo, que vem a ser essencial para a concepção da obra de arte enquanto

manifestação da ideia.

A  caracterização  schlegeliana  pode  ser  descrita  como  o  procedimento  de  “apreender  o

espírito  de  uma  coisa  num  único  traço,  (…)  aquilo  que  indica,  essencialmente,  o  que  lhe  é

próprio”654,  ou seja,  o  caráter da  individualidade  que,  sob a  mirada  da  crítica,  se  duplica pela

comparação da obra com seu próprio ideal;  com efeito,  “a crítica não deve julgar uma obra de

acordo com um ideal universal, mas buscar o Ideal individual de cada obra”655. Nessa duplicação já

se pode enxergar uma unidade em determinação recíproca do ideal que a obra representa e a sua

forma expositiva; este é, com efeito, um pressuposto do procedimento crítico que permite que se

conceba a obra como apresentação individual do ideal ele mesmo. No entanto, esta apresentação

vem a ser, pela definição da própria atividade crítica como poética, uma criação, e nesse sentido a

caracterização é definida como “uma obra de arte da crítica”656; quando Schlegel diz que “a elevada

ciência da crítica genuína deve ensinar [o espírito] como ele precisa se formar em si mesmo e,

acima de tudo, deve ensiná-lo a captar todas as outra formas autônomas de poesia”657, ele não se

refere à dupla relação em que figuram, de um lado, o indivíduo enquanto fenômeno espiritual em

relação  consigo  mesmo  na  sua  autoformação,  e,  de  outro,  cada  um  deste  como  pontos  de

convergência real de uma mesma tessitura espiritual. As formas autônomas que são representadas

pela  crítica  o  são  no  seu  proceder  caracterizante,  pelo  qual  “podemos  somente  dizer  que

compreendemos uma obra, um intelecto, quando somos capazes de reconstruir o seu curso e sua

estrutura. Este entendimento, que, se expresso em palavras específicas, é chamado caracterizar, é a

verdadeira ocupação e essência interna da crítica”658. A caracterização não fornece portanto apenas

um conceito abstrato de um indivíduo, mas apresenta este conceito numa exposição  mímica659 da

individualidade que traz à tona seu processo interior infundido na própria formulação do conceito

criado artisticamente; a caracterização se propõe, portanto, a “construir o conceito no seu vir-a-ser,

da sua origem mais remota à sua completude final, dando, pois, juntamente com o conceito, sua

própria  história  interior”660.  Na  medida  em  que  apreende  um  movimento,  Schlegel  estende  a

aplicação  do  conceito  de  determinação  à  própria  atividade  filosófica,  que  não  é  senão  a

654 SCHLEGEL, 1997, nº 310, p. 103.
655 SCHLEGEL, 2016, nº 197, p. 369.
656 SCHLEGEL, 1997, nº 439, p. 140.
657 SCHLEGEL, 2016, p. 484.
658 SCHLEGEL, 2005, p. 277.
659 SCHLEGEL, 2016, nº 634, p. 172.
660 SCHLEGEL, 2005, p. 277.
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apresentação  de seu próprio caráter, uma auto-caracterização, que põe enfaticamente a distinção

entre um conceito genérico e um conceito em movimento nos moldes da caracterização:

“(Caráter é algo outro que uma  definição.  Definitio especifica o gênero, e a  differentiam

specificam.  Mas na filosofia nós nem queremos nem somos capazes de fazê-lo já que a

differentia specifica  seria infinita).  Se pusermos a nós mesmos a tarefa de determinar o

caráter da filosofia, isso não significa determiná-la exatamente, pois isto seria definí-la”661.

Temos, nesse ínterim, que a ideia de um movimento na perspectiva da caracterização, que

remete  à  distinção  entre  o  clássico  e  o  progressivo,  também só  é  possível  mediante  a  mesma

operação de duplicação que ocorre no individual pela própria atividade da crítica: ela implica numa

projeção do seu próprio caráter  ideal  ao infinito,  e  que  assim o orienta  na sua tarefa  de  auto-

formação. Nesse sentido é que Novalis compreende a tarefa da própria Bildung: “a suprema tarefa

da formação é apoderar-se de seu si-mesmo transcendental, seu ao mesmo tempo o eu de seu eu” 662;

isto  envolve,  para  Schlegel,  não  somente  o  significado  abstrato  de  uma  individualidade  numa

substancialidade conceitual, mas o que ele denomina o prático: “em uma caracterização o principal

a atenção ao que é prático em um autor, isto é, o que deseja, o que oculta, o que compreende sobre

outros autores, o que critica e qual a razão desta crítica, etc.; além disso, é importante considerar

sua  potência,  ou  seja,  seu  autoconhecimento”663.  Não somente  Schlegel  se  remete  aqui  a  uma

importante  associação  entre  o  prático  e  o  que  poderíamos  vislumbrar  como  as  orientações

produtivas  do autor,  como também mostra  como idênticas  as  acepções  de  autoconhecimento e

potência, e, mais ainda, a especificação destas como pertencendo ao domínio do prático.

Ora, se a potenciação é o que se encontra em jogo em todas as operações de duplicação – as

quais,  como  vimos,  são  fundamentais  para  as  concepções  schlegelianas  de  crítica,  filologia  e

caracterização – então podemos concebê-la como uma expressão do caráter não somente da própria

individualidade da manifestação aqui em questão como também como um índice da reflexividade

romântica, que se traduz aqui na autorreflexão constitutiva da formação do individual e que também

se qualifica  aqui  como um processo de auto-criação,  em que a  atividade  de caracterização,  na

referência reflexiva do individual a si próprio, se determina como uma duplicação deste entre real e

ideal e que sustenta a todo momento uma conexão de reflexão entre ambos. Pode-se ver que o

argumento de Schlegel vai nessa direção quando ele se indaga: “não serão toda reflexão e toda

formação nada mais do que potenciação?”664; ao tratar da reflexão nesse contexto, Schlegel refere-

se relação entre o clássico e o antigo e ao conceito de autolimitação nesse contexto: para ele “o

661 SCHLEGEL, 2005, p. 242.
662 NOVALIS, 1988, nº 28, p. 54.
663 SCHLEGEL, 2016, nº 1026, p. 218.
664 Idem, nº 205, p. 116.
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clássico é necessariamente autolimitação”665, sendo esta compreendida como um duplo movimento

de “autocriação e autoaniquilamento”666. Em contrapartida, ele delimita a distinção em termos de

sentido para a individualidade – que corresponde à própria autolimitação – e a crítica absoluta, que

corresponde à completude da antiguidade: “aprende-se o senso para a individualidade apenas com o

moderno. Crítica absoluta aprende-se apenas com os antigos”667. O senso de individualidade, aliado

à  crítica  absoluta  enquanto  a  determinação  da  totalidade,  combinam-se  no  conceito  de  poesia

romântica, cuja proposta não é senão formar-se a si mesma enquanto individualidade autolimitada.

Sobre isso, Schlegel discorre ao definir o indivíduo como o objeto eminente da caracterização:

“Só  é  possível  caracterizar  indivíduos  (as  naturezas  clássica,  progressiva  e  universal)

(indivíduos que se podem e devem absolutizar). Tudo o que for clássico é, assim, também

crítico.  Quanto  mais  crítico,  mais  individual  o  indivíduo,  tanto  mais  interessante.  Um

indivíduo que seja digno de uma obra deve ser infinitamente interessante. Apenas assim é

possível a totalidade na obra”668

O conceito de indivíduo absoluto será devidamente desenvolvido mais à frente; cabe a nós

neste momento elucidar como o duplo movimento de autolimitação, entendido como potenciação

formativa que torna ela própria o indivíduo crítico, e, assim, em processo de tornar-se absoluto.

Podemos adiantar, no entanto, que para Schlegel, esta potenciação formativa que designa o duplo

movimento formativo é denominado Espírito: “Espírito é individualidade absoluta”669; “O espírito

de uma obra é sempre algo indeterminado, ou seja, incondicionado. Espírito é unidade e totalidade

determinada de uma maioria indeterminada de singularidades incondicionadas”670. A partir  desta

relação, podemos compreender uma das afirmações mais enfáticas de Schlegel sobre o conceito de

crítica: “crítica nada mais é que a comparação entre o espírito e a letra de uma obra, a qual é tratada

como infinito, como absoluto e como indivíduo. Criticar significa compreender um autor melhor do

que  ele  o  compreendeu”671.  Aqui  a  dupla  relação  entre  espírito  e  letra,  que  para  Schlegel

corresponde à duplicidade entre a totalidade individual e fragmentariedade múltipla, mas também

forma e matéria, sujeito e objeto, aponta para uma divisão interna no conceito de obra que permite

que ela seja posta numa distância reflexiva com relação a si própria que permite a comparação entre

uma e outra. Pretendo argumentar, neste ponto, que todos os procedimentos inerentes ao conceito de

crítica, que aqui se determinam especificamente como aparatos interpretativos da prova recíproca

(Wechselerweis)  romântica,  possuem  como  condição  o  próprio  conceito  romântico  de  dupla

reflexão.  Isso  porque  ele  permite  ao  mesmo  tempo  a  ruptura  e  a  relação,  a  dualidade  em
665 Ibidem.
666 Idem, nº 207, p. 117.
667 Idem, nº 199, p. 116.
668 Idem, nº 677, p. 177.
669 Idem, nº 441, p. 148.
670 Idem, nº 443, p. 148.
671 Idem, nº 992, p. 214.
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reciprocidade com a unidade – mas, nesse sentido, a reflexão não pode senão ser concebida em um

duplo movimento em seu próprio cerne.

A  relação  do  conceito  de  dupla  reflexão  com  o  conceito  de  crítica  se  dá  na  relação

fundamental com a ideia de uma comparação entre o espírito e a letra de uma obra, ou seja, o

choque comparativo entre o real e o ideal, e com a própria ideia de uma comunicação entre autor e

leitor envolvida na obra; os românticos herdaram, nesse sentido, a perspectiva fichteana de que a

letra é o secundário em relação a todo o processo, e consiste apenas no veículo para a transmissão

do  essencial  do  espírito.  Para  Novalis  mesmo,  a  letra  é  “apenas  um  auxílio da  comunicação

filosófica,  cuja  essência  própria  consiste  no  re-fletir  (Nachdenken)  (…)  Ele  [o  falante]  pensa

(denkt) – e o outro re-flete (denkt nach)”672; o hiato entre o espírito e a letra, no qual a letra se revela

como uma mediação  exterior,  o  desiderato  resultante  de  uma apropriação  que  ela  própria  não

consegue  esgotar  –  pelo  próprio  conceito  inerente  ao  espírito  de  infinitude  crítica  presente  na

linguagem – e  tampouco desenvolver  por  si  só.  Nesse  sentido,  a  apresentação em seu sentido

fichteano (Darstellung), não pode encontrar um sentido sem que saia de si mesma e compreenda a

si mesma em sua finitude, e daí Novalis compreender a possibilidade de toda filosofia em que “a

inteligência se dê através de um autocontato, um movimento autolegalizado”673, que não pode ser

pensado  como  prescindindo  desta  duplicidade  que  indica  a  relação  mútua  e  a  autorrelação

simultaneamente.  Ao  sair  de  si  mesma,  a  apresentação  se  contrapõe  agora  a  seu  oposto

correspondente, e o resultado desta contraposição, resultante do choque de ambas na antítese, se

configura num nível mais elevado. Neste ínterim, a apresentação é sucedida pela comparação, na

qual se dá propriamente o choque, e através dele a reflexão é elevada a um novo nível e o percurso é

retomado  no  seu  processo,  desta  vez  num nível  mais  elevado.  Podemos  desta  forma  situar  o

conceito de dupla reflexão em relação à crítica na sua acepção como elemento fundamental para as

formas subsequentes  da crítica,  como no caso da caracterização,  por exemplo,  que é concebida

como  a  composição  formativa  do  indivíduo  a  partir  da  sobrelevação  e  alternância  entre  a

compreensão dada em dois níveis. Por meio desta duplicação, a autocompreensão comparativa vem

a designar, na crítica, a possibilidade infinita de elevação da compreensão a patamares cada vez

mais altos,  num processo de enriquecimento  aproximativo  infinito,  pelo qual  o sentido da obra

verdadeiramente  artística  é  simultaneamente  cada  vez  mais  aberto  e  cada  vez  mais  próprio.  A

concepção da diferenciação interna da unidade da obra como ironia já foi indicada como condição

da determinação do conceito de crítica como compreensão potenciada, cujo objeto mais próprio é a

ideia de poesia enquanto criação (poiéin), na medida em que o romantismo concebe a própria crítica

filosófica de forma inseparável de um processo criativo e de composição do todo individual no

sentido exigido pela crítica. Veremos agora, paralelamente a uma exposição de ambos os conceitos

672 NOVALIS, 1988, p. 223.
673 Idem, nº 26, p. 116.
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segundo a perspectiva do romantismo, como se dá a relação entre poesia e ironia, e como o conceito

de reflexão interpenetra nesta relação e a condiciona.

Ironia e reflexão: a estrutura do poético

A relação fundamental entre ironia e reflexão pode ser expressa na definição da ironia como

a dessemelhança entre os opostos, ou, melhor ainda, como o momento mesmo da oposição, no qual

se manifesta a diferença como tal. Ou seja, quando é instituído o campo de dissonância entre real e

ideal, interior e exterior, sujeito e objeto, fenômeno e coisa-em-si, já se institui o espaço em que a

reflexão encontra  seu movimento  que se define pela  ironia ela  própria.  Para os românticos,  no

âmbito do discurso, a ironia é uma condição essencial para a criação poética; não somente isso, mas

ela é também a sua força motriz, pois a criação é ela própria concebida como um impulso para a

unidade. Por isso a oposição que configura o conceito de ironia no discurso não é propriamente

definida como uma antítese ou uma contradição, mas como paradoxo, do qual a ironia consiste na

própria forma. A definição basilar da ironia como “forma do paradoxo”674 indica a potencialidade

infinita que se encontra na vertigem que ela engendra a qualquer tentativa de elaboração discursiva;

ela é para a ironia “a conditio sine qua non, a alma, a fonte e o princípio”675, e sua infinitude própria

só pode ser expressa pela força de um abismo que não vê possibilidade de resolução em nenhum

horizonte. Ao mesmo tempo, isso define o paradoxo como “tudo aquilo que é bom e grande”676, pois

é essa grandeza o impulso que dá origem à atividade humana mais fundamental, que o obriga a sair

de si mesmo e buscar sua realização em algo maior que aquilo que ele próprio já é. Mas este abismo

infinito que determina a irresolução da ironia consiste na sua forma “final”, que consiste na própria

ironia da ironia: é impossível falar da ironia sem ser irônico677. Isso implica que a ironia possui a

elasticidade conceitual que a obriga a voltar-se reflexivamente para si própria, e assim instituir-se

como uma condição da sua própria forma de apresentação. E, na medida em que ela é a forma do

paradoxo, ela consiste na própria metaformatividade constitutiva da apresentação do paradoxo, na

qual o discurso se defronta com ele por todos os lados.

Por isso Schlegel enfatizava o mal-entendido na filosofia como um desiderato que não era

possível eliminar: ao final, o hiato entre espírito e letra sempre permanece residualmente, e por isso,

para que se mantenha a própria possibilidade da filosofia, a ironia deve conter em si mesma uma

outra diretriz que permita a efetividade da compreensão mútua, ainda que sempre insuficiente. A

ambiguidade própria da ironia no discurso é o sinal de uma abertura deste para uma multiplicidade

de interpretações, que põe a sua construção interpretativa como um processo em decorrimento; daí
674 SCHLEGEL, 1997, nº 48, p. 28.
675 SCHLEGEL, 2016, nº 224, nº 1078.
676 SCHLEGEL, 1997, nº 48, p. 28.
677 SCHLEGEL, 1971, p. 133.
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ela ser qualificada como um conceito social, que depende de uma “sociabilidade interna”678, bem

como de  funcionar  estruturalmente  como uma “parábase  permanente”679,  em que o discurso se

constrói sempre num registro de autorreflexividade: a parábase implica na duplicação própria da

reflexão,  em que se estabelecem dois  níveis  de  atividade  reflexiva:  um da  reflexão e  outro da

reflexão sobre a reflexão, a partir da qual decorre o diálogo interno crítico e construtivo – nesse

sentido, a definição da ironia como parábase permanente depende ela própria do conceito de dupla

reflexão aqui explicitado, pois somente nela o indivíduo aparece ao mesmo tempo como agente e

observador de si mesmo dentro da autorreflexão.

O romantismo é consciente de sua apropriação inevitável da ironia socrática, por exemplo,

como uma “dissimulação involuntária” que é contudo “inteiramente lúcida”680, que é tão impossível

de fingir quanto de revelar. A simultaneidade entre seriedade e gracejo, entre abertura sincera e

dissimulação, entre entrega e recolhimento, definem os traços da elasticidade irônica que transita

entre  extremos  e  assim  pode  realizar  a  “análise  da  tese  e  da  antítese”681,  ou  seja,  um  duplo

movimento de desdobramento, na qual ela se apropria de ambas as partes em uma só unidade de

tensão. A capacidade de transitar entre os limites do delineamento que contornam e dividem os

extremos  em relação  mútua  proporciona  à  ironia  um potencial  crítico  que,  se  levado  ao  nível

conceitual, faz colidir determinado e indeterminado, saber e não saber, até o ponto em que impele a

contradição a gerar por si só algo novo; e isso a qualifica como um movimento duplamente criativo,

pois a atividade criadora se dá tanto naquilo que é criado, quanto na própria ironia, que se restitui

completamente a cada movimento, e encontra na colisão dos particulares entre si a própria origem

da  sua  potência  infinita.  É  nesse  sentido  que  Benjamin  vê  na  ironia  romântica  uma  elevação

reflexiva ao absoluto da obra particular, que nela se torna “por um lado, formada, e por outro, no

entanto, livre de sua relatividade”682. Daí Schlegel determinar a ironia como a posse do infinito no

micrológico: “na verdadeira ironia não pode haver apenas a busca pelo infinito, mas a posse do

infinito ligada à meticulosidade micrológica da filosofia e na poesia”683. O que ele chama aqui de

meticulosidade micrológica não significa senão a própria tensão do infinito com o singular que se

desdobra na exposição dos fatores elementais da criação filosófico-poética, ou seja, o tratamento

característico dos traços individuais que se manifestam pela elaboração formativa dada no processo

criativo.

Por isso Schlegel elabora as diretrizes de sua poemata como o âmbito em que “tudo deve ser

construído de dentro para fora, sendo o todo concluído de forma absoluta, a partir de uma única

678 SCHLEGEL, 1997, nº 339, p. 212.
679 Philosophische Lehrjahre, I.ii, 668, KESFA 18: 85; op. cit. RUSH, 2016, p. 82.
680 SCHLEGEL, 1997, nº 108, p. 36.
681 SCHLEGEL, 2016, nº 194, nº 809.
682 BENJAMIN, 2002, p. 99.
683 SCHLEGEL, 2016, nº 502, p. 155.
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obra e de uma só vez”684. A exteriorização do interior equivale ao encerramento da final da unidade,

pelo qual o delineamento do caráter específico do singular é revelado, e assim posto no enigma

irônico  como  inesgotável  pela  própria  manifestação  –  trata-se  da  própria  finalidade  da

caracterização crítica,  a conclusão da totalidade no absoluto, que no entanto o revela como um

abismo infinito, que não o reduz à banalidade do superado, mas que o esgota meramente na sua

dizibilidade formal, e que abre o campo para que a sua mera presença fale por si, por assim dizer.

Dizer que o infinito se encontra presente no micrológico é indicar, como Fichte, que no menor grão

de areia o universo inteiro está contido, que  um é tudo, e que quanto mais o construto poética e

filosófica na sua artificialidade são capazes de fazer valer o caráter mais íntimo do singular pelo que

em si  e  por  si,  mais  próximo  ele  se  coloca  da  universalidade.  Esta  construção  exteriorizante

corresponde ao que Benjamin denomina a “ironia da forma”, que, ao contrário da ironia da matéria

– negativa e subjetiva – é “positiva e objetiva”685; uma forma de ironia que “provém do espírito da

arte e não da vontade do poeta”, e que por isso constitui o registro pelo qual a ironia não se dilui na

multiplicidade, e permite que a criação poética mantenha sua orientação reflexiva – transcendental

– em direção à ideia, e que precisamente por isso preserve a sua coesão e unidade, pela qual “a

reflexão eleva-se até ao absoluto”686.

A concepção da ironia como uma obrigação transcendental, como um “sollen”687, é o que

aproxima de uma noção de  poesia transcendental, que, segundo Schlegel, compartilha com ela a

mesma estrutura “dividida entre real e ideal”688, e assim compartilha com a concepção fichteana da

dupla orientação de movimentação “em parte centrípeta,  e em parte centrífuga”689.  Vê-se aqui a

mesma  divisão  e  dupla  tendência  tanto  na  ironia  quanto  na  poesia,  a  ambiguidade  entre

exteriorização e manifestação de um lado, e interiorização e ocultamento de outro. O que as une é a

concepção transcendental de uma tarefa a ser realizada pela sua própria efetivação, de um sentido

derivado imperativamente de nenhum outro lugar a não ser de si mesma, cujo movimento se dá

como uma tarefa  de retorno a  unidade  originária,  pois  a  “poesia  transcendental  começa  com a

diferença absoluta entre o ideal e o real (…) [e] deve terminar com a identidade [do ideal e do

real]”690. O terminus da tarefa transcendental da poesia consiste, nesse sentido, numa sobrelevação

da poesia sobre ela própria, em que ela vem a ser efetivamente qualificada como  bela, ou como

“poesia poética”691, que Benjamin chega a qualificar como “a reflexão absoluta da poesia”692, em

684 Idem, nº 355, p. 135.
685 BENJAMIN, 2002, p. 90.
686 Idem, p. 101.
687 SCHLEGEL, 2016, nº 483, p. 152.
688 Idem, nº 813, p. 194.
689 Idem, nº 819, p. 195.
690 Idem, nº 1050, p. 221.
691 Ibidem.
692 BENJAMIN, 2002, p. 98.
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que  a  poesia  da  poesia  se  torna  a  própria  “expressão  condensada  da  natureza  reflexiva  do

absoluto”693, uma consciência reflexiva da poesia que é ela mesma poesia. A transcendentalidade, o

campo  comum  e  qualificação  mais  íntima  da  ironia,  não  pode,  portanto,  ser  pensada  como

dissociada da noção de poesia para os românticos: a própria criação se identifica para eles, tanto no

sentido da atividade humana quanto da divina, como uma tarefa transcendental de efetivação de

uma unidade, na qual a sobrelevação transcendental de si sobre si própria, ou a potenciação da

totalidade, consiste na sua absolutização e justificação simultâneas: a criação se torna o absoluto na

medida em que encontra  seu limite  em algo que a transcende,  e  encontra  este  mesmo algo na

medida em que encontra seu próprio limite. Pela transcendentalidade, diz Benjamin, a “reflexão se

encontra na base da ironia”694, e permite a ela que ela preserve uma referência à pura forma que tem

como condição a própria duplicação reflexiva que dá origem a estrutura ambígua da ironia que

pervade a poesia romântica.

Há no conceito romântico de transcendentalidade, que pervade tanto a poesia, enquanto sua

matéria de criação, quanto a ironia, enquanto sua forma estrutural, a diretriz da relação da unidade

diferenciada consigo própria, cuja conexão se determina como o próprio espírito que pervade sua

totalidade;  a  poesia  surge  a  partir  do  equilíbrio  desta  autorrelação  como  a  medida  justa  que

possibilita a unidade ela mesma: “o justo meio está na poesia, na verdade ela mesma é o meio” 695.

Mas a apreensão do meio enquanto tal é ao mesmo tempo uma dupla apreensão que reúne em si o

horizonte dos extremos,  e  portanto do todo da própria  poesia  enquanto  ponto arquimédico  que

sustenta o todo – daí a sua apreensão ser também um ato primeiro de criação, pois somente a partir

dele o todo se torna determinado em seu delineamento. A poesia se torna aqui poética, e o jogo

entre  todos os elementos  da dualidade  são elevados pela  poesia  na potenciação que constitui  a

unidade livre, na qual a poesia é qualificada propriamente como romântica, na medida em que a

forma  poética  do  romantismo  e  propriamente  potenciação696.  Essa  constituição  por  meio  da

duplicação possibilita que a poesia seja capaz “da formação mais alta e universal, não apenas de

dentro para fora, mas de fora para dentro”697. A alternância contínua destas orientações neste duplo

direcionamento é o que “organiza todas as partes semelhantemente a tudo que deve ser um todo em

seus produtos, com o que se lhe abre a perspectiva de um classicismo crescendo sem limites” 698 – o

classicismo aqui definido como a próprio auto-encerramento numa totalidade poética em devir, e

por isso “o gênero poético romântico ainda está em devir; sua verdadeira essência é mesmo a de que

só pode vir a ser, jamais ser de maneira perfeita e acabada”699. Aí reside a razão da definição da

693 Idem, p. 99.
694 Idem, p. 101.
695 SCHLEGEL, 2016, nº 364, p. 390.
696 Idem, nº 458, p. 402.
697 SCHLEGEL, 1997, n 116, p. 64.
698 Ibidem, p. 64-5.
699 Ibidem, p. 64.
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poesia romântica como uma “poesia universal progressiva”700: a totalidade transcendental essencial

à poesia é antecipado por ela por meio do procedimento crítico, que depende da inflexão da poesia

com a filosofia, e que infunde a poesia com uma reflexividade poética que dá a ela a condição da

sua constituição como uma universalidade em movimento, ou uma totalidade em expansão.

A  reflexão  poética é,  portanto,  a  própria  designação  da  exigência  crítica  que  a  poesia

romântica se propõe a satisfazer, ou seja, a de efetivar a unidade entre filosofia e poesia; e, na

medida em que dela depende o devir infinito da essência da poesia, ela define também o operar da

potenciação que opera no cerne da criação poética do romantismo. A poesia romântica é “a que

mais pode oscilar, livre de todo interesse real e ideal, no meio entre o exposto e aquele que o expõe,

nas asas da reflexão poética,  sempre de novo potenciando e multiplicando essa reflexão,  como

numa  série  infinita  de  espelhos”701.  Esta  descrição  do  movimento  da  reflexão  poética  designa

perfeitamente  o  que  chamamos  aqui  de  reflexão  potenciada,  em  que  o  campo  da  reflexão  é

subsumido ao movimento livre em um nível  mais elevado,  em que a liberdade da oscilação se

entremescla  com  a  exposição,  e  se  converte  num  livre  “jogo  entre  forma  e  matéria”702.  A

determinação  do  movimento  oscilatório  como  livre é  crucial  para  a  compreensão  do  que  se

denomina aqui como o caráter criador da reflexão poética,  que é melhor expresso por Schlegel

quando ele se indaga: “e que filosofia resta ao poeta? A producente, que parte da liberdade e da

crença nela, e então mostra como o espírito humano em tudo imprime a sua lei e como o mundo é

sua obra de arte”703.

Conceber o mundo como uma obra de arte é concebê-lo como constituído a partir da lei do

espírito, que encontra no homem sua manifestação mais elevada. Conceber a lei do mundo como

produto  de  uma  atividade  espiritual  humana  não  significa  submetê-la  à  arbitrariedade  do

inessencial, portanto, mas sim à realização do mais essencial que é atribuído ao homem e ao sentido

de sua atividade no mundo, que se regula como arte pela transcendentalidade da Ideia – que na arte

se manifesta pela beleza, assim como no pensamento pelo verdadeiro e na ação pelo bom. Daí as

determinações de que uma poesia transcendental deva reunir em si “a reflexão artística e o belo

auto-espelhamento”, bem como “expor também a si mesma em cada uma de suas exposições e em

toda parte ser, ao mesmo tempo, poesia e poesia da poesia”704. A poesia transcendental se determina

portanto como um duplo movimento de criação e reflexão, e que ao ganhar a forma na exposição

pela letra concede o caráter reflexivo à criatividade e vice-versa, e rompe com o limite entre ambos

os conceitos, e assim também entre a filosofia e a poesia. A forma superior da reflexão na poesia

transcendental se configura portanto a partir do terminus do processo na própria obra, que consiste

700 Ibidem.
701 Ibidem.
702 SCHLEGEL, 2016, nº 458, nº 402.
703 SCHLEGEL, 1997, nº 168, p. 74.
704 Idem, nº 239, p. 89.
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na própria manifestação da ideia, mas não é em absoluto distinta e separada do processo, mas se

efetiva sobre ele a cada momento da sua constituição.

nesse sentido que Novalis concebe a forma superior da reflexão como remetendo à própria

concepção do  nachdenken, um pensar-após, relativo à reprodução apropriativa por parte daquele

que  apreende  a  exposição,  e  por  meio  desta  –  da  mediação  da  letra,  que  é  o  secundário  na

comunicação filosófica, se relaciona com o expositor como o discípulo com o mestre, para quem

este é “apenas um indicador de caminho”705; a busca genuína pela verdade necessita apenas de um

“aceno” para que se a encontre. Daí que quando Novalis diz que a apresentação [Darstellung] da

filosofia é “só para amigos auto-ativos da verdade”, ele indica que a elaboração filosófica necessita

de uma apropriação livre e de uma reflexão duplamente determinada que opera como reflexão e

como autorreflexão simultaneamente; e por isso o pensador deve encontrar no mestre apenas uma

ocasião  para  sua  própria  auto-atividade  sintética  em  que  ele  vai  livremente  e  por  vias  desta

atividade apenas ao encontro da verdade. Mas já que a reprodução ou o pensar-após do ouvinte ou

discípulo  envolve  uma  apropriação,  então  o  paralelo  desta  com  uma  reelaboração  criativa  e

produtiva  – que Novalis  expressa  como a  “aptidão  de produzir  por  si  mesmo o produto  a  ser

criticado”706 inerente à crítica genuína – é perfeitamente válido para uma referência ao que Schlegel

denomina reflexão poética, que envolve o mesmo movimento duplo de apropriação e apresentação

envolvidos  na  apreensão  da  verdade  filosófica,  que  constitui  uma  condição  para  a  formação

individual  ética  do  homem,  bem como  para  a  produção  estética  efetuada  pela  poesia.  Existe,

portanto, para o romantismo, uma raiz comum à formação estética e à constituição individual ética

do homem, que se configura neste duplo movimento e que se expressa em sua dupla acepção em

unidade  por  meio  do  conceito  de  Bildung.  Não  deveremos  desenvolver  este  conceito  neste

momento, mas sim indicar apenas que ele designa a unidade do duplo movimento reflexivo em

questão,  e  que  há  nele  uma  referência  à  constituição  reflexivo-criativa  do  indivíduo  que  será

retomada adiante.

A unidade entre filosofia e poesia que o conceito de reflexão poética representa encontra,

para Novalis, sua capacidade produtiva na atividade livre do oscilar que, em referência à concepção

fichteana da mesma, se determina pela faculdade da imaginação; daí Novalis afirmar que “o poema

do entendimento  é  filosofia  (…) unidade  do entendimento  e  da  imaginação”707.  A referência  à

imaginação é importante para compreender o caráter criativo da poesia, e, por intermédio desta, o

da própria reflexão. A imaginação, para Novalis, é “o órgão superior, o órgão poético em geral”708;

na medida em que sua atividade se define por um oscilar entre extremos, pela qual ela se determina

como uma atividade sintética e criativa por meio de um livre jogo com o entendimento, a forma de
705 NOVALIS, 1988, nº 3, p. 109.
706 Idem, nº 35, p. 122.
707 Idem, nº 29, p. 117.
708 Idem, nº 206, p. 172.
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apreensão da reflexão daí resultante, ou seja, o  pensamento, também deve ser determinado como

criativo: “o pensamento verdadeiro aparece como um criador – e de fato é tal coisa. O pensamento

não-verdadeiro aparece como algo outro que ele é. O primeiro é ao mesmo tempo pensamento e

não-pensamento (indireto e direto)”709. Mas ele só o é pois ele compartilha com a imaginação a

elasticidade e a ambiguidade do oscilar, em que ele manifesta negativamente – indiretamente – o

não-dito nele próprio. Nesse sentido, pode-se remeter esta relação à mesma estrutura ambígua da

ironia,  que  mantém,  na  dupla  determinação  de  autorreferência  e  expressão  de  seu  conteúdo,  a

mesma ambiguidade manifesta que o pensamento verdadeiro aqui aludido. Dizer que o pensamento

possui um componente criativo não significa, por outro lado, dizer que ele seja capaz de criar  ex

nihilo e sem nenhum precedente, mas que sua estrutura partilha da mesma capacidade duplamente

refletida de apropriação e reelaboração do conceito, no que diz respeito ao conhecimento, e que por

isso mesmo mantém um vínculo essencial com a imaginação no processo de construção do saber.

Essa reelaboração é entendida por Novalis como a atividade basilar do fazer filosófico, pois

qual a filosofia não faz nada senão organizar o conteúdo fornecido pela imaginação: “toda teoria

deve ser dada completamente – a filosofia não pode fazer nada senão ordena. A imaginação (…)

deve ser racional – o que ela pode ser em incontáveis gradações – isto tem a ver com a sua pura

autoatividade. Quanto mais pura a imaginação, mais verdadeira ela será”710. Da mesma forma que a

filosofia se relaciona com o real como a matéria (Stoff) bruta a ser organizada pela atividade, a

determinação deste  material  como  criação será dada apenas na pureza racional  da atividade da

filosofia, que depende da autoatividade da imaginação. Novalis concebe, com efeito, que esta é a

atividade primordial que confere o próprio fundamento ou o próprio ser da realidade: “Egoidade ou

força produtiva da imaginação, o oscilar – determina, produz os extremos entre os quais ocorre a

oscilação – isto é um engodo apenas no campo do entendimento ordinário (…) a oscilação é a

causa, a fonte, a mãe de toda realidade, a realidade mesma”711. Além disso, ele atesta que “toda

criação é acerca do ser, e ser é oscilar (…) ser, ser eu, ser livre e oscilar são sinônimos”712. Por isso

a imaginação produtiva deve ser posta como o conceito mais alto de autodeterminação, pois nela

reside a possibilidade de toda determinação: “no mero conceito de determinação reside o conceito

de determinação recíproca,  de oposição, de substancialidade.  Ele também contém em si a razão

porque a determinação mais elevada sempre determina também a si mesma”713. Ora, isso equivale a

dizer que a autodeterminação pensada como oposição e substancialidade lega a oposição à própria

raiz do ser, e a oscilação, ou seja, a  reflexão de um oposto no seu outro, conforma seu caráter

criativo com a substancialidade da autodeterminação em duas instâncias distintas, que são postas

709 NOVALIS, 2007, nº 710, p. 131.
710 NOVALIS, 2003, nº 464, p. 148.
711 Idem, nº 555, p. 164-5.
712 Idem, nº 556, p. 165.
713 Idem, nº 571, p. 173.
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desde a raiz e do início de qualquer atividade do espírito. Em outras palavras, a reflexão poética,

que  é  precisamente  a  que  possui  a  marca  do  caráter  criador,  possui  no  seu  fundamento  uma

dualidade  inescapável,  que  aponta  para  o  próprio  fundamento  ontológico  da  reflexão  no

romantismo. Este pressuposto ontológico pervade toda a teoria romântica acerca da relação entre

filosofia e poesia, e deverá ser investigada em detalhes adiante.

Isto  posto,  devemos  agora  analisar  como  as  formas  mais  fundamentais  de  operação

filosófica  expressadas  pelo  romantismo se vinculam com o conceito  de reflexão,  que agora se

mostra como a determinação fundamental de toda atividade poético-criadora. Na medida em que

não pode haver criação sem uma oscilação, então o conceito de reflexão encontra-se na base de

todo ato criativo; e, além disso, na medida em que a reflexão poética exige um duplo movimento de

expressão criadora, sucedido de uma retrospectiva autorreflexiva sobre si mesma, na qual o prórpio

sujeito criador se torna objeto de sua atividade criativa, temos que o conceito de dupla reflexão se

encontra aqui presente, embora não ainda de modo evidente enquanto atividade. Esta só se tornará

clara para nós através  de um desenvolvimento do conceito  da atividade  fundamental  da poesia

romântica, o romantizar, e do conceito romântico de experiência, por meio do qual a reflexão como

autoconstituição criativa se torna explícito.

Romantização e experiência: os movimentos da reflexão poética

A natureza reflexiva da poesia transcendental romântica implica em que o tipo de produção

poética que nele se almeja deva manifestar em sua estrutura uma autoconsciência mais elevada pela

própria reflexão, e que tenha diante de si a própria diferença que se constitui na elevação a partir de

um primeiro momento; esta é, pois, a motivação da relação de exteriorização de um lado, e da

apropriação de outro, no que diz respeito à relação da poesia romântica com a tipologia poética que

ela própria busca elaborar para si, e assim a partir delas constituir-se como amálgama universal por

meio  da  crítica.  Poesia  romântica  é  poesia  reflexiva,  mas,  bem  entendido,  progressivamente

reflexiva, e nessa progressividade ela deve ser duplamente refletida em si própria como unidade

delimitada reflexivamente, e ao mesmo tempo como refletida na referência ao absoluto em direção

ao qual seu processo de autoconstituição é orientado. Nesse sentido, no mesmo momento em que a

unidade poética é per-feita e encerrada, ou seja, determinada para si mesma reflexivamente como

absoluta, o próprio caráter do absoluto é sobrelevado para além da unidade e posto como um fora,

como um elemento transcendental subjacente que a impele a um movimento progressivo perpétuo,

o qual, no entanto, é sentido por ela como uma aproximação, como uma potenciação efetiva, que

permite ser pensado como uma progressão. É nessa aproximação infinita que a reflexividade se

mostra na sua duplicidade intransponível: o caráter reflexivo da poesia transcendental romântica
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não  pode  conceber  seu  movimento  como  algo  outro  que  uma  função  limitante,  na  qual  a

potenciação reflexiva sempre se mostra como duplicação.

A concepção da atividade fundamental da romantização é concebida em função da ideia de

potenciação, determinada como um movimento de diferenciação qualitativa que remete à superação

da dualidade em direção ao originário; segundo Novalis, “o mundo precisa ser romantizado. Assim

reencontra-se o sentido originário.  Romantizar  nada é,  senão uma potenciação qualitativa.  O si

mesmo interior é identificado com um si mesmo melhor nessa operação. Assim como nós mesmos

somos  uma  tal  série  potencial  qualitativa”714.  Que  a  potenciação  envolve  uma  duplicação  que

necessariamente se configura como uma diferença qualitativa o atesta Schlegel: “o potenciar é uma

figura moderna;  combinação do indivíduo consigo mesmo”715;  o “estilo sistemático ciclicizante”

que estrutura tal combinação aduz à tendência para a unidade que subsiste nesta atividade, mas que

no entanto deve preservar  a  distinção fundante  que constitui  paradoxalmente  a  própria  “síntese

originária”716. Isso não poderia ser de outra forma, pois a combinação do individual consigo mesmo

pressupõe uma distinção na própria identidade, e esta já é dada desde o momento da posição dentro

da unidade; caso contrário não se poderia conceber o originário enquanto síntese. Por isso, o ato de

romantizar implica no mostrar dessa alternância entre os componentes dessa síntese, e, a partir do

paradoxo  da  dualidade  na  identidade,  verter  em criação  a  sua  potência  por  meio  da  inversão

correspondente e da alternância recíproca. A concepção novaliana do romantizar segue no mesmo

aforismo:

“na  medida  em  que  dou  ao  comum  um  sentido  elevado,  ao  costumeiro  um  aspecto

misterioso, ao conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito um brilho infinito, eu o

romantizo – inversa  é  a  operação para  o superior,  desconhecido,  misterioso e  infinito  –

através dessa conexão este é logaritmizado – adquire uma expressão corriqueira. Filosofia

romântica. Lingua romana. Elevação e rebaixamento recíprocos”717.

Pela  operação  do  romantizar,  é  imposto  um  ordo  inversus,  um  tornar  ordinário  o

extraordinário e extraordinário o ordinário, numa estrutura dúplice bifurcada em aproximação e

distanciamento,  familiaridade e estranhamento,  elevação e rebaixamento.  A ambiguidade que se

instaura  daí  é  análoga  à  estrutura  da  ironia,  e,  como  ela,  se  produz  a  partir  de  uma  só

individualidade  que  se  duplica  a  partir  da  própria  posição  de  sua  auto-identidade.  Para  os

românticos, a própria representação (Vorstellung) da identidade significa um abandono da própria

identidade,  e  esse  processo  é  concebido  como  o  ato  poético  por  excelência,  o  abandono  do

originário na produção refletida, pela qual o produto se mostra como livre manifestação do próprio

originário.  No entanto,  a  representação  é  uma necessidade  para  a  consciência,  sem a  qual  ela

714 NOVALIS, 1988, nº 105, p. 142.
715 SCHLEGEL, 2016, nº 919, p. 207.
716 Idem, nº 199, p. 81.
717 NOVALIS, 1988, nº 105, p. 142.
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permanece no abstrato e indeterminado, e sem a qual ela não é capaz e exercer qualquer poder

criativo sobre si mesma; daí Novalis afirmar que

“o mistério do belo desdobramento é um componente essencial do espírito poético em geral 

[e consiste num] claro e consciente intuir e descrever ao mesmo tempo – dúplice atividade de

criar e conceber, unificada em um único momento – uma perfeição recíproca da imagem e do

conceito – um unificado intro e extro-agir – através do qual em um átimo o objeto e seu 

conceito estão prontos”718.

O conceito do romantizar  exprime, portanto,  o duplo direcionamento da filosofia em “ir

cada  vez  mais  fundo,  subir  cada  vez  mais  alto  (…) toda  filosofia  que  é  filosófica  talvez  seja

infinitamente elevada e infinitamente profunda”719. O caráter duplicado do seu movimento é o que

nos interessa aqui,  pois a sua relação com a reflexividade indicará  pra nós de forma precisa o

caráter  duplo  da  reflexão  romântica.  Pode-se  identificar  um  indício  disto  na  afirmação

metodológica de Schlegel que “os pensamentos são, em sua maioria, apenas perfis de pensamentos.

É  preciso  invertê-los  e  sintetizá-los  com  seus  antípodas”720.  O  duplo  movimento  aqui  não

corresponde senão ao movimento ciclicizante da poesia e da filosofia modernas721, que se inicia

como alternância recíproca e atinge sua completude na unidade da síntese – compreendida nos

parâmetros do romantismo, ou seja, como uma unidade paradoxal de uma dualidade. Ora, mas o

método  de  unificação  e  sintetização  dos  opostos  não  consiste  senão na  própria  oscilação  pela

reflexão, que delineia os limites do primeiro movimento, e assim possibilita a transição qualitativa

para o segundo movimento, que é propriamente o duplo movimento oscilatório num novo patamar,

de intensificação e potenciação da interiorização e exteriorização, sob a forma da apresentação ou

da  criação  poética.  Nada  nos  impede  de  conceber  a  transição  sob  a  denominação  de  salto

qualitativo, na medida em que este movimento é ele próprio designado enfaticamente por Novalis

como um  saltar sobre si mesmo, que consiste no ponto chave da inflexão para o patamar mais

elevado e da potenciação efetiva, em que a reflexão finalmente incide sobre si própria na forma da

metafilosofia: “o ato do saltar-por-sobre-si-mesmo [der Akt des sich selbst Überspringens] é por

toda parte o mais alto – o ponto originário – a gênese da vida. Assim a chama nada é, senão um tal

ato – Assim começa toda filosofia ali onde o filosofante se filosofa a si mesmo”722.

A condição para a inversão do romantizar é, portanto, a duplicação que condiciona o salto

qualitativo, e a potenciação da reflexão por sobre si própria, e a série progressiva que fundamenta o

próprio conceito do romantismo depende da “simultaneidade de dois ou vários pensamentos  na

consciência”723. Deve-se pensar o conceito de duplicação como o próprio princípio da infinitude e

718 Idem, Carta de Hardenberg a A. W. Schlegel, p. 125-6.
719 SCHLEGEL, 1997, nº 303, p. 101.
720 Idem, nº 39, p. 53.
721 SCHLEGEL, 2016, nº 570, p. 163.
722 NOVALIS, 1988, nº 134, p. 152.
723 Idem, nº 140, p. 153.
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da consumação  da  reflexão  –  ou  seja,  sua concepção  como um  fortalecimento,  em oposição  à

abstração, na medida em que a “abstração enfraquece – reflexão fortalece”724 – pois a sobrelevação

o princípio e a operação basilar  da formação da série da progressão infinita  “logarítmica”,  que

determina o movimento da aproximação infinita que caracteriza o filosofar romântico. Novalis o

explica  de uma maneira  bem sucinta:  “quem por  primeiro  inventou contar  até  dois  –  viu sim,

mesmo se para ele o continuar a contar era difícil ainda, a possibilidade de uma infinita contagem

segundo  as  mesmas  leis”725.  A  série  progressiva  que  o  romantismo  pretende  enxergar  como

derivativo da duplicação é o próprio resultado do romantizar: “absolutização – universalização –

classificação do momento individual, da situação individual etc. É a essência real do romantizar”726.

Mas, se se leva em conta a assertiva de que a “reflexão transforma tudo em um sistema, ou em uma

série entrelaçada”, então tem-se patente a proximidade entre a operatividade e a função filosófica da

reflexão e do que Novalis chama de romantizar; nesse sentido, a capacidade de formar uma série

depende da duplicação aqui apresentada, a qual consiste numa operação reflexiva e que é condição

da ordo inversus performada pela romantização da unidade apreendida. Assim, na medida em que

se concebe o salto específico em que a reflexão se torna um ato produtivo, que não é concebível

senão como dupla reflexão, o conceito de dupla reflexão se imiscui da mesma função do romantizar

e  o  abarca  na  sua  totalidade,  na  medida  em  que  se  mostra  efetivamente  como  sua  condição

fundamental. Isso se prova, ademais, pela concepção da reflexão enquanto um salto que expressa a

própria  estrutura  do  movimento  para  Novalis:  “sobre  o  fenômeno  da  reflexão  –  aquela  força

reflexiva que pode saltar sobre seus próprios ombros. (Estrutura do movimento.)”727

A centralidade desse movimento específico concebido como um salto qualitativo – e esta

expressão deve ser enfatizada para designar a expressão do idêntico enquanto diferença – pode ser

consolidada  para  nós  a  partir  da  relação  que  ela  estabelece  com  o  conceito  romântico  de

experiência, pelo qual a filosofia vem a adquirir o material sobre o qual exerce seu poder formativo

e  conceitual,  e  que  se  desdobra,  segundo  Benjamin,  a  partir  do  “espírito  em  conformação”728

processual, que significa, para ele, o próprio movimento da reflexão. Os românticos não concebem,

ao  contrário  do  que  muitas  vezes  se  interpretou729,  a  atividade  filosófica  como  uma  atividade

produtiva no sentido da criação de uma nova realidade, equiparando a criação humana com a divina

724 Idem, nº 143, p. 154.
725 Idem, nº 142, p. 154.
726 NOVALIS, 2007, nº 87, p. 14.
727 Idem, nº 993, p. 172.
728 BENJAMIN, 2002, p. 72.
729 Vide a  recepção  imediata  dos  românticos  por  Hegel  e  por  toda  a  corrente  que  o  seguiu  (incluindo o  jovem

Kierkegaard), e que legou aos românticos o estigma de quererem criar uma realidade paralela na qual se pudesse
viver, e que denotaria uma fuga de um real por demais pesado para que sua constituição lânguida pudesse suportar.
Não que os próprios românticos não tenham dado margem para tal interpretação – como por exemplo ao aproximar
filosofia e magia por meio da concepção mágica de idealismo. Mas creio ser mais plausível pensar que o motivo de
tal contraposição por parte dos hegelianos provém, antes, de seu feroz modernismo de raiz protestante, em oposição
às tendências medievalistas e catolicizantes que o romantismo sempre apresentou.
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e  igualando  o  arbítrio  humano  à  capacidade  de  legislar  sobre  as  leis  naturais.  O  conceito  de

experiência atesta, antes, que a filosofia exige como condição um defrontamento com uma realidade

independente, a qual ela, no entanto, se arroga a tarefa de elaborar; como diz Schlegel, “a filosofia

não pode produzir, por inoculação ou por magia, experiências e sentidos. Mas também não o deve

querer. Quem já sabia algo, certamente não experimenta nada de novo com ela; no entanto, somente

por meio dela esse algo se torna um saber para ele e, portanto, um saber em nova figura” 730. Esta

nova figura do saber constitui a segunda instância em que o saber sabe de si mesmo enquanto tal, ou

seja, o segundo nível da reflexão.

Na medida em que o saber sabe algo sem mais, ele apreende do objeto as suas manifestações

primeiras de acordo com as suas capacidades de apreensão e dentro dos limites desta, e a partir

delas compõe o conceito ou a imagem do objeto em questão. Entretanto, na medida em que o saber

sabe de si enquanto tal, ele possui a circunscrição do limite do próprio saber como objeto – ele sabe

dos limites das suas próprias faculdades de apreensão, e justamente por isso ao objeto é aberto um

campo de manifestação que se encontra para além dos limites da própria capacidade de apreensão

do sujeito. Por isso os românticos são categóricos na afirmação de que a crítica transcendental do

saber consiste na forma cognitiva mais adequada à compreensão do objeto artístico, na medida em

que este objeto é aquele que demanda por excelência a abertura e a liberdade própria na qual ele

pode falar por si, e nesse sentido manifestar sua infinitude ideal própria diante da qual as próprias

categorias da cognição do sujeito são postas em uma dinâmica distinta, que remete ao livre jogo das

faculdades da imaginação e do entendimento. Em contrapartida, a filosofia põe a si mesma dentro

deste diálogo como um limitador constante do próprio objeto, e portanto,  definindo os limites da

própria experiência – para isso, no entanto, se faz necessária uma filosofia da filosofia que decorra

paralela e simultaneamente à filosofia que se dirige ao objeto em questão. Sobre esta relação com a

arte, Schlegel diz: “naturalmente, tudo o que se experimentou na arte apenas se torna saber por meio

da  filosofia.  Que  os  antigos  sejam clássicos,  isso  não  se  sabe  a  partir  da  filosofia;  (…)  mas,

naturalmente,  apenas  com a  filosofia  é  que se sabe  disso”731.  É nesse sentido,  com efeito,  que

Benjamin  indica  que  “o  experimento  consiste  na  evocação  da  autoconsciência  e  do

autoconhecimento no objeto que se observa. Observar uma coisa significa apenas impeli-la para seu

autoconhecimento (…) Todo conhecimento de um objeto é simultaneamente o próprio tornar-se

deste objeto mesmo”732. A atividade filosófica consiste portanto numa manifestação da simbiose

entre  sujeito  observador  e  objeto  da  experiência,  em que o autoconhecimento  de cada um e o

conhecimento de si se manifestam na experiência como uma unidade orgânica e dialógica. Esse é o

sentido  do  que  Benjamin  chama  de  “observação  mágica”,  segundo  ele,  o  único  experimento

730 SCHLEGEL, 1997, nº 252, p. 92.
731 SCHLEGEL, 2016, nº 193, p. 115.
732 BENJAMIN, 2002, p. 65.
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possível, cujo parâmetro é a própria ironia, e que tem como fundamento a observação que “abarca

com os olhos o autoconhecimento em germe no objeto”733. A limitação em jogo neste ponto remete

ao próprio caráter irônico desta observação, pois “no não saber – no olhar – ela sabe melhor, é

idêntica ao objeto”734. Benjamin vê na autolimitação da reflexão da consciência o índice da própria

coincidentia oppositorum da experiência da finitude subjetiva com a finitude do objeto em si, no

qual eles se encontram em ponto de acordo como estando em processo de autoconstituição e dois

níveis, em si e para si.

Ao conceder por meio de uma autolimitação a liberdade de auto-manifestação para o objeto,

a  filosofia  romântica  passa  então  a  concebê-lo  em  sua  autonomia  como  uma  individualidade

autoconstituída, cujo processo formativo ainda se encontra em devir. O objeto da experiência “tem

de  ter  rigorosa  individualidade,  ser  ao  mesmo  tempo  enigma  e  experimento,  a  saber,  um

experimento da natureza formadora”735. Somente desta forma se realiza o vínculo entre os extremos

da universalidade e da individualidade no absoluto, pelo que a reflexão individual sobre obras de

arte se qualifica como uma aproximação infinita à ideia de arte em geral. A série progressiva, que

na reflexão estética do romantismo toma a forma de uma reflexão histórica, é tomada pela dupla

perspectiva da metafilosofia romântica como um objeto de uma segunda reflexão, pela qual ela

adquire o caráter de uma reflexão  produtiva;  no entanto,  dizer  que há um caráter  produtivo na

reflexão significa aqui criar as condições para que o próprio objeto se desdobre a si mesmo na sua

potencialidade particular e assim conjugue por si mesmo a sua posição mais própria dentro da série.

Tal  exigência  da  reflexão  é  o  que  determina  o  conceito  de  experiência  romântica  como  uma

atividade que decorre em dois níveis, um nível determinante, em que o objeto é delineado, e um

reflexivo, no qual ele é posto em uma observação exterior, mas deixado por si mesmo na liberdade

do seu próprio desenvolvimento. Esta relação de autonomia que a filosofia mantém com seu objeto

na experiência filosófica implica, por outro lado, em que autorrelação que a filosofia estabelece

consigo mesma deve configurar-se como uma crença na sua própria  capacidade,  ou como uma

decisão por esta  mesma capacidade;  Novalis  enxerga nesta  dupla diretriz  da filosofia  a própria

determinação do caminho experimental da filosofia, que deve envolver o saber no próprio fazer, e

que articula simultaneamente o empírico e o transcendental-especulativo: “a maioria das pessoas

não querem nadar, até que já estejam aptas para tanto. Tanto a busca empírica quanto a especulativa

são infinitas. Buscar simultaneamente o caminho experimental em ambas – é o verdadeiro buscar,

somente”736. A síntese que Novalis aponta aqui se dá somente na simultaneidade da apreensão das

duas instâncias, que se efetua na determinação recíproca entre a autodeterminação e a determinação

entre  opostos:  empiria  e  especulação,  real  e  ideal;  mas  também  abstração  e  observação
733 Ibidem.
734 Ibidem.
735 SCHLEGEL, 1997, nº 427, p. 136.
736 NOVALIS, 2007, nº 603, p. 107.
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determinadas como momentos isolados da reflexão: “ao determinar a mim mesmo, eu determino o

mundo – e assim indiretamente determino a mim mesmo, e vice-versa. A reflexão (abstração) é tão

enganadora quanto a observação (reflexão) – idealismo e realismo”737.

A atividade de determinar o reciprocamente a si mesmo e ao mundo simultaneamente define

o traço fundamental  do  experimentador,  concebido por Novalis  enquanto  gênio:  “Como poucas

pessoas  possuem  um  gênio para  a  experimentação  (…)  o  verdadeiro  amante  da  natureza  se

distingue  pela  sua  habilidade  em  multiplicar  e  simplificar,  combinar  e  analisar,  romantizar  e

popularizar  experimentos,  pela  sua  habilidade  em  inventar  novos  experimentos”738.  A  dupla

característica da atividade experimental do indivíduo criador é o traço da personalidade genial, e o

experimento que é desenvolvido por ele encontra aqui a sua expressão mais próxima da atividade do

romantizar: a romantização que permite a criação da obra de arte é um análogo correspondente à

experimentação  genial,  que  por  si  só  já  é  uma  redundância,  pois  “apenas  o  gênio  é  o

experimentador”739. A dupla atividade do gênio é descrita em relação à natureza pois ela consiste no

objeto ideal, na medida em que ela abarca o próprio experimentado subjetivo bem como o próprio

experimento, no que ela se revela como a verdadeira unidade que se revela a partir do experimento,

e,  não obstante,  ao mesmo tempo o campo em que o próprio experimento  ocorre:  “a  natureza

inspira  o verdadeiro amante, por assim dizer, e revela a si mesma e tudo o mais completamente

através dele – quanto mais sua constituição se encontra em harmonia com ela”740. Aqui fica evidente

que a perspectiva da unidade e totalidade que o romantizar exige como meta não sustenta a divisão

entre experimentador  e experimento;  não que a unidade final se mostre numa redução de um a

outro, mas sim que ela vem à tona como uma totalidade em que os domínios se interpenetram e

englobam  recíproca  e  alternadamente  um  ao  outro.  A  individualidade  absoluta  do  gênio  se

manifesta como natureza última e fundante, e vice-versa; no entanto, não nos cabe investigar as

decorrências desta relação em específico neste momento, mas apenas apontar a determinação da

unidade da experiência que daí decorre, e que constitui ela própria a ligação e o vínculo com o

conceito de romantização.

Ademais,  cabe  relacionar  ao  espectro  do  conceito  de  experiência  a  própria  atividade

reflexiva,  relação  esta  que remete  ao  começo da  própria  filosofia.  Schlegel  já  define  a  própria

atividade fundamental da filosofia como um experimento ao definir a própria filosofia como um

saber do saber; no entanto, esta definição não serve, segundo ele, para o início da filosofia, pois

esta deve partir, como na referência supracitada a Fichte, da própria decisão de filosofar como uma

apropriação do todo autossuficiente que a constitui:

737 Ibidem.
738 Idem, nº 89, p. 14-5.
739 Ibidem, p. 15.
740 Ibidem, p. 14.
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“Se eu quisesse proceder da afirmação, a filosofia é um saber do saber, um saber sempre 
estaria pressuposto. A filosofia é sempre um experimento, e assim qualquer um que quiser 
filosofar deve começar do começo (…) a filosofia já é um todo autossuficiente, e qualquer 
um que queira filosofar deve simplesmente começar de novo”741.

O método  experimental  filosófico  corresponde ao  que  é  o  experimento  na  física,  e  equivale  à

construção matemática; em todo caso, o que importa ao método é começar do início. Mas todo

começo, também como na física, exige um postulado, que não é tomado reflexivamente, mas, ao

contrário,  é o ponto de partida para a reflexão. Todavia,  a pretensão de um postulado absoluto

consiste, dentro dos parâmetros de Fichte – e por derivação também nos românticos – num ideal

transcendental, uma construção a priori, que desse modo não está submetida ao jugo da experiência.

Por isso Schlegel denomina o experimentar uma “construção aproximativa”742, conceito este que

resulta da vinculação entre o ideal e a atividade matemática de construção abstrata, que, no entanto,

já  se  encontra  apartada  da  estrutura  do  originário  –  daí  a  necessidade  de  reconstruí-lo.  Nesse

sentido, a origem encontra-se sempre para além da consciência, e nesse sentido, como diz Manfred

Frank, “o objeto da primeira reflexão não é o absoluto, mas a falta dele”743, e o órgão capaz de

realizar a experiência desta privação é o sentimento, que, quando tomado como objeto da reflexão,

tem o seu espírito suprimido pela própria reflexão. A autoconsciência,  portanto, não pode ser o

princípio,  pois a  unidade  permanece além da experiência  como uma unidade  transcendental  ao

longo de todo o processo do filosofar, e o puro ser só é efetivo quando se suspende reflexão, ou

seja, está perdido para ela. A primeira experiência do filosofar romântico é, portanto, o que Novalis

chama de  nostalgia: “filosofia é na verdade nostalgia, o desejo de sentir-se em casa em qualquer

lugar”744,  pois  pela  filosofia  “procuramos  por  toda  parte  o  incondicionado  (Unbedingte)  e

encontramos apenas coisas (Dinge)”745.

O sentimento que precede o filosofar implica que toda afirmação filosófica possui o caráter

de uma alusão indireta ao absoluto, e por isso o romantismo tem a alegoria como forma central de

apresentação  da  experiência  romântica  da  filosofia.  Mas  esta  não  é  senão  uma  expressão  da

experiência  estética,  determinação  esta  que  se  encontra  no  fundamento  de  toda  a  experiência

romântica.  A experiência  originária  do sentimento consiste aqui na apreensão pré-conceitual  do

todo, que se entremostra na própria apreensão de cada particular do romantizar; é o prenúncio na

ideia na experiência de apresentação da beleza, na qual a totalidade subjacente é pressentida como

um elemento constitutivo, porém não apreensível à razão, mas somente à intuição intelectual. Por

isso, segundo Beiser, “a experiência estética não é suprarracional, muito menos antirracional; antes,

ela  é hiperracional,  consistindo no ato  de intuição  intelectual  da razão.  Era  através  da intuição

741 SCHLEGEL, 2005, p. 241.
742 Idem, p. 253.
743 FRANK, 2004, p. 172.
744 NOVALIS, 2007, nº 857, p. 155.
745 NOVALIS, 1988, nº 1, p. 37.
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intelectual  da  experiência  estética,  eles  acreditavam,  que  a  razão  podia  perceber  o  infinito  no

finito”746. De acordo com Beiser, toda ciência e filosofia pressupõe a experiência estética que capta

o todo, o que justifica nelas o ideal de unidade sistemática; e aquilo que torna o devir espiritual

possível é o que o espírito busca experienciar.

Esta contradição que perpassa toda a realidade, e o esforço do romantismo em delinear a

infinitude  intuída  termina  por  negar  a  pretensão de totalidade  absoluta  do resultado da própria

experiência,  o que a impulsiona para um novo começo e um novo delineamento desta. Por isso

Novalis associa a incompletude fundamental da experiência romântica com a necessidade contínua

da própria  descontinuidade que obriga o experimento a retomar o fundamento perdido: “no final,

toda reflexão parece conduzir  ao experimentar genuíno – e também conter e provar a chamada

teoria da razão – e a necessidade e o método etc. do experimentar e da vida como um experimento

contínuo”747. O método a que ele se refere aqui é o próprio método experimental, que consiste em

“tratar o erro como verdade (…) para que diminuamos o erro usando o resultado obtido, e assim

repetir  a operação até que a verdade seja perfeita  ou aproximadamente descoberta”748.  Trata-se,

nesse sentido, de um método negativo, mas o único passível de aplicação em se tratando da tarefa

de buscar o fundamento transcendental, que permanece inatingível para a razão. Pode-se perceber

aqui,  contudo,  a  presença  de  dois  níveis  distintos  de  aplicação  da  reflexão  no experimento:  o

primeiro é o da inversão negativa característico da primeira reflexão, em que o erro é concebido

enquanto tal; e o segundo é a inversão da inversão, em que o erro é considerado um experimento

encerrado que deve nortear negativamente o novo experimento que há de se iniciar. Esta perspectiva

converge com a concepção novaliana da reflexão como um espelhamento, que deverá ser discutida

em um momento oportuno como procedimento de delineamento da totalidade da experiência por

meio da dupla reflexão, no qual o incondicionado é desvelado indiretamente como fundamento.

O conceito de experiência,  bem como a atividade do romantizar,  nos permitiu  entrever

como a reflexão romântica se relaciona com seu objeto ideal numa unidade, ela mesma reflexiva, de

reciprocidade e mútua determinação, completando, assim, de modo suficiente para nós as diretrizes

que condicionam a construção da ontologia romântica,  e que,  de um modo bastante  impreciso,

compõem o âmbito do método romântico, que se erige e delineia a partir da crítica e da ironia. O

encaminhamento da nossa discussão para a questão do fundamento abre o flanco para a colocação

da pergunta sobre a ontologia segundo a escola romântica. Este será o objeto de investigação da

nossa  próxima  seção,  na  qual  desenvolveremos  as  elaborações  da  filosofia  transcendental  do

romantismo,  bem  como  buscaremos  expor  a  estrutura  da  ontologia  romântica  em  função  do

746 BEISER, 2006, p. 61.
747 NOVALIS, 2007, nº 702, p. 130.
748 Idem, nº 702, p. 129.
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conceito  de  reflexão,  e  a  partir  desta  exposição  poderemos  esclarecer  a  função  formadora  da

reflexão no escopo do vir-a-ser da individualidade.

3.2. A ontologia da reflexão segundo o primeiro romantismo

A pergunta sobre a ontologia do primeiro romantismo em função da reflexão será colocada a

partir de uma série de questões paradigmáticas: em primeiro lugar, a questão da compreensão e da

classificação das suas formulações acerca de uma filosofia do fundamento, que passa pelas questões

da filosofia transcendental, da teoria do conhecimento e da pergunta sobre o ser, e o modo como

estas são interpretadas  em geral  pelos  seus leitores  posteriores  – e  que também incide  sobre a

discussão  acerca  do  antifundacionalismo  romântico.  Em  segundo  lugar,  a  pergunta  sobre  a

sistematicidade e a questão sobre o modo peculiar de idealismo absoluto que o romantismo se auto-

arrogava, e que foi majoritariamente interpretado como um holismo coerentista, questão esta que

incide diretamente sobre relação entre a pergunta pelo fundamento da filosofia  e o seu  começo

enquanto elaboração criativa do pensamento. Em terceiro lugar, a questão sobre o caráter ontológico

da  infinitude  no  movimento  da  reflexão  segundo  a  concepção  do  romantismo,  pelo  qual  fica

determinado o papel da dupla reflexão na constituição da finalidade da Bildung romântica, ou seja, a

individualidade orgânica do gênio produtivo, enquanto unidade constituída pelo espírito, e pela qual

a reflexão romântica se determina com uma remissão ao agir prático da moralidade e, além disso, ao

histórico enquanto processo análogo à constituição da unidade individual. As consequências éticas e

históricas deste processo, contudo, deverão ser tratadas na seção seguinte, em que será desenvolvida

a perspectiva religiosa do romantismo, particularmente importante para nossa comparação com a

religiosidade  de  Kierkegaard,  e  as  relações  daí  decorrentes  que  possuem efeito  sobre  a  nossa

formulação do conceito de dupla reflexão.

O conceito de indivíduo, que também toma parte central na nossa exposição, possui uma

função fundamental na formulação destas relações. A individualidade absoluta, como o romantismo

expressa o telos final do processo de formação, adquire importância já na filosofia transcendental

principalmente  na formulação do conceito  de autoconsciência,  em que se inicia  um tratamento

conceitual do que significa a ideia de individualidade frente a toda a pretensão do idealismo em

construir  uma unidade  a  partir  da  dualidade.  A pergunta  sobre  a  sistematicidade,  bem como a

organicidade  espiritual  do  gênio  enquanto  individualidade  ativa  e  produtiva,  apontam  para  a

individualidade  como ponto de convergência  do  interesse da metafísica  primeiro-romântica.  Na

medida  em que o  processo de  construção e  formação da  individualidade  for  determinado  pelo

conceito de reflexão, então poderemos, pela compreensão do seu próprio vir-a-ser, estabelecer qual

o  papel  da  dupla  reflexão  nele,  bem  como  compreender  melhor  a  sua  estrutura  formativa  e
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produtiva, naquilo que ela se refere a uma atividade da consciência em processo de tornar-se si

mesma,  ou  tornar-se  individual.  Nesse  sentido,  é  imprescindível  que  tal  exposição  esteja  bem

delineada,  para que possamos também compreender  a individualidade  autoconstituída,  enquanto

elemento central das concepções do histórico e do religioso, dentro da perspectiva da reflexão como

um conceito que diz respeito a estes domínios.

Ontologia romântica e reflexão

O contexto da formulação da ontologia romântica se dá como uma resposta ao que Schlegel

denomina ironicamente de uma “fúria de fundamentação” que “tão violentamente se alastrou pela

filosofia sob o consulado de Reinhold”, que também determinou o tom da sua “revolucionária fúria

de objetividade”749, que marcou seus escritos iniciais – aqueles em que Schlegel mais manifesta a

sua inclinação para o classicismo greco-romano e um conceito objetivo e de juízo reflexivo estético.

Em pouco tempo, porém, Schlegel reconheceu o caráter parcial desta fúria classicista, que buscava

um simples e imediato retorno à unidade formal autossuficiente da antiguidade, ao se dar conta de

que todo tratamento romântico da antiguidade clássica deveria necessariamente passar pela refração

incontornável exercida pela sua perspectiva moderna, que incluía em si toda a reelaboração digna de

consideração  nas  mediações  do  medievo  e  do  nascimento  da  modernidade  na  Aufklärung.  As

diretrizes da busca romântica pelo fundamento implicam necessariamente nessa tomada metacrítica

de  posição  acerca  da  própria  perspectiva  histórica  limitada  do  observador  contemporâneo,

consciente de si na sua dupla determinação de, por um lado, buscar constituir um sistema em uma

totalidade holística, e assim determinar as tarefas da contemporaneidade; e, por outro, através da

atividade livre do indivíduo circunscrito  em si mesmo pela completude da sua formação, poder

determinar o fundamento e a lei dos princípios que possibilitam a constituição, ainda que enquanto

uma ideia transcendental, do próprio sistema. A mútua determinação entre dois princípios basilares

e igualmente postos, que é o próprio  fundamento e ponto de partida da exposição da ontologia

romântica, possui uma prerrogativa e um interesse que se encontra dado desde o início atrelado à

filosofia pura e à reflexão conceitual, mas que de modo algum é inteiramente determinado por ela; e

nesse sentido podemos encontrar no próprio ponto de partida um elemento que afasta os românticos

de Fichte – no sentido de que a pretensão sistemática deste se consolidava como o próprio ponto de

partida e o fundamento transcendental único da filosofia.

A transição entre a fúria por fundamento e a posição medianeira em Schlegel, segundo a

qual a “filosofia sempre começa no meio [in media res], como o poema épico”750 se deu, segundo

Frank, em virtude de um ceticismo com relação à ideia de que a filosofia possa ser fundada num

749 SCHLEGEL, 1997, nº 66, p. 30.
750 Idem, nº 84, p. 60.
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princípio único e absoluto, o que se traduz no denominado  antifundacionalismo romântico; para

Frank, “o romantismo foi antifundacionalista do início ao fim; e o foi numa tentativa de capturar a

incompletude inerente à filosofia e ao conhecimento”751,  e a incognoscibilidade do absoluto que

deriva  do  ceticismo  romântico  decorre  na  filosofia  da  infinitude  da  busca  reflexiva  pelo

conhecimento,  na  qual  se  estabelece  a  cadeia  de  reflexões  que  deverão  compor  o  movimento

progressivo  de  constituição  do  próprio  absoluto  no  infinito.  Neste  ponto,  os  românticos

permanecem, no entanto, fiéis ao princípio da filosofia transcendental – e talvez por isso haja um

certo exagero em qualificá-los como céticos, na medida em que eles não suspendem o juízo sobre a

ideia, mas encontram nela um referencial que pode relacionar-se reflexivamente com o real; a ideia

se  manifesta  na  apreensão  pelo  juízo  reflexivo,  efetivamente  aplicado  à  experiência  da  beleza

enquanto  remissão  à  totalidade  ideal  que  a  determina.  Nesse  sentido,  Beiser,  em  discordância

diametral  com  Frank,  pensa  o  núcleo  do  romantismo  como  um  ponto  de  vista  próximo  do

platonismo, em que o espírito do idealismo consiste no próprio impulso originário da filosofia; para

Beiser,  a  formulação  da  Schlegel,  anteriormente  a  Schelling  e  Hegel,  da  expressão  “idealismo

absoluto” já consolidava a ideia de que “não há diferença fundamental entre o objetivo e subjetivo

porque  ambos  são  graus  diferentes  de  organização  e  desenvolvimento  de  uma  única  atividade

racional, que age constantemente dividindo o que é uno e unindo o que é dividido”752.

O conceito romântico de forma (eidos), que remete ao nível do saber do saber e que constitui

o domínio da unidade transcendental,  e,  portanto,  meramente negativa com respeito ao real em

processo de constituição, se coaduna com perspectiva socrático-platônica de que, por um lado, o

sábio só pode atestar negativamente acerca do saber sobre o seu próprio saber, ou seja, só pode

dizer que nada sabe, e, por outro lado, de que o conhecimento da ideia é o conhecimento do todo, e

o espírito  da filosofia  não  pode abdicar  deste  enquanto  meta;  para  Schlegel,  “Platão  contém a

sabedoria adequada, todo o espírito da filosofia está nele. Ele sabia tudo, nomeadamente o todo,

aquilo em que tudo repousa”753. Mas este todo subjacente é determinado enquanto forma, enquanto

totalidade  ideal  e original,  da qual  o real  constitui  apenas uma cópia,  uma aproximação;  o seu

alcance por vias da razão humana deve efetivar-se a partir de um movimento de elevação ou de

potenciação cujo complemento é a experiência estética, pela qual a razão universal se mostra para o

homem como “a estrutura inteligível das coisas, que percebemos na beleza pela poder da intuição

intelectual”754.  O percurso da filosofia  se determina como  circular a partir  deste oscilar  entre a

forma enquanto totalidade e a matéria enquanto multiformidade dos particulares,  que limitam o

conceito de unidade a uma aproximação e por isso mesmo impulsiona a reflexão adiante; mas isto

751 FRANK,2004, p. 15.
752 BEISER, 2006, p. 69.
753 Cf. KA XVIII, nº 1149, p. 417; op.cit. BEISER, 2006, p. 70.
754 Idem, p. 70.
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depende, por sua vez, de que a duplicidade se encontre ela própria no fundamento da filosofia, o que

exige dela um início no  meio.  Daí Schlegel conceber a elaboração filosófica a partir da própria

noção de reciprocidade, e começar a filosofar significa já estar mergulhado na circularidade que, por

sua vez, implica numa rejeição de uma primeira proposição fundamental pela qual ela teria dado seu

início:

“No fundamento  da filosofia  tem de estar  não apenas  uma prova recíproca  [Wechselerweis],  mas

também um conceito recíproco [Wechselbegriff]. A cada conceito, assim como a cada prova, se pode

perguntar por um conceito e a prova dele. Por isso, a filosofia tem de começar no meio, como o poema

épico, e é impossível apresentá-la e acrescentar parte por parte, de modo que o que é por si primeiro á

esteja completamente fundado e explicado. É um todo, e o caminho para o conhecer não é uma linha

reta, mas um círculo”755.

O que Schlegel denomina conceito recíproco não indica nada outro que uma duplicidade do

fundamento da filosofia, na qual os pontos extremos da atividade filosófica refletida estão postos,

onde a oscilação da reflexão encontra seu campo delimitado. Nesse sentido, o fundamento, buscado

enquanto um absoluto ou incondicionado,  consiste,  primeiramente,  ele  próprio num movimento

reflexivo, em que a própria reflexão se desdobra num movimento cíclico e infinito, em que a cada

momento ela se torna o movimento originante de si própria,  que é recuperado e posto como o

conceito a ser provado num segundo nível de reflexão. Quando Benjamin indica que, em Schlegel,

“a reflexão constitui o absoluto e ela o constitui como um medium”756, ele remete justamente a este

campo de reciprocidade entre conceito e prova,  em que seu conceito de medium-de-reflexão se

constitui duplamente, de um lado como aquilo que é posto pela própria reflexão como seu campo de

atuação,  e  como  a  própria reflexão,  no  sentido  de  que  ela  constitui  a  si  mesma  a  partir  da

constituição de seu campo. Daí em Benjamin já haver um sentido duplo do conceito de reflexão que

indica uma dupla apreensão em que um e tudo se determinam mutuamente: “por um lado, a reflexão

mesma é um medium – graças a seu constante conectar; por outro lado, o medium em questão é tal

que a reflexão move-se nele – pois essa, como o absoluto, movimenta-se a si mesma”757. Nesse

sentido,  a  duplicidade  da  reflexão  se  determina,  na  sua  determinação  específica  enquanto

pensamento, simultaneamente como uma auto-atividade que pensa a si mesma, e numa atividade

que pensa um objeto que não ela mesma: para Benjamin, há

“dois  momentos  básicos  de  toda  reflexão:  auto-atividade  e  conhecimento.  Pois  nela  é

refletido, pensado, aquilo que com certeza é a única coisa que pode refletir: o pensar. Ele é

pensado então como auto-ativo.  E porque ele  é  pensado como refletindo a si  mesmo, é

pensado como conhecendo imediatamente a si mesmo”758.

755 Philosophische Lehrjahre, Apêndice II, 16, p. 518; op. cit. SCHLEGEL, 1997, p. 183, nota 48.
756 BENJAMIN,2002, p. 43.
757 Idem, nota 61.
758 Idem, p. 59.
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Para  Benjamin,  a  concepção  de  que  o  pensar  do  pensar,  ou  o  saber  do  saber,  é  um

conhecimento do pensar ou do saber é um pressuposto a priori, e por isso o campo do fundamento,

a primeira  reflexão,  ou “aquele pensar  primeiro,  originário,  material,  o sentido,  [é pressuposto]

como realizado759”. A partir disto, a reflexão reincide sobre si mesma como tendo no seu primeiro

momento o próprio encerramento realizado, sua delimitação e circunscrição absolutas como dadas

em sua completude, e a partir daí o movimento reflexivo deve elevar-se além do originário e do

material,  orientando-se  pelo  seu  sentido  realizado  em  si  mesmo  enquanto  um  absoluto

ontologicamente posto por si mesmo. Daí que “o medium-de-reflexão se torna sistema e o absoluto

metódico  se  torna  ontológico”,  em  que  “todo  conhecimento  é  um  autoconhecimento  de  uma

essência  pensante”760.  Benjamin,  nesse  sentido,  enuncia  na  própria  formulação  do  conceito  a

necessidade da compreensão de dois níveis simultâneos de reflexão para que se possa pensar a

ontologia romântica do absoluto, formulado por ele no conceito de medium-de-reflexão; falar em

dupla reflexão na perspectiva do romantismo significa, dessa forma, enunciar o autoconhecimento

de tudo aquilo que conhece a si mesmo no próprio ato de conhecer em geral, corolário este que é o

próprio pressuposto de autodeterminação do absoluto e de autoconstituição deste enquanto tal. O

absoluto possui, num sentido eminente, apenas a si mesmo como objeto – mas nesse sentido ele já

aparece em dupla perspectiva desde a origem de sua atividade, na medida em que esta consiste na

própria cisão que o duplica e o põe em relação consigo mesmo.

A a reciprocidade entre o conceito e a prova consiste, portanto, na relação que determina a

pluralidade de pontos de partida que constituem a totalidade do absoluto e que forma a base da

ontologia romântica; cada elemento particular que compõe esta pluralidade é compreendido pelos

românticos  como uma manifestação  da  ideia.  Como atesta  o  próprio  Schlegel,  “princípios  são

[dados] sempre no plural, eles se constroem a si mesmos juntos; não há nunca um só princípio

como pensam os fanáticos dos primeiros princípios”761. Não somente os elementos em sua unidade

indiferenciada, mas também a própria oposição entre eles é uma forma na qual o incondicionado

aparece: para os românticos, o incondicionado ele próprio não é um princípio abstrato a partir do

qual a filosofia pode elaborar suas construções conceituais, mas ele se situa como o resultado do

movimento  reflexivo  de  oscilação,  que  parte  dela  e  vincula  a  sua  aparência  (Schein)  com seu

fundamento,  convertendo-a  em  manifestação  (Vorschein).  Segundo  Andreas  Arndt,  para  os

românticos “as coisas são finitizações do incondicionado, e não reificações”762, o que implica em

uma outra direção dada à questão kantiana sobre o noumenon: se a contradição e a relação recíproca

entre opostos é posta em direção à coisa-em-si enquanto manifestação desta, então a contradição e a

oposição é  inerente à coisa mesma. Como consequência, o incondicionado se define ele próprio
759 Ibidem.
760 Idem, p. 60.
761 KA 18, 105, nº 910, op. cit. ZAIBERT, 2007, p. 19.
762 ARNDT, 2009, p. 56.
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como  o  paradoxo  da  conjunção  e  disjunção  dos  opostos,  no  qual  ele  se  configura  como  um

movimento interior que só pode ser apreendido em uma dupla perspectiva.  Novalis  o atesta da

seguinte forma, ao tratar da concepção eidética de Platão: “as ideias de Platão – são habitantes da

força  do  pensamento  –  do  céu  interior.  (toda  descida  adentro  –  toda  mirada  interior  –  é

simultaneamente  uma  elevação,  uma  ascensão  celestial  –  uma  visada  ao  verdadeiramente

eterno”763.  Este  duplo  movimento  consiste  naquele  em  que  “o  espírito  efetua  uma  eterna

autodemonstração”764, pois “a essência do espírito é determinar a si próprio, e sair de si e retornar a

si  em  eterna  alternância  (…)  [e]  cada  pensamento  nada  mais  é  do  que  o  resultado  de  tal

atividade”765.

A  concepção  do  espírito  como  atividade  infinita  implica,  por  outro  lado,  em  que  a

constituição  efetiva  do  absoluto  deve  ser  impossível,  pois  o  absoluto  incondicionado  deve

permanecer sempre como um ideal transcendental, inatingível pela atividade filosófica, que deve

possuir nessa infinitude a sua própria força de pensamento. O fundamento da filosofia permanece

transcendente e não pode ser trazido à consciência na sua completude, mas apenas de forma finita e

fragmentada,  e  esta  forma  incide  inclusive  na  formulação  racional  dos  próprios  princípios

filosóficos,  que  devem  ser  adequadamente  concebidos  apenas  como  princípios  regulativos.  A

regulatividade do absoluto incide sobre toda a atividade da filosofia, e por isso Schlegel indica que

o absoluto deve ser duplamente determinado, ou seja, possuir em si a determinação absoluta de si

mesmo para que a filosofia obtenha um direcionamento: “a tendência da filosofia é em direção ao

absoluto. Não em direção a um absoluto relativo, mas a um absoluto absoluto”766. Esta constituição

absoluta  do  absoluto  consiste  para  Schlegel  na  sua  determinação  enquanto  uma  “unidade

absoluta”767,  que  consiste  para  ele  na  própria  forma  da  filosofia  –  que  não pode  ser,  contudo,

confundida com um sistema, pois “tão logo algo é um sistema, não é absoluto. Unidade absoluta

seria,  por  exemplo,  um  caos  de  sistemas”768 –  cujo  ponto  de  partida  é  o  “ponto  mediano

compartilhado de todos os princípios e ideias”769, definindo-se princípio como o conhecimento do

originário, e ideia o conhecimento da totalidade, entre os quais a filosofia tem seu ponto de partida

determinado.

A partir da relação entre o estabelecimento da relação recíproca e da tendência fundante da

atividade  filosófica,  podemos  compreender  o  ponto  de  partida  da  filosofia  transcendental  de

763 NOVALIS, 2007, nº 851, p. 155.
764 SCHLEGEL, 1997, nº 284, p. 98.
765 SCHLEGEL, 2016, p. 516. Dado que a atividade espiritual é tão eterna quanto o próprio espírito, ela não pode

encontrar  um  terminus em  uma  concretização  histórica  do  absoluto  plenamente  manifesto;  nesse  sentido,
devemos concordar com Zaibert,  que, ao criticar  Beiser pela sua concepção do romantismo como um proto-
hegelianismo, termina por confundi-lo com um idealismo absoluto. Cf. ZAIBERT, 2007, p. 30.

766 SCHLEGEL, 2005, p. 242.
767 Idem, p. 243.
768 Ibidem.
769 Ibidem.
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Schlegel, na qual interesse próprio da filosofia, ou seja o ponto intermediário entre princípio e ideia,

se  situa  no  ponto  de  intersecção  entre  consciência e  infinito:  “os  elementos  da  filosofia  são

consciência  e infinito. Estes também são os elementos de toda realidade. Realidade é o ponto de

indiferença  [Indifferenzpunkt]  entre  os  dois”770.  Para  Schlegel,  ideias  e  princípios,  infinito  e

consciência,  encontram-se  numa  relação  recíproca  tendencial,  em  que  “o  único  objeto  da

consciência  é  o infinito,  e  o único predicado do infinito  é  a  consciência.  Ambos os elementos

constituem uma esfera encerrada em cujo meio a realidade está presente”771. Este ponto mediano se

constitui  a  partir  de  uma  vinculação  dos  extremos  da  dualidade  entre  ambas,  o  que  Schlegel

denomina  uma  síntese,  por  meio  da  qual  se  obtém  o  primeiro  teorema  de  sua  filosofia

transcendental: “tudo é um, e um é tudo. Este é o princípio de todas as ideias, e a ideia de todos os

princípios”772. Esta proposição é chamada de teorema, segundo ele, pois consiste no “núcleo de toda

teoria” que norteia toda especulação, e que consiste no ideal engendrado pela mesma. A consciência

do infinito, ou, da maneira como ela aparece sob a forma do sentimento, a ânsia [Sehnsucht] pelo

infinito, sempre permanece indeterminada, ou como diz Schlegel, “a ânsia se diferencia do ideal

pela  sua  qualidade  indeterminada;  Ela  simplesmente  não  se  vincula  a  nenhum  ideal;  ela  não

permanece com nenhum ideal. A ânsia pelo ideal é  inteiramente individual”773, e pelo seu caráter

individual ela concerne incontornavelmente à  formação cultural [Bildung] da personalidade. Seu

fundamento não é outro, portanto, senão a consciência do infinito, do qual é impossível abstrairmos,

e do qual a consciência emerge como algo necessário:

“a consciência é necessária pois ao pôr uma consciência possível, eu ponho ao mesmo tempo

uma  [consciência]  real.  Eu  chamo  isto  de  necessário  que  é  real  em  virtude  de  sua

possibilidade. Não se pode abstrair do infinito. Pois somente o infinito poderia destruir o

infinito. Isso significa que: o infinito possui realidade para a consciência”774.

O  infinito  é,  para  Schlegel,  um  conceito  de  transcendência;  e  a  filosofia  encontra-se

completa se “todos os conceitos são transcendentes e todas as afirmações são idênticas”; este, no

entanto,  “é somente o ideal da filosofia,  que não pode nunca ser alcançado”775.  A infinitude se

mostra então como o fundamento inicial da consciência e o ideal último da atividade filosófica, em

que ele converge com a própria transcendência desta: “dizemos transcendente pois para apreender

todo conceito, deve-se ir não somente além de si mesmo mas além de toda experiência. O conceito

de infinitude é transcendente”776. A dualidade ontológica entre consciência e infinito, bem como a

sua necessária complementaridade entre si, reflete a centralidade da proposta romântica em vincular

770 Idem, p. 244.
771 Ibidem.
772 Ibidem.
773 Idem, p. 245.
774 Idem, p. 244.
775 Idem, p. 265.
776 Ibidem.
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as filosofias de Fichte e Espinosa segundo as diferentes perspectivas de infinitude provenientes de

cada uma delas; segundo Schlegel, a filosofia espinosana, compreendida enquanto um panteísmo da

substância ou uma filosofia da especulação777, contém o seu espírito “na doutrina do infinito e das

duas  esferas,  atributos  ou  modificações  do  infinito,  nomeadamente,  da  extensão  e  do

pensamento”778; e a fichteana, compreendida enquanto uma filosofia da reflexão, que contém o seu

espírito na afirmação de que “o objeto é o produto da imaginação produtiva, e tudo na consciência

em diferentes gradações é uma reflexão inconsciente”779. Conciliá-las significa, para Schlegel, unir

a  perspectiva  fichteana  da  autossuficiência e  autodeterminação,  e  a  espinosana  do  amor  pela

deidade – nesse sentido, um duplo movimento de infinitude, uma interior, no sentido da reflexão

fichteana,  e outro  exterior,  no  sentido  da  especulação  espinosana.  Aqui  podemos  encontrar

novamente  uma  delimitação  precisa  da  reflexão  como  infinitude  interior,  análoga  à  atividade

centrífuga do eu fichteano, que, por um movimento transcendental de duplicação, se exterioriza sob

a forma da especulação enquanto movimento de infinitude exterior, sob a forma de “um saber do

infinito”780, que o romantismo busca conjugar no ideal como uma unidade absoluta, mas que sabe

do infinito  enquanto  tal  –  e  de  si  mesma  enquanto  sabedora  disto  –  como efetivo  na  própria

atividade, ou seja, como determinando-a como atividade infinita da ânsia que move o pensamento

romântico.

A conjugação  que  o  romantismo pretende  fazer  com as  filosofias  de  Fichte  e  Espinosa

expressa muito bem a dualidade originária que motiva a sua empreitada; esta dualidade é, pois, a

mesma que se manifesta na afirmação de Schlegel de que a estrutura da filosofia como uma elipse,

em que os polos internamente articulados representam a autonomia do eu fichteano de um lado, e de

outro a substância espinosana como universo: “a filosofia é uma elipse. Um dos centros, do qual

agora estamos próximos, é a  autolegislação da razão. O outro é a ideia  do universo,  e  neste  a

filosofia entra em contato com a religião”781– religião aqui não compreendida senão como o conatus

espinosano.  Se,  na  filosofia  fichteana,  os  românticos  encontraram a  liberdade  radical  do  eu,  o

autoconhecimento como princípio constitutivo e a tendência da consciência a realizar-se por meio

de uma atividade infinita livre e sobre si mesma – o que justamente faltava em Espinosa, por outro

lado ali também eles sentiram falta de uma concepção de natureza, na qual seria possível conceber

um éter substancial  que seria estabelecido como uma força originária,  um  Urkraft  aller Kräfte.

Nesse sentido, os românticos claramente se oporiam aos princípios de Fichte na acusação de que

estes não fazem justiça à realidade da experiência e do mundo externo. Como explica Beiser, o

monismo  e  o  panteísmo  espinosanos  constituíram  para  os  românticos  a  concepção  de  uma
777 Idem, p. 266.
778 Idem, p. 266-7.
779 Idem, p. 266.
780 Idem, p. 267.
781 SCHLEGEL, 1997, nº 117, p. 159.
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substância  viva,  que se identificava  com a natureza divina782;  nessa substância,  a infinitude era

incorporada de forma constitutiva ao seu próprio ser – ao contrário de Fichte, que pensara o estatuto

da infinitude como regulativo783. A concepção do Deus sive Natura, a naturalização do divino e a

divinização do natural, abriu caminho para que os românticos concebessem um panteísmo vitalista,

que decorre da noção de uma unidade articulada enquanto uma totalidade orgânica. Veremos mais

adiante  como  o  conceito  de  organicismo  se  configurou  incide  nessa  concepção  da  filosofia

romântica como uma união entre Fichte e Espinosa, que também abriu precedentes para que Hegel

viesse posteriormente a conceber a substância como sujeito.

Enquanto a leitura de Beiser se encaminha para um direcionamento mais positivo, em que o

romantismo se aproxima do idealismo absoluto de Hegel, Frank, por outro lado, coloca a questão de

uma perspectiva  mais  negativa,  em que  o  problema da  ontologia  no  romantismo  é  posto  pela

incapacidade  da  reflexão  em “assegurar  o  absoluto  epistemicamente”784,  e  pelas  consequências

estéticas desta assertiva. A ideia é de que a reflexão não pode apreender o absoluto por si, e por isso

ela precisa da experiência da beleza; assim, a experiência estética se constitui como um caminho

progressivo e infinito rumo ao ser: “a transcendência do ser força a filosofia ao longo do caminho

de uma progressão infinita e a busca por conhecimento se torna uma tarefa infinita”785. Para Frank,

que segue uma formulação da ontologia romântica mais próxima dos escritos de Novalis do que de

Schlegel,  coloca  questão fundamental  nos termos  da pergunta  sobre o ser,  pelo que ele  vem a

concebê-la como uma “combinação de monismo ontológico e realismo epistemológico”786, em que

o termo ser indica a própria unidade transcendental suprassensível postulada como fim absoluto da

filosofia, que se encontra, portanto, como um anteposto cindido da própria atividade reflexiva, ao

qual esta se direciona. Para Frank, com uma intuição debitada a Hölderlin, o termo ser não é um

predicado,  mas  “um genuíno princípio  monístico,  a  quintessência  de  toda  atualidade”787,  que  o

pensamento não apreende e cujo hiato cognitivo é preenchido pela experiência estética; na filosofia,

entretanto, o termo assume a forma de uma ideia em sentido kantiano.

Em Schlegel, a pergunta sobre o ser raramente é colocada, ao contrário do que acontece em

Novalis e Hölderlin; e por isso o enfoque na leitura de Beiser e Frank se desarmonizam em vários

aspectos  importantes,  embora,  como  mostramos,  haja  uma  concordância  quanto  aos  pontos

principais. Schlegel substitui a noção de ser pelo devir como essência da realidade, na tentativa de

conceber finitude e infinitude em unidade, em que ele propõe

“remover da antítese entre finitude e infinitude o conceito de ser [Seyn] eterno e pôr no seu

lugar  o  conceito  de  vida  eterna  e  devir  [des  ewigen  Lebens  und  Werdens]  e  todas  as
782 BEISER, 2006, p. 141.
783 De acordo com Beiser, cf. idem, p. 179.
784 FRANK, 2004, p. 18.
785 Idem, p. 17.
786 Idem, p. 56.
787 Idem, p. 100.
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dificuldades desaparecem e se torna evidente que não há somente uma conexão entre o finito

e o infinito mas que ambos são de fato um e o mesmo e distintos somente segundo o grau”788.

O devir  é  então  incorporado  ao  pensamento  de  Schlegel  como  uma  categoria  de  síntese,  que

expressa a infinitude da atividade da consciência na reflexão, que pressupõe uma contradição na

própria estrutura da realidade. Nesse sentido, ele se aproxima muito mais de Hegel quando, como

explica  Leonard  Wessel,  “substitui  a  tese  aristotélica  de  que  a  substância  (ser)  subjaz  a  toda

mudança  (devir)  com a  contra-tese  de  que  o  devir  subjaz  a  toda  substância”789,  e,  ao  fazê-lo,

preserva a  estrutura antinômica de toda conceituação filosófica de modo que ela corresponda à

própria  duplicidade  originária  da  realidade,  que  se  encontra  numa eterna  e  infinita  relação  de

alternância recíproca.

Em Novalis, por sua vez, o próprio ser é apresentado como um movimento alternante e

oscilatório, em que a diferença originária também se encontra posta; por isso, podemos argumentar

que,  embora  Novalis  exponha  o  problema  em  termos  distintos,  seu  horizonte  fundamental

permanece o mesmo de Schlegel. A atividade produtiva do eu para Novalis consiste ela própria no

movimento de aproximação da unidade final ou do ser: “ser um consigo mesmo é assim a condição

fundamental do fim mais elevado – Ser, ou ser livre. Todo ser, o ser em geral, é nada a não ser ser

livre –  oscilar entre extremos que necessariamente devem estar unidos e necessariamente devem

estar separados”790, e também “toda criação concerne ao ser, e ser é oscilar (…) ser, ser eu, ser livre

e  oscilar  são  sinônimos”791.  Esta  assertiva  pode,  finalmente,  ser  considerada  o  fundamento

ontológico do romantismo, e, na medida em que se insere o conceito de reflexão nesta fórmula,

podemos compreender a incursão de Novalis:

“naquilo que o eu sente seu sofrimento e sua atividade ele é mais do que um objeto – sujeito

e objeto ao mesmo tempo. Como ele pode ser ambos a um só tempo – naquilo em que ele

reflete sobre si mesmo – na reflexão, emergindo de ambos, há um intercâmbio incessante –

ou um intercâmbio sem fim – porque se impulsionado de um a outro – então o eu é ora

sujeito, ora objeto – dependendo de como se olha, e deve olhar, ora aqui, ora ali. Reflexão e

objeto são acidentes – o eu é o Um que eles constituem – e já que a reflexão consiste apenas

na oposição, ela incessantemente opõe”792.

Aqui temos uma exposição crucial para compreendermos o fundamento da ontologia em relação ao

conceito de reflexão, da mesma forma que Benjamin havia feito; o ser – o Um constituído reflexiva

e  objetivamente  –  consiste  na  sua  raiz  em uma  duplicidade,  que  se  efetiva  como  oposição  e

oscilação,  termos  estes  que  terminam  por  serem equacionados  com  a  reflexão.  O  ser  em seu

fundamento consiste, para os românticos, numa contradição e numa relação entre duas instâncias

788 Philosophische Vorlesungen, I, p. 111; op. cit. WESSEL, 1973, p. 659.
789 Idem, p. 660.
790 NOVALIS, 2003, nº 555, p. 164.
791 Idem, nº 556, p. 165.
792 Idem, nº 662, p. 193-4.
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irreconciliáveis, que aponta para a própria estrutura cindida da nossa capacidade de compreensão, e

a nossa ânsia pelo infinito,  que nos impele a engajar-nos no esforço e na atividade infinitos de

buscar a própria unidade do absoluto.

Cabe apontar  aqui que a reflexão da reflexão, que adquire sua expressão na formulação

mesma da filosofia, corresponde a este impulso cuja origem é a atividade livre do homem, que se

configura justamente como uma oposição à oposição originária, ou seja, uma atividade cujo tônus

se mede pela capacidade de chocar-se contra a dinâmica do oscilar característico do eu que se torna

ora sujeito, ora objeto; aqui a reflexão não se direciona mais para a própria oscilação deste eu finito

em si, mas sim para o próprio eu que observa o movimento e se encontra acima dele. Encontramos

aqui o indício do começo da elaboração da exposição filosófica, determinado justamente enquanto

dupla reflexão. Cabe agora investigarmos como este ponto de partida da própria exteriorização da

atividade constitutiva da reflexão se articula nos românticos como o começo da filosofia, bem como

a  manifestação  primeira  do  impulso  sistemático,  que  se  impõe  como  um ideal  formal  para  a

estruturação desta atividade em forma filosófica.

Dupla reflexão e o começo sistemático da filosofia

Já apontamos anteriormente como a poesia progressiva se estrutura a partir de um duplo

movimento de autocriação e autoaniquilamento. Esta atividade consiste para Schlegel na origem do

processo de criação poética, que envolve uma repetição contínua do pôr a si mesmo que se qualifica

como uma autolimitação resultante,  na forma do  sentido:  “sentido é autolimitação,  ou seja,  um

resultado  de  autocriação  e  autoaniquilamento”793;  em  contrapartida,  a  poesia  progressiva  “se

autoaniquila sempre, mas põe-se [setzt sich] sempre de novo”794. Podemos entrever neste  modus

operandi  precisamente  os  dois  níveis  hierárquicos  em  que  a  reflexão  opera  distintamente:

primeiramente, a oscilação entre criação e destruição, compreendida enquanto uma oscilação entre

ser e nada enquanto extremos, consiste num movimento reflexivo que, ao encontrar seu meio na

autolimitação,  deve agora ultrapassar  seu próprio limite  num  novo começo,  num novo pôr a si

mesma,  que  reengendra  seu  próprio  processo  de  autocriação  e  autoaniquilamento  num  novo

patamar. Aqui se vê num mesmo instante a circunscrição da unidade concedida pela progressão –

pois a poesia progressiva é ela própria o fator unificante de todos os outros tipos (poesia clássica,

natural, sentimental795), e ao mesmo tempo sua subsunção em si mesma a uma nova relação, na qual

ela se encontra em jogo enquanto uma criação a ser aniquilada novamente – o encerramento desta,

em toda a ambiguidade da expressão, designa bem a sua dupla orientação nesse contexto. Aqui a

793 SCHLEGEL, 2016, nº 207, p. 117.
794 Idem, nº 208, p. 117.
795 Ibidem.
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unidade é o ponto central da constituição da autolimitação que concede ao produto da criação o

próprio caráter de obra: “exige-se agora de toda poesia a unidade romântica, isto é, unidade poética

total  (…)  Unidade é uma qualidade necessária de toda obra”796.  Mas na constituição mesma da

unidade já se encontra dada a duplicação ou a potenciação reflexivas, em que o novo campo da

reflexão é instituído, em que a síntese é convertida em tese. Nesse sentido, há, para Schlegel, uma

simetria entre o a operação fichteana de pôr pura e simplesmente e a potenciação reflexiva, quando

ele afirma que “a poesia deve ser transformada em tese [thesirt] até o infinito, isto é, ser potenciada

= poesia transcendental sintetizada até o infinito”797.

A própria apreensão determinada deste modelo que regula a tendência da poesia moderna

mostra que a poesia progressiva compartilha com a concepção romântica de sistema os mesmos

paradigmas que a estruturam. A unidade e coerência que se busca com o ideal de sistema também

consta, para o romantismo, como um modelo regulativo que condiciona a produção filosófica, que

deve seguir os mesmos parâmetros se quiser ser designada enquanto obra. Ademais, a separação é

aqui supérflua: na poesia romântica não há distinção entre poesia e filosofia, de tal forma que as

fronteiras  entre  os  pressupostos  e  princípios  reguladores  sequer  é,  no infinito,  concebida  como

possível.  Para Schlegel,  “apenas  um sistema é na verdade uma  obra”798,  ao mesmo tempo que

“mesmo o maior sistema é um fragmento”799. Esta ambiguidade entre limitação e completude indica

a duplicidade do conceito de sistema, e que pervade a própria forma de exposição filosófica na

medida em que incide sobre a distinção entre o estilo exterior e o interior:  “o estilo do sistema

histórico deve ser tão clássico quanto possível;  o interior progressivo”800.  Por clássico, Schlegel

entende  aqui  cíclico801,  e  nesse  sentido  a  combinação  entre  os  opostos  na  forma da  exposição

configura ainda mais a oposição reflexiva que sustenta a ambiguidade. O sistema, no entanto, não

consiste na mera forma da exposição de uma totalidade, mas na própria essência orgânica da obra,

uma unidade em processo na qual se observa um movimento de crescimento: “Totalidade é uma

ideia sistemática (…) quanto mais orgânico, mais sistemático. Sistema não é tanto um tipo de forma

quanto a própria essência da obra (…) sistemas devem crescer. A semente de todo sistema deve ser

orgânica”802.

Nesse  sentido,  totalidade,  organicidade  e  essência  em  crescimento  se  delineiam  como

conceitos análogos, cuja formulação se dá como um “todo, um absoluto infinitamente reduzido e

infinitamente potenciado”803, ou seja, num duplo movimento em que autocriação e autoaniquilação

796 Idem, nº 209/10, p. 117.
797 Idem, nº 702, p. 180.
798 Idem, nº 902, p. 205.
799 Idem, nº 930, p. 207.
800 Idem, nº 912, p. 206.
801 Idem, nº 917, p. 206.
802 Idem, nº 934/ 943/ 953, p. 208-10.
803 Idem, nº 226, p. 340.
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se  coadunam com potenciação  e  redução  na  constituição  da  totalidade;  de  forma  que,  quando

Schlegel se põe a descrever a estrutura da poesia romântica, ele se faz valer da própria estrutura

ontológica da filosofia romântica, que ao fim e ao cabo devem ser unidas. A constituição do próprio

conceito de totalidade se mostra na sua estrutura poética na medida em que o delineamento da

filosofia  tem seu substrato na poesia;  e a construção da totalidade parte  desta  como o  caos da

fragmentação  poética,  em  que  “se  alternam  positivo  e  o  negativo”,  em  direção  à  completude

sistemática, em que “ambos estão mesclados”804, o que implica em que “o todo deve ser caótico,

mas  sistemático”805.  Na  medida  em  que  a  formação  totalidade  é  uma  con-formação,  a  forma

sistemática particular consiste, como afirma Fichte, numa forma contingente em relação à primeira,

que  segundo Márcio  Suzuki,  “deveria  ser  em parte  atribuída  ao  caráter  artificial  e  abstrato  da

filosofia”806, que remete à totalidade a partir de si mesma como um elemento fragmentário desta; daí

a famosa ideia de que o fragmento – ou a totalidade particular que ele pretende designar – deve ser

comaparado  a  um porco-espinho  “um fragmento  tem de  ser  como uma pequena  obra  de  arte,

totalmente separado do mundo circundante  e perfeito  e acabado em si  mesmo como um porco

espinho”807, sem prescindir, por outro lado, da contrapartida de que os espinhos sempre apontam

para o exterior, da mesma forma que a totalidade constituída e acabada aponta sempre para uma

totalidade maior, nessa medida, indeterminada.

Esta  propriedade  da  totalidade  constituída  e  completa  de  referir-se  a  uma  infinitude

indeterminada mostra,  nesse  sentido,  simultaneamente  a  finitude  da limitação da totalidade  e  a

remissão do seu próprio encerramento a uma totalidade maior, o próprio princípio incondicionado

do absoluto.  Isso incide inclusive  na relação entre  corpo e espírito,  como o nota  Novalis,  cuja

divisão já implica em uma auto-observação, processo este que vivifica ele próprio uma infinitude

imanente  interior  a  toda  totalidade  assim  constituída:  “toda  figura  humana  vivifica  um germe

individual  no observador.  Através  disso essa intuição  se torna infinita  – Está  vinculada  com o

sentimento de uma força inesgotável – e por isso é tão absolutamente vivificante. Ao observarmos a

nós  mesmos  –  vivificamos  a  nós  mesmos”808.  Ora,  essa  vivificação  não  consiste  senão  na

potenciação  tipificada  na  relação  da  reflexão  consigo  mesma  sob  o  modo  da  observação;  não

obstante,  a  limitação  deve  necessariamente  fazer-se  sentir:  “essa  perceptível  insuficiência  da

formação corpórea  da formação corpórea  terrestre  para tornar-se expressão e  órgão do espírito

íncito é o pensamento indeterminado, propulsor, que é a base de todos os pensamentos genuínos – a

ocasião  para  a  evolução  da  inteligência”809.  A vivificação  é  apercebida  na  própria  duplicidade

804 Idem, nº 249, p. 298.
805 Idem, nº 226, p. 296.
806 SUZUKI, Márcio, A Gênese do Fragmento, in SCHLEGEL, 1997, p. 17-8.
807 SCHLEGEL, 1997, nº 206, p. 82.
808 NOVALIS, 1988, nº 102, p. 93.
809 Ibidem.
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inerente a toda limitação e individuação, que constitui  o  fora assim como e na medida em que

delimita o interior. O pensamento vivificado da filosofia é o resultado desta potenciação, em que a

inteligência encontra uma progressão constitutiva em direção à ideia, que não é senão “aquilo que

nos necessita à admissão de um mundo inteligível e de uma série infinita de expressões e órgãos de

cada  espírito,  cujo  expoente,  ou  raiz,  é  sua  individualidade”810.  A  determinação  duplicada  da

individualidade como raiz e expoente indica o caráter circular constitutivo da sua formação, que

encontra seu ponto de partida e seu acabamento no mesmo ponto.

Se a reflexão é o que determina o movimento progressivo da inteligência em direção ao

supra-sensível, portanto, ela se qualifica como duplicada no instante de encerramento da totalidade

individual em si mesma, ou seja, no mesmo ponto em que teve seu início. Nesse sentido, o sistema

jamais pode ser absoluto, pois ele só é constituído nesta auto-circunscrição. A marca da vivificação

a que Novalis se refere indica que não se trata de uma limitação que supera encerra o movimento

anterior, mas que engendra uma dupla infinitude que para Novalis consiste na própria “imortalidade

visível  e  sensível”  sem a  qual  “não  poderíamos  pensar”811.  Essa  dupla  extensão  dos  infinitos,

interior  e  exterior,  é  necessária  para  a  própria  constituição  do  individual  ou  finito,  pois  “da

unificação de extremos infinitos nasce em geral o finito,  o limitado”812,  que consiste na própria

entremescla  de  ciência  e  arte,  escolasticismo  e  alquimia,  “utensílio  e  gênio”  numa só  unidade

individual composta de infinitas fragmentações, a própria individualidade do artista – que possui em

si “a faculdade passar de uma delas à outra, de alterar a seu agrado a polaridade” 813, em conjunção

com a atividade filosófica,  cujo crescimento se dá “ao infinito,  para fora e para dentro”,  e que

“esforça-se como que para preencher o espaço infinito entre os termos extremos”814. Novalis chega

a formular o próprio desenvolvimento da atividade da filosofia como uma atividade posterior a um

primeiro refletir, no qual pela primeira vez é posta a sua tarefa: “com extrema vivacidade sente o

homem, ao primeiro refletir [Nachdenken], o carecimento de unificar os extremos supremos”815 e

assim instituí-la como a elipse da “celeste ciranda – onde há dever e virtude”816.

A partir desta primeira reflexão, o método filosófico é definido por Novalis como um duplo

movimento: “o verdadeiro método de progredir sinteticamente é o principal – para frente e para

trás. – Método do gênio divinatório”817; mas este progredir deve ser precedido por uma reflexão

originária  que  Novalis  descreve  como  um  Ur-,  um  arquétipo  que  estabelece  uma  relação

determinante com todo saber posterior: “a atividade arquetípica é feita elementar por meio de um

810 Ibidem.
811 Ibidem.
812 Idem, nº 13, p. 112.
813 Ibidem.
814 Idem, nº 16, p. 114.
815 Idem, nº 19, p. 114-5.
816 Idem, p. 126.
817 NOVALIS, 2007, nº 567, p. 100.
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único conceito  de si  mesma.  O mundo ou o resultado desta  elementização se conforma a este

conceito arquetípico (a reflexão arquetípica)”818. A reflexão arquetípica a que Novalis se refere não

é senão a atividade originária,  que corresponde ao saber ideal,  em que o saber reencontra  a  si

mesmo num nível potenciado. O próprio conceito de filosofia encontra nesta conjunção entre o

originário  e  o  ponto  de  completude  a  sua  consumação:  “originalmente  saber e  ação estão

misturadas –  eles  então  se  separam,  e  no  seu  objetivo  eles  devem  novamente  ser  unidos,  e

cooperativos, harmoniosos, mas não misturados”819. A distinção é essencial para que se compreenda

a  identidade  na  diferença  entre  os  extremos  como  uma  unidade  heterogênea,  potenciada  pelo

próprio movimento da reflexão.

Ao explicar o ato originário como reflexão, Novalis se vê obrigado, assim como Fichte, a

reelaborar sua concepção do começo da filosofia como um ato irrefletido, que ele associa no início

dos  Fichte  Studien a  uma  teoria  em  que  a  reflexão  é  se  define  como  mera  representação

(Vorstellung), enquanto a Tathandlung é posta pelo sentimento. Ao opor ambos e colocar a filosofia

como “originalmente um sentimento”820, a que a reflexão procura esclarecer pela observação – pois

“o sentimento  só pode ser  observado na reflexão”821,  embora nela  seu espírito  não esteja  mais

presente. A reflexão é aqui mesmo associada a um tipo de objetividade,  que se coaduna com o

sentimento  apenas  na  intuição  intelectual,  que  vê  no  sentimento  a  necessidade  que  a  reflexão

satisfaz de encontrar “uma conexão sistemática entre pensamento e sentimento”822. Aqui mesmo

Novalis  só  reconhece  um  dos  lados  do  movimento  que  posteriormente  ele  concebe  como

complementado pelo seu oposto, uma progressão revertida “do ilimitado ao limitado”, da “reflexão

ao sentimento”823, em que a reflexão já é, no entanto, reconhecida como possuindo uma infinitude.

Mais adiante, ele estabelece a relação entre reflexão e sentimento como forma e matéria, em que a

reflexão concede a forma ao sentimento, que então se encontram unidas na “síntese absoluta”824 da

intuição intelectual, que, no entanto, é pensada apenas na forma do ato originário: “o ato originário

a unidade de sentimento e reflexão, na reflexão. Intuição intelectual é a unidade de sentimento e

reflexão fora da reflexão. Com efeito, já que tudo o que é pensado é reflexão, a intuição intelectual

também será pensada somente na forma do ato originário”825; isso significa que a totalidade segunda

não é pensável, embora, com efeito, seja refletida – pois tudo o que é pensamento é reflexão, mas o

contrário não é o caso.  Isso se mostra pelo fato de que,  efetivamente,  “a intuição intelectual  é

818 Idem, nº 93, p. 217-8.
819 Idem, nº 40, p. 7.
820 NOVALIS, 2003, nº 15, p. 13.
821 Ibidem.
822 Idem, nº 18, p. 14.
823 Idem, nº 17, p. 14.
824 Idem, nº 19, p. 16.
825 Idem, nº 22, p. 18.
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originalmente  anterior  ao  ato  originário.  Ela  fundamenta  o  ato  originário  –  e  é  revertida

secundariamente”826.

Nesse  sentido,  a  reversão  secundária  se  coaduna  com  o  que  Novalis  remete,  numa

elaboração posterior  que já  reconhece a reflexividade mútua entre  o ato originário e a intuição

intelectual  (“talvez  ambos  deveriam  ser  um”827),  àquela  ordo  inversus típica  da  romantização

reflexiva.  Subjacente a esta ideia,  encontra-se a ideia de  espelhamento que aparece em Novalis

como  uma  expressão  da  própria  natureza  da  reflexão.  De  acordo  com  Frank,  para  Novalis,

“'reflexão' significa espelhamento, e tudo o que aparece no espelho é invertido. Novalis expressa

esta inversão na relação entre ser e imagem, em que o eu se erige como uma imagem, um “espelho

da realidade”: “a imagem é realidade para o eu que é consciente de si mesmo (…) é a pura forma da

reflexão (…) a imagem do ser original”828.  A formação da imagem se dá por uma inversão da

realidade na representação, que é a única realidade apreendida pela consciência; entrementes, o eu

“sintético” ou autoconsciente sabe que a imagem se constitui como uma inversão, enquanto o eu

“analítico” concebe apenas a inversão e a oposição entre imagem e ser. A esta perspectiva limitada

da  ordo inversus concebida  enquanto  mera  representação,  Frank denomina “o mundo finito  da

consciência”829, em que o eu “não é o que representa e não representa o que é”830; aqui, a reflexão é

ela própria concebida como abstração, e nesse sentido ainda não se configurou como reflexão da

reflexão. Este âmbito,  no entanto, Novalis enfatiza,  é aquele em que nos encontramos enquanto

consciência finita: “nós somos o eu analítico”, que “alterna imagem e ser”, e no qual “imagem é

sempre  a  inversão  do ser”831.  Aqui  o  próprio  Frank  põe  explicitamente  a  necessidade  de  uma

segunda reflexão sobre a reflexão imagética em que o ser se inverte, na qual “ao refletir sobre si

mesma,  a  reflexão  descobre  na  sua  própria  estrutura  o  significado  do  espelhar  das  relações

revertidas  de  volta  novamente  na  ordem  correta”,  o  que  é  feito  por  “auto-aplicação  ou

duplicação”832: nesse sentido, uma reflexão que é novamente refletida reverte a direção da inversão

e reestabelece a ordem que havia antes do primeiro espelhamento. Frank interpreta nessas linhas a

ideia de uma passagem do limitado ao ilimitado que se sucede ao movimento contrário instaurado

pela  ordo inversus novaliana, o do ilimitado ao limitado, e assim concebe uma abertura para um

vislumbre  do  absoluto  na  infinitude  por  uma  “reflexão  duplicada”833,  na  qual  a  ausência do

absoluto,  que é o objeto da primeira  reflexão,  se torna o  anúncio de sua presença e  plenitude

futuras.

826 Ibidem.
827 Idem, nº 23, p. 19.
828 Idem, nº 63, p. 40.
829 FRANK, 2004, p. 172.
830 NOVALIS, 2003, nº 330, p. 123.
831 Idem, nº 63, p. 40.
832 FRANK, 2004, p. 172.
833 Ibidem.
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Assim, ao refletir sobre si mesma, a reflexão descobre na sua própria estrutura o meio para

espelhar as relações na ordem correta, embora jamais possa recuperar a apreensão originária sem

esta dupla mediação;  este  constitui  o  “momento  construtivo”  da  reflexão,  pelo qual  a  ideia  de

criação romântica recebe a sua determinação mais fundamental: a de que a relação da filosofia com

a poesia – aqui no sentido mais radical da criação mesma, como a poiesis grega – necessita, para

que a filosofia encontre a sua própria verdade, de uma segunda reflexão, a reflexão poética, em que

a verdadeira ordem do real é estabelecida, e na qual a reflexão enquanto representação vem a saber

de si mesma enquanto uma inversão. Como explica Suzuki,  a obra individual,  cuja forma mais

elevada  é  o  romance,  consiste  na  “forma mais  adequada para  a  Darstellung da  dupla  série  da

reflexão: o indivíduo pelejando concretamente n vida e espelhando em si um mundo inteiro se une

ao  narrador  onisciente  e  distante  num todo  orgânico”834.  Aqui  se  recupera  a  duplicidade  entre

experiência e observação, que só pode ser abarcada pela dupla operação da reflexão que condiciona

todo  saber:  “o  aniquilamento  do  saber  no  pensamento  e  a  manutenção  'eterna'  desse  saber  na

intuição”835, que é o que condiciona a vida efetiva, reconciliada com o pensar. Não obstante, este

acordo permanece um horizonte para a concepção da filosofia romântica, que só é realizada como

uma aproximação  na  constituição  da  obra  de  arte,  pela  qual  a  filosofia  amplia  seu  campo de

operações; devemos investigar a seguir a estrutura deste movimento de aproximação, no qual a

dupla reflexão se apresenta propriamente como um  ideal de efetividade do próprio conceito de

reflexão, bem como o modo como esta perspectiva se coaduna com o ideal de unidade, a partir do

conceito de organismo.

Reflexão e unidade na formação

A similaridade da estrutura da filosofia transcendental fichteana e dos românticos possui no

seu caráter  aproximativo,  em que a progressão geométrica ou logarítmica que caracteriza o seu

movimento implica no caráter infinito de sua atividade, é posta na especificidade dos conceitos de

movimento que a compõem, como esforço e tendência e tarefa infinitos, e que se referem a esta

mesma atividade. O interesse do romantismo nesta infinitude inaugurada por Fichte é justamente

aplicá-la ao universo da arte; como diz Schlegel:  “o irracional 'x' torna possível a existência de

muitos dramas de um gênero, de um estilo e de um tom. São aproximações de uma tarefa infinita”.

O romantismo não somente permanece, nesse sentido, fiel ao espírito da filosofia fichteana quando

afirma a impossibilidade de se alcançar pela filosofia um fundamento absoluto último, mas também

se regozija da infinitude aí implementada pela ideia de aproximação; e, da mesma forma que o

834 SUZUKI, 1998, p. 115.
835 Idem, p. 88.
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absoluto é concebido por eles no horizonte transcendental, também a atividade fundamental do eu é

aí determinada como uma aproximação infinita em direção ao absoluto. Como mostra Novalis,

“O filosofar deve ser um tipo único de pensamento. O que eu faço quando eu filosofo? Eu

reflito  sobre  um  fundamento.  O  fundamento  do  filosofar  é  portanto  o  esforço  para  o

pensamento de um fundamento (…), de uma conexão com o todo. Todo filosofar portanto

deve terminar num fundamento absoluto. Agora, se este não fosse dado, se este conceito

contivesse  uma  impossibilidade  –  então  o  impulso  para  filosofar  seria  uma  atividade

infinita”836.

A infinitude da atividade da filosofia se dá, para Novalis, justamente porque o único absoluto que se

nos é dado é o da sua própria ausência, do seu próprio recolhimento; o início do filosofar ele próprio

é impulsionado por uma ausência, que determina a sua impulsão por aquilo que se mostra ausente

na forma mesma de um algo originário que se perdeu numa ruptura. O fato da filosofia ser um

refletir sobre um fundamento, somente em virtude dela pôr a si mesma enquanto tal já se pode obter

a oclusão do originário diante da sua própria atividade. Dito de outra forma, o fato da filosofia

encontrar-se em atividade já é um sintoma da sua ruptura com o absoluto; e quando a filosofia ela

mesma se dá conta de que sua atividade parte de uma renúncia ao absoluto, ela também se apercebe

do caráter  livre desta atividade infinita, que, por assim dizer, se liberta do jugo do absoluto que

concede a ela sua liberdade ao conceder a ela a possibilidade de pôr a si mesma como fundamento

de si mesma: “a atividade infinita e livre em nós emerge através da livre renúncia do absoluto – o

único absoluto possível que pode ser dado a nós e que somente encontramos pela nossa inabilidade

em  obter  e  conhecer  o  absoluto.  Este  absoluto  que  é  dado  a  nós  só  pode  ser  conhecido

negativamente”837.

Esta  condição  da  filosofia  que  Novalis  enuncia  aqui  é  elevada  por  ele  à  condição  de

postulado absoluto, de que “toda busca por um princípio único seria como uma tentativa de quadrar

o círculo/  moto perpétuo/  ou pedra filosofal”838.  Nesse sentido,  a filosofia  é o resultado de um

impulso ao absoluto que se encontra fadado ao fracasso, e que deve buscar contentar-se com o

próprio procurar: “a filosofia, o resultado do filosofar, emerge dessa forma por meio da interrupção

do impulso em direção ao conhecimento do fundamento – através do ficar parado no ponto em que

se está”839. Este ficar parado não pode suceder-se sem que o eu filosofante se determine como livre,

o  que  é  possível  apenas  pela  oclusão  do  absoluto,  que,  no  entanto,  se  manifesta  para  ele

continuamente;  permanecer  parado  aqui  significa,  portanto,  redirecionar  livremente  a  atividade

para dentro de si, na medida em que a interrupção do impulso para o exterior – centrífugo – impele

o eu necessariamente a este redirecionamento.  Dessa forma,  temos aqui determinada a reflexão

836 NOVALIS, 2003, nº 566, p. 167.
837 Idem, nº 566, p. 167-8.
838 Idem, nº 566, p. 168.
839 Ibidem.
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como uma atividade livre, em que o eu busca agora o fundamento do absoluto em si próprio e na

sua  própria  liberdade,  que  não  se  deve  senão  àquele  renunciar;  daí  Novalis  anunciar  que  “a

liberdade de reflexão conduz à liberdade do eu agente”840.

Pelo fato de ter a sua origem nessa articulação negativa, a liberdade da atividade do eu não é

capaz, no entanto de desvencilhar-se da tendência inerente ao próprio eu de orientar sua atividade

em direção ao absoluto. Esta tendência se estabelece, para Novalis, numa relação de determinação

recíproca com a reflexão, a partir da qual a atividade do eu se determina de forma dupla, como uma

atividade  universal,  orientada  em direção ao absoluto,  e uma atividade particular,  orientada  em

direção a si mesma: “a reflexão nega a atividade universal e põe a atividade particular. A tendência

nega a [atividade] particular e põe a atividade universal”841. Nessa alternância recíproca, Novalis

reconhece  a  própria  “marcha  da  aproximação”,  que  é  “composta  de  crescentes  progressos  e

regressos. Ambos retardam – Ambos aceleram – ambos conduzem ao alvo (…) e nunca [se] está

mais próximo que quando [se] parece estar afastado ao máximo”842. A tendência e o anseio pelo

absoluto compõem, também para Schlegel, na descrição da vida eterna do espírito, que tem nessa

tensão o próprio movimento de alargamento dos extremos, de uma intensificação e vivificação cada

vez maior:  “nossa próxima vida será maior, mais enfaticamente boa e má, mais selvagem, mais

ousada, mais terrível”843.

A  progressão  indicada  pelo  conceito  de  aproximação  é,  logicamente,  correspondente  à

progressividade  típica  do  romance,  em  que  distância  e  proximidade  entram  se  determinam

mutuamente e permanecem em oscilação. Nesse sentido, Schlegel concebe que o movimento de

apreensão do absoluto deve ser qualificado como um  salto, que demandaria uma ruptura com a

unidade normativa formada na oscilação, que é regida por suas leis próprias: “o salto até aquilo que

perfeito e acabado permanecerá sempre infinito (…) no próprio universo da poesia, porém nada está

em repouso, tudo vem a ser, se transforma e move harmonicamente; e também os cometas têm leis

inalteráveis  de  movimento”844.  O  salto  se  qualificaria  por  um  movimento  desarmônico  que

implementaria  paradoxalmente  a  infinitude  e  a totalidade,  e  assim atingiria  o repouso plena da

unidade. Na arte, onde a unidade e totalidade perfeitas possuem seu modelo no que Schlegel chama

de clássico, a infinitude se institui ali onde a unidade desponta enquanto uma totalidade anunciada,

que se efetiva apenas enquanto tendência. Por isso, quando Schlegel diz que “um escrito clássico

jamais tem de poder ser totalmente entendido”845 ele indica precisamente o caráter da disposição

moderna  frente  a  obra  de  arte  e  da  sua  atividade  eternamente  em  movimento  e  eternamente

840 Idem, nº 559, p. 166.
841 Idem, nº 305, p. 114.
842 NOVALIS, 1988, nº 98, p. 91.
843 SCHLEGEL, 1971, p. 116.
844 SCHLEGEL, 1997, nº 434, p. 139.
845 Idem, nº 20, p. 23.
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aproximativa,  que  se  configura  como uma  construção  formativa em que  o  sujeito  moderno  se

cultiva; donde no mesmo fragmento consta, a respeito do clássico: “aqueles que são cultos e se

cultivam têm, no entanto, de querer aprender sempre mais com ele”846.

O paradoxo do salto  não se coaduna com o tipo de movimento gradual do processo de

aproximação; este movimento gradual, de acordo com relação fundante da filosofia transcendental

em Schlegel,  corresponde,  antes,  a  um outro tipo  de relação  entre  consciência  e  infinitude:  ao

esforço para o ideal, no qual a síntese média entre os dois extremos abstratos – a pura consciência e

apura infinitude – se determina como o fundamento do real. O salto, ao contrário, encontra seu

movimento análogo no sentimento do sublime, que não é senão a união imediata entre os extremos,

“a  consciência  do  infinito  no  indivíduo”847.  Para  Schlegel,  “o  infinito  possui  realidade  para  a

consciência”848, e a analogia do sublime com a consciência do infinito torna a presença da infinitude

algo inexplicável: o sentimento do sublime é “o definitivo, o originário que não pode ser explicado.

o que distingue os seres humanos dos animais. Ele não está presente no objeto, não importa qual

objeto seja. O sentimento é singular; é o originário na humanidade. Ele não depende da cultura”849.

Podemos por isso entrever uma analogia com o salto na medida em que “o sentimento do sublime é

o súbito. Ele emerge repentinamente e desaparece da mesma forma. Mas não a ânsia pelo infinito.

Ela é calma e eterna”850. Nesse sentido, o infinito se institui diante do eu finito como uma “ficção

necessária”909     851  que norteia sua atividade, e que a determina pela sua própria inconclusividade

como  uma  tarefa  infinita.  O  movimento  do  salto,  no  entanto,  encontra  sua  função  negativa

justamente na manifestação de sua impossibilidade,  tem seu registro adequado posto através da

relação recíproca entre o sentimento do sublime e o esforço para o ideal, que conjugados nessa

relação constituem o próprio conceito de formação cultural ou Bildung. Ou seja, o movimento do

súbito,  em que consciência  e  infinito  são  dados  simultaneamente  e  que  prescinde  do  processo

gradual  de constituição,  é uma disposição originária  que dá ao infinito  a sua  realidade para a

consciência,  e  que  no  entanto  permanece,  para  a  consciência  moderna  fragmentada  e  alheia  à

totalidade plenamente constituída, um ideal que no entanto se manifesta para a consciência na forma

de um sentimento, e que tem a própria forma da divisão manifestada na sua própria impossibilidade

de apreensão pela cognição.

nesse sentido que a doutrina do prático nos românticos se delimita por meio do conceito de

formação,  visto  que  esta  guarda  um elemento  próprio  que  se  encontra  apartado  do  teórico.  O

clássico,  enquanto  totalidade  circunscrita  em  si  mesma,  consiste  para  o  progressivo  –  aqui

846 Ibidem.
847 SCHLEGEL, 2005, p. 244.
848 Ibidem.
849 Idem, p. 245.
850 Ibidem.
851 Idem, p. 247.

277



determinado pela própria aproximação infinita em direção à totalidade – numa doutrina primordial

da  formação  [Urbildungslehre],  que  “não  é  uma  doutrina  histórica,  mas  em  primeiro  lugar,

puramente prática – é isso que se deve buscar na história”852. A relação da formação com o prático

em vistas de uma totalidade constitui principalmente o caráter da sistematicidade no romantismo,

cujo admiração se dá no modelo representado pela obra de Shakespeare:

“no  sentido  mais  nobre  da  palavra  correto,  visto  que  significa  cultivo  intencional  e

desenvolvimento complementar  do que há de mais  íntimo e  ínfimo na obra conforme o

espírito do todo, reflexão prática do artista, nenhum poeta moderno seria mais correto do que

Shakespeare. Também é sistemático como nenhum outro (…) pela mais alta individualidade

e pela mais variada exposição dela, que unifica todos os níveis da poesia”853.

A reflexão prática do artista, visto que se refere à sua atividade poética criadora, tem seus dois pólos

de reflexão determinados como, de um lado, na unidade e totalidade que compõem o ideal em que a

obra  necessariamente  deve  espelhar-se  no  seu  processo  de  elaboração,  e  de  outro  no  próprio

processo de construção individual  da  obra.  A doutrina  prática  que se associa  à  Bildung,  nesse

sentido, pressupõe uma unidade intrínseca entre os processos de formação análogos da obra de arte

e da vida do artista-filósofo, ou filósofo poeta, cuja articulação encontra-se implícita na formulação

da reflexão poética como uma reflexão prática. Nesse sentido, a concepção da  Bildung como um

processo  de  formação  artística  aplica-se  também  ao  processo  de  tornar-se  homem:  “somente

mediante formação o homem, que o é inteiramente, se tornará humano em toda parte e será imbuído

de humanidade”854.  A vida poética promulgada por Schlegel implica na concepção da formação

cultural como uma universalização do singular, ou uma infinitização do finito: “como podemos nos

tornar um? Somente pela formação, que amplia todo sentido singular ao sentido universal infinito”,

que, por sua vez, é indissociável do cultivo da individualidade, o que “há de original e eterno no

homem”855.

Nesse sentido, pode-se dizer que Schlegel concebe a unidade e a totalidade do clássico como

uma  unidade  entre  teórico  e  prático,  como  ética  e  estética:  “toda  autonomia  é  original,  é

originalidade, e toda originalidade é moral, é originalidade de todo homem. Sem ela não há energia

da razão e beleza do ânimo”856; unidade esta que se constitui gradativamente através da  Bildung,

mas que possui sua idealidade transcendental dada pelo sentimento originário do sublime. O ideal

prático de constituição da autonomia é para Schlegel a própria originalidade, na qual a atividade se

torna uma autoatividade potenciada; isso se traduz na ideia do amor humano e divino em unidade

como o duplo movimento pelo qual se institui uma unidade em processo: “somente pelo amor e pela

852 SCHLEGEL, 2016, nº 128, p. 70.
853 SCHLEGEL, 1997, nº 253, p. 92-3.
854 Idem, nº 65, p. 153.
855 Idem, nº 60, p. 152.
856 Idem, nº 153, p. 164.
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consciência do amor, o homem se torna homem”857. Este conceito de amor reflexivo que caracteriza

o prático  no romantismo aponta  para  a  formulação  de  Novalis  da “reflexão  vivente,  que,  com

cuidadoso trato, expande-se posteriormente por si mesma em um universo espiritual infinitamente

configurado – o cerne ou o germe de uma organização omniabrangente”858, ou seja, uma reflexão

potenciada que é vivente e expansiva graças a este duplo movimento que se estabelece sobre ela

mesma  na  vida  espiritual  autêntica  na  plenitude  do  amor  autoconsciente  e  na  infinita

“autopenetração do espírito”859. O caráter vivente da unidade espiritual resultante da reflexão prática

nunca  chega  a  configurar-se  como  uma  unidade  absoluta  como  no  ideal  do  classicismo,  mas

mantém-se referido a ele no sentido de que seu delineamento enquanto unidade se dá sob o caráter

de  uma  organização,  ou  seja,  da  formação  de  uma  unidade  orgânica,  que  constitui  o  caráter

movente da totalidade. Nesse sentido é que se pode chamá-la viva, atributo este imputável tanto à

individualidade humana quanto à individualidade da obra artística; nesse sentido é que Benjamin

chama a  reflexão  artística  de  uma reflexão  determinada,  cujo  tom é  dado  por  um impulso  de

autolimitação:  “a  reflexão  prática,  ou  seja,  determinada,  a  autolimitação,  constituem  a

individualidade e a forma da obra de arte”860. Nesse sentido, se a reflexão estética se refere à própria

constituição do limite da constituição da totalidade individual, ela própria constitui, na sua própria

atividade, o novo patamar no qual a forma orgânica é efetivamente determinada e efetiva, e nesse

sentido consiste ela própria numa potenciação da reflexão anterior, que se desdobrava meramente

enquanto tendência e aproximação a esta nova formação. A reflexão potenciada se revela então

como a condição do processo de formação do orgânico, que por ela vem a adquirir a infinitude do

seu vir-a-ser e de seu movimento interno na cadeia infinita de potenciações.

A forma orgânica,  a  “forma superior”  que  consiste  na  reflexão  autolimitada  –  portanto

mediada pela autopenetração do movimento interior ou espiritual, é constituída gradualmente pela

sucessiva cadeia de reflexões, que traz em si uma estrutura não da pura continuidade,  pois tem

como pressuposto o sentimento que pressupõe o  súbito,  ou a estrutura do  salto no seu impulso

inicial, mas de um movimento repetitivo de interrupção e retomada, na qual a unidade da reflexão é

recuperada, ou potenciada, num nível superior. Como atesta Benjamin, “a infinitude da reflexão é,

para Schlegel e Novalis, antes de tudo não uma infinitude da continuidade, mas uma infinitude da

conexão  (…) nela  tudo  devia  se  conectar  de  uma infinita  multiplicidade  de  maneiras”861.  Essa

multiplicidade infinita é o que permite o seu resultado ser determinado propriamente enquanto uma

individualidade ou obra: o que se repete aí é o movimento formativo, mas não o ato constitutivo

primeiro,  no  qual  sua  singularidade  determinada  é  simplesmente  posta.  Esta  depende,  pois,  da

857 Idem, nº 83, p. 154.
858 NOVALIS, 1988, nº 13, p. 113.
859 Ibidem.
860 BENJAMIN, 2002, p. 79.
861 Idem, p. 34.
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simultaneidade paradoxal entre a consciência e o infinito como ponto de partida absoluto. Esta é,

pois,  a  perspectiva  que  descreve  a  dinâmica  da  decisão para  os  românticos,  que  mantém uma

similaridade com a concepção de Fichte: “quando o ser humano não consegue ir adiante, ele se

ajuda  com  um  decreto-lei,  ou  com  uma  ação-lei,  uma  decisão  rápida”862.  A  progressão  e  o

movimento mostram aqui sua descontinuidade, que remetem ao caráter rápido ou súbito da decisão

como um ensejo para ir  adiante,  um pequeno salto que o impele a continuar  seu percurso.  Ela

equivale, aqui, a uma solicitação ou demanda, que remete à sua forma legisladora, que corresponde

ao  que  Fichte  chamaria  de  um pôr  a  si  mesmo pura  e  simplesmente:  “Filosofar  é  uma  auto-

interpelação da espécie acima – uma autêntica auto-revelação – suscitamento do eu efetivo pelo eu

ideal.  Filosofar  é  o  fundamento  de  todas  as  outras  revelações.  A  decisão  de  filosofar  é  uma

solicitação ao eu efetivo, de que ele tome consciência, desperte e seja espírito”863.

A reflexividade do conceito  romântico de formação adquire  seu caráter  mais próprio na

relação entre uma individualidade em processo de constituição e a ideia de totalidade concedida

pelo filosofar artístico, ou pela reflexão artística, que se torna o meio de remissão à ideia absoluta

que permeia  transcendentalmente  todo o  processo.  Todavia,  o  oposto  também se  faz  valer,  na

medida  em  que  o  absoluto  só  se  torna  determinado  por  meio  da  constituição  individual  da

totalidade, e por isso a própria formação, se pensada da perspectiva da ideia absoluta, consiste num

processo crítico de autorreflexão, na qual pela crítica ela impõe a si mesma um limite, por meio do

qual  ela  adquire  sua  individuação.  Portanto,  pela  sua  própria  natureza  relacional  e  reflexiva,  a

Bildung  se define como uma potenciação infinita,  na qual  a ideia,  manifestada dentro dos seus

limite críticos, é reflexivamente impulsionada a uma nova manifestação, justamente pelo caráter

insuficiente e fragmentário da anterior, e assim ao infinito. Isso não significa que a individualidade

da obra seja com isso injustificada e relegada ao esquecimento da inautenticidade; ao contrário, ela

se  torna  o  símbolo  da  realidade  da  própria  ideia  e  da  idealidade  do  real,  reciprocidade  esta

engendrada pela vivificação do movimento espiritual autopenetrante. A conformação assim pensada

assume, na relação entre artista e obra, a determinação espiritual do  gênio, e veremos adiante a

forma  com  que  este  se  constitui  reflexivamente  como  uma  condição  espiritual  da  própria

individualidade em questão.

O gênio duplicado: a formação duplamente refletida da individualidade

Ainda  que  a  exposição  do  processo  de  formação  na  forma  progressiva  do  romance  se

configure, em virtude da própria infinitude,  numa “totalidade ilimitada (…), isto é, parcialidade

862 SCHLEGEL, 1997, p. 97.
863 NOVALIS, 1988, p. 116.
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limitada, [o] aspirar por aquela”864, o conceito de Bildung permanece subsistindo em função de uma

concepção orgânica de uma totalidade dinâmica, viva. Uma das dificuldades com que o romantismo

se defronta é justamente a apreensão da unidade como abertura, da totalidade em automovimento, e

da  individualidade  como um absoluto.  A pergunta  sobre a  individualidade  absoluta  é  posta  na

tentativa mesma de conceber uma infinitude encerrada numa totalidade – o que não se distingue da

totalidade ilimitada, ou seja, da própria aspiração ou  tendência ao absoluto – o que, por si só, a

determinaria enquanto uma unidade em movimento,  inscrita na própria construção da totalidade

formativa. O caráter prático da reflexão na perspectiva da Bildung se faz valer ao perpassar toda a

sua  constituição  e  assim  determinar  a  própria  unidade,  pois  o  caráter  per-formativo da  sua

circunscrição remete à constituição da individualidade absoluta, que é uma “a unidade ética”865. A

individualidade, nesse sentido, consiste numa unidade entre pensar e agir, numa consistência interna

que ressoa na perfeição exterior da ação; mais do que isso, ela consiste na própria circunscrição ou

na coincidência entre a origem e o fim da formação e da autoconstituição, a própria originalidade

do homem: para Schlegel,  é consiste  no “se [a individualidade]  é  mesmo aquilo que a  palavra

designa, unidade indivisível, viva coesão interna (…) eu não hesitaria em afirmar que o verdadeiro

valor, a verdadeira virtude do homem, é sua originalidade”866.

A filosofia prática de Schlegel é toda delineada em torno do conceito de Bildung, e se não se

lhe dá o devido peso, pode-se cometer  o mesmo erro de Benjamin em afirmar que “a filosofia

prática é a que menos interessava a Schlegel”867; a questão do prático para ele, na verdade, tem ali o

seu centro a partir do qual ela se encontra duplamente articulada tanto com o conceito de reflexão,

na medida em que a reflexão prática é um elemento constitutivo do conceito de formação, como

com a questão ontológica da unidade

 e da infinitude, na medida em que o prático é a forma concreta que a tendência ao absoluto

adquire no esforço, e que termina por definir-se sua forma mais universal e palpável no político868:

“a totalidade política consiste na universalidade e liberalidade absolutas. Toda unidade é prática”869.

Este, todavia, não aponta senão para a constituição de seu objeto nos mesmos moldes da formação

como construção de uma unidade,  cujo fim último é a constituição da individualidade absoluta

enquanto espírito: “Espírito é individualidade absoluta (…). O espírito de uma obra é sempre algo

indeterminado, ou seja, incondicionado. Espírito é unidade e totalidade determinada de uma maioria

indeterminada de singularidades incondicionadas”870.

864 SCHLEGEL, 2016, p. 118.
865 Idem, p. 118.
866 SCHLEGEL, 2016, p. 521.
867 BENJAMIN, 2002, p. 30.
868 Não cabe aprofundar a concepção do universal sob a forma do político aqui, mas por meio dele podemos ver o fim

último a partir do qual a unidade enquanto horizonte que determina a tendência vem a adquirir no registro prático,
mediado pelo histórico completo em si mesmo enquanto processo. Essa discussão deverá ser retomada adiante.

869 SCHLEGEL, 2016, p. 118.
870 Idem, p. 148.

281



O incondicionado como indeterminado consiste, pois, numa formulação típica da disposição

moderna da individualidade,  na qual  a  oposição entre  natureza  e  cultura  se  faz valer  de modo

enfático;  aqui,  a  formação  significa  cada  vez  mais  um afastamento  da  natureza:  “quanto  mais

clássico um indivíduo poético moderno, menos instinto. Essa é a oposição da natureza no indivíduo

contra a arte no todo”871. O problema da formação do indivíduo moderno não pode prescindir desta

oposição na sua colocação; diferentemente do antigo, para quem a unidade era dada em um único

ciclo  absoluto,  o  homem moderno  plenamente  formado  é  “culto  e  potenciado  [e]  abarca  uma

quantidade infinita de ciclos, é alinhado em todas as direções, tudo é [um] ponto para ele”872. Para

dar conta desta multiplicidade interior,  o homem moderno deve lançar mão de uma capacidade

artística de auto-desdobramento, de uma duplicação e potenciação infinitos que possa engendrar em

si uma dinâmica (Schlegel diria  agilidade) em que ele é ao mesmo tempo si mesmo e outro, ao

mesmo tempo  experiencia  e  observa:  “o  homem precisa  ser  ele  mesmo e  também  outro  para

caracterizar  alguém (nota:  número infinito  de intuições  intelectuais)”873.  Não somente isso, mas

estes diferentes pontos de inflexão deve manter entre si uma relação de alternância recíproca na

consciência, em que se estabelece também relações de reflexividade mútua entre cada um deles, em

que um se contrapõe e se choca – no sentido fichteano mais próprio  – com o outro, e delineiam

tendências  entre  si  que  determinam mutuamente  o  desenvolvimento  orgânico  individual:  “todo

ponto de formação deve ser comparado a um travo [Stoss]; tendências são linhas de formação”874.

A esta capacidade, Schlegel, denomina o gênio. Esta categoria é, portanto, desde a sua raiz

concebida como um movimento de duplicação reflexiva, que consiste também por si mesmo numa

duplicação  da  individualidade  enquanto  sujeito  da  reflexão  de  posse  da  arte  do  auto-

desdobramento; esta articulação, com efeito, define também o que se entende por originalidade,

tanto no sentido metafísico quanto no sentido artístico: “originalidade é individualidade dupla ou

genialidade individual”875. Compreender o gênio como uma categoria duplicada, nesse sentido, é

crucial para que se se compreenda a síntese fundamental que o romantismo pretende realizar, a da

filosofia e da poesia como duas instâncias que, postas em relação, se articulam mutuamente numa

potenciação recíproca: “a poesia é a potência da filosofia. A filosofia é a potência da poesia”876.

Pode-se enxergar esta duplicidade operando na exposição de Schlegel acerca do Meister de Goethe:

“a  individualidade que ali  surge  é  refletida  em diferentes  raios,  repartida  entre  diversas

pessoas (…) o fato de que, de certa forma, uma obra indivisível seja também uma obra dupla

(…) essa obra foi feita duas vezes, em dois momentos criativos diversos, a partir de duas

871 Idem, p. 190.
872 Idem, p. 174.
873 Ibidem.
874 Ibidem.
875 Idem, p. 218.
876 Ibidem.
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ideias. A primeira era a simples ideia de um romance de artista;  mas, surpreendida pela

tendência de seu gênero, a obra se tornou subitamente muito maior do que sua primeira

intenção, acrescentando-se a doutrina da formação da arte de viver, que se tornou o gênio do

todo”877.

A obra considerada genial na arte romântica consiste na obra duplicada que constitui a si

mesmo como um novo indivíduo ao mesmo tempo que um novo gênero, e contém na sua própria

individualidade o índice da universalidade. Nesse sentido, o romantismo não concebe o processo

criativo como uma constituição de um elemento representativo de um gênero já existente, mas na

unidade hilemórfica  o indivíduo com o gênero que ele  instituiu  a  partir  de si  mesmo,  e assim

aproximou-se um passo a mais da universalidade de todos os gêneros. Nesse sentido, o individual

não consiste propriamente no representante absoluto e exclusivo do universal, como muitas vezes se

leu a ideia romântica de gênio, mas possui na sua relação com ele uma tensão própria gerada a partir

da sua auto-afirmação como gênero e ponto de confluência das tendências  que o compõem, na

elaboração sistemática individual  e nas dissoluções dos limites  entre um gênero e outro que se

sucede em função do processo de construção da sua unidade própria. Nesse sentido, a obra genial

constitui-se  em  função  do  universal  ou  da  ideia  numa  exemplaridade de  sua  manifestação

individual,  e portanto sempre permanecerá a um passo da sua própria completude; por isso, em

Lucinde, Schlegel vê a eterna perfectibilidade do individual como uma exigência do absoluto sob a

forma  da  natureza:  “a  natureza  ela  mesma  quer  o  ciclo  eterno  de  experimentos  eternamente

repetidos; e a natureza também quer que todo indivíduo deva ser perfeito em si mesmo, único e

novo, uma verdadeira imagem da suprema e indivisível individualidade”878.

Se a  individualidade  consiste  num gênero próprio,  e  por  isso mesmo sua constituição  é

chamada de criação, então ela não possui um referencial nos gêneros efetivos dados até então; ela

deve por isso adquirir o aspecto de um novo vir-a-ser, de uma nova conformação que põe tudo o

que veio antes numa nova perspectiva. Isso concede ao gênio o caráter do incógnito que condiciona

transcendentalmente toda a sua reflexão, em que o seu ato originário se mostra como uma fonte

hiperabundante  de  elaborações  individuais  que  ultrapassam  a  reflexão  posterior:  “é  um  sinal

característico do gênio poético saber muito mais do que sabe que sabe”879; e não somente isso, mas

qualifica  a  sua  atividade  originária  como  livre  justamente  pelo  seu  caráter  incondicionado  e

categórico: “gênio não é certamente questão de arbítrio, mas de liberdade (…) deve-se exigir gênio

de todo mundo, mas sem contar com ele. Um kantiano chamaria isso de imperativo categórico da

genialidade”880. A reflexividade da atividade livre do gênio não pode ser dissociada do seu caráter

duplicado, e, por isso, quando Schlegel descreve o indivíduo genial naquela elasticidade própria da

877 SCHLEGEL, 2016, p. 549.
878 SCHLEGEL, 1971, p. 120.
879 SCHLEGEL, 1997, p. 75.
880 Idem, p. 22.
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ironia, capaz de transfigurar a si mesmo “com toda a alma” e pôr-se arbitrariamente em qualquer

esfera ideal, ele não descreve senão a estrutura da duplicação e da ambiguidade criativa que permite

ao mesmo tempo uma distância reflexiva e uma unidade em devir, um campo da experiência e um

de observação ao mesmo tempo perpassados pela agilidade infinita de “um espírito que, por assim

dizer, contém em si uma multiplicidade de espíritos e um sistema completo de pessoas, e em cujo

interior cresceu e amadureceu o universo”881.

Se este espírito genial é descrito como um espírito, então o gênio é uma condição necessária

da  individualidade,  pois  por  meio  dele  a  unidade  é  posta  imaginativamente  como  uma  um

crescimento e amadurecimento das vinculações do múltiplo pela reflexão artística; daí que o gênio

se mostra inclusive como uma condição necessária da própria elaboração do múltiplo do mundo

exterior. Por isso, para Novalis, “quando falamos do mundo exterior, quando descrevemos objetos

efetivos,  então procedemos como o gênio.  Assim é, portanto,  o gênio,  a faculdade de tratar de

objetos imaginados como se se tratasse de objetos efetivos, e também de tratá-los como a estes”882.

A apreensão do objeto na imaginação envolve portanto uma dupla reflexão sobre o mesmo objeto,

pela qual ele é reflexivamente posto como idêntico a si mesmo e distinto de si mesmo, cindido entre

o mundo objetivo efetivo e a esfera da imaginação, mas ao mesmo tempo numa unidade orgânica

em  que  uma  esfera  determina  a  outra  reciprocamente.  Aqui  a  pressuposição  do  que  Novalis

denomina idealismo mágico se faz valer no sentido mais próprio: as modulações do objeto a nível

de imaginação devem corresponder às mesmas modulações do objeto no nível efetivo, e isso só é

possível  graças  à  estrutura duplicada do gênio,  que ao mesmo tempo que se defronta com seu

contraposto,  experimenta a  unidade  absoluta  com ele:  “sem genialidade  nós  simplesmente  não

existiríamos. Gênio é necessário para tudo. Aquilo, porém, que de costume se denomina gênio – é

gênio  do  gênio”883.  Suzuki  qualifica  esta  duplicação  da  reflexão  como uma divisão  entre  uma

reflexão originária  e  uma reflexão artificial884,  sendo que esta  última se define  como a  própria

capacidade de “expor, observar com precisão – descrever finalisticamente a observação”885. Esta

duplicação concerne, novamente, à própria estrutura do gênio, que aqui fica de forma mais clara

demonstrada como uma potenciação hierárquica, uma sobrelevação que instaura um campo mais

elevado de relações, sob o qual o indivíduo genial subsume todo o universo. Como enfatiza Suzuki,

“o gênio filosófico  deve  ser  ao  mesmo tempo gênio e  gênio do gênio”886,  duplicação esta  que

constitui  o  princípio  tanto  da  pluralidade  interior,  como  da  sinfilosofia,  enquanto  pluralidade

organicamente articulada numa totalidade como a meta da atividade crítica do romantismo; como

881 Idem, p. 67.
882 NOVALIS, 1988, p. 49.
883 Ibidem.
884 SUZUKI, 1998, p. 97.
885 NOVALIS, 1988, nº 22, p. 49.
886 SUZUKI, 1998, p. 97.
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mostra Suzuki, “o trabalho da 'crítica genuína' é despertar o gênio próprio de cada um, mas isso

implica, paradoxalmente, entender sobretudo o gênio dos outros”887. Ao afirmar que o gênio contém

o universo dentro de si,  e,  sob este aspecto,  encontra-se acima deste,  e se constitui  como uma

unidade sistemática que se encontra em correspondência mútua com o absoluto, Schlegel e Novalis

não querem dizer que o universo objetivo está submetido ao seu arbítrio; ao contrário, a “centelha

divina” do gênio consegue perceber na sua atividade criativa a própria autoatividade do absoluto,

que são de fato separadas, mas se desdobram numa sintonia íntima e harmônica. À “eletricidade”

resultante do toque entre ambas, que possui sua descarga no próprio processo criativo, Schlegel

denomina Witz ou chiste; o seu caráter divinatório remete à criatividade própria da reflexão poética,

pela qual o chiste se torna um imperativo poético pelo qual a unidade é construída enquanto síntese:

“a razão do chiste na filosofia é o imperativo (imperativo da sintética): a filosofia deve ser tornar

poesia. O chiste é na filosofia o que a profecia é na poesia”888.  A espirituosidade do chiste é a

essência da ambiguidade que gera o mal-entendido na forma de exposição da filosofia poética do

romantismo,  em que o confronto entre  a  totalidade  encerrada  dos  fragmentos  é  constituído  ele

próprio  como  uma  abertura  e  um  índice  de  sua  incompletude,  e,  como  consequência,  dá  a

continuidade ao processo e à progressão da reflexão infinita pela sua posição como tese: “a forma

do chiste é a aparência da antítese absoluta. Ou assim: no falso chiste apenas as antíteses absolutas

são sintetizadas, sem que algo se transforme em tese”889.

Na espirituosidade do chiste, a indecidibilidade representada pela antítese na aparência é ela

própria um índice da liberdade da própria obra890, cuja tendência e direcionamento não pode ser

precisada por nenhum fator determinante e objetivo, mas é apenas anunciada como a intuição da

totalidade, como “o nasus dos romanos”891, a intuição olfativa que percebe o sentido subjacente a

um diálogo do qual ele constitui o “princípio social incondicionado”892 cujo resultado efetivo só é

dado numa apropriação que nunca se objetiva completamente.  O caráter de urbanidade do  Witz

devém  da  sua  concepção  como  um  elemento  vinculador,  um  “princípio  das  afinidades”,  um

“menstruum universale”893, cultivado como um tom dialógico que concede riqueza ao próprio mal-

entendido, e que dá material para uma elaboração genial. Por isso Schlegel chega a se perguntar se

“não será o chiste completamente idêntico à genialidade?”894; a relação entre ambas as categorias é

de uma proximidade íntima no que diz respeito ao seu papel constitutivo na teoria da formação:

887 Idem, p. 216.
888 SCHLEGEL, 2016, p. 159.
889 Idem, p. 160.
890 E esta consiste, nesse sentido, no próprio índice da beleza na obra, pois esta articulação remete a uma concepção de

Schiller que se fez presente em toda a crítica do romantismo, aquela na qual o  belo na obra de arte é concebido
enquanto  liberdade na aparência,  e  que depõe contra a ideia de que o romantismo se elabora  a partir  de um
relativismo estético e de juízo de gosto.

891 Idem, p. 190.
892 SCHLEGEL, 1997, p. 22.
893 NOVALIS, 1988, p. 67.
894 SCHLEGEL, 2016, p. 219.
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“chiste é uma faculdade sincrética e eclética; mas isso também parece ser o caso do gênio. Gênio é

chiste + το ποιεν) grego, considerado por, a faculdade de formação [das Bildungsvermögen]. Portanto, chiste é propriamente

genialidade fragmentária”895. O conceito de Bildung só se completa, portanto, na medida em que se

clarifica esta relação entre Witz e gênio, quando este se mostra como composto pelo chiste enquanto

faculdade poética. Na rede conceitual que delineia o Witz romântico, se entrelaçam e interagem os

conceitos de universalidade,  espírito, sociabilidade e mesmo a música: o chiste é, num primeiro

momento, definido como o “princípio e órgão da filosofia universal”, uma “química lógica” que

representa  todo  o  “espírito  da  universalidade”  da  filosofia”896.  A  urbanidade,  característica

compartilhada pela ironia e pelo chiste, se define como “o chiste da universalidade harmônica, e

esta é o um e o tudo da filosofia histórica e da música suprema de Platão”897. O histórico encontra

sua importância na medida em que, num outro fragmento, ele vem a coadunar-se com o conceito de

gênio no que este adquire o sentido de um conceito  de época,  ao mesmo tempo que delineia o

sentido da formação no sentido da sociabilidade, que não é senão o campo em que se desdobra a

sinfilosofia romântica:

“ninguém  pode  entender  a  si  mesmo,  se  não  entende  seus  companheiros.  Vocês  têm,

portanto, de crer que não estão sozinhos, têm de pressentido em toda parte muito de infinito

e  não  se  cansar  de  formar  o  sentido,  até  que  tenham enfim  encontrado  o  original  e  o

essencial. Então o gênio da época lhes aparecerá e indicará suavemente aquilo que é ou não

conveniente”898.

A formação do sentido, no entanto, consiste ela própria da reflexividade que se vivifica em

espírito, e que interioriza a multiplicidade do sentido social compartilhado e assim concede forma à

seu conteúdo interior: “sentido que vê a si próprio se torna espírito; espírito é sociabilidade interna

espírito é como uma música de pensamentos; onde há alma, aí também os sentimentos têm contorno

e figura, nobre proporção e atraente colorido”899. O que Schlegel entende por música nesse contexto

pode, pela alusão a Platão, ser entendido como a própria  forma da forma, que se configura pela

dupla reflexão e remete a ela como sua operação constitutiva: a universalidade harmônica, a forma

(eidos)  em ressonância  criativa  e  formadora,  encontra  uma correspondência com o processo de

autoconhecimento ou autorreflexão, em que se entram em relação recíproca o saber de si e o saber

do outro. Aqui, por outro lado, se pode observar na formação reflexiva do sentido em seu ver – ou

refletir – a si mesmo numa multiplicidade interior, determinada como uma sociabilidade interna ou

numa infinitude de conexões formativas e mutuamente vivificantes,  que, num patamar superior,

engendra progressivamente também a formação universal exterior do gênio e do espírito como um

gênio da época, um Zeitgeist historicamente determinado e efetivado enquanto uma individualidade
895 Philosophische Lehrjahre, II, 881, p. 102, op. cit. SCHLEGEL, 1997, p. 169, nota 5.
896 SCHLEGEL, 1997, p. 84.
897 Idem, nº 438, p. 140.
898 Idem, nº 124, p. 160.
899 Idem, nº 339, p. 112.
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histórica. Não há aqui separação entre indivíduo e gênero, embora se mantenha a distinção; o ponto

de intersecção entre ambos é onde Novalis situa o eu: “nosso eu é gênero e indivíduo – universal e

particular. A forma contingente ou individual do nosso eu não deixa de existir somente para a forma

individual – a morte apenas põe um fim ao egoísmo. A forma individual permanece apenas para o

todo, na medida em que este se torna um universal”900.

A partir disto, podemos conceber uma perspectiva processual do conceito de indivíduo como

duplamente determinado, de um lado, enquanto resultado da formação progressiva, e de outro como

a própria forma do originário, que corresponde ao substrato que deve ser repetido no fim do seu

próprio cultivo. O conceito de gênio se articula de forma crucial com esta concepção duplicada da

individualidade  na  medida  em  que  para  Schlegel  “originalidade  é  individualidade  dupla,  ou

genialidade individual”901, ou seja, a originalidade do indivíduo genial, que qualifica a sua condição

para que seja  posto enquanto objeto da própria crítica,  determina o indivíduo como duplo pelo

próprio caráter potenciado concedido pelo gênio, cujo percurso formativo consiste num sair de si

mesmo e retornar a si mesmo, numa exteriorização cujo resultado é a obra e cujo fruto é a própria

potenciação da consciência artística e filosófica. Por isso também ele situa o fim último, a virtude e

a completude do homem neste processo mesmo de potenciação formativa: “todo homem completo

tem um gênio. A verdadeira virtude é genialidade. Formação é o sumo bem e a única coisa útil”902.

Nesse sentido, dizer que o indivíduo é duplicado pelo gênio não significa que o gênio seja um fator

oposicional ou divisor, mas, ao contrário, ele qualifica a consciência numa sobrelevação desta sobre

si própria, constituindo seu fator potenciador, e possibilitando que ela se constitua enquanto uma

síntese dinâmica de uma multiplicidade interior.

Genialidade e formação se articulam mutuamente como componentes da vida do espírito,

pois  “gênio  é  espírito,  unidade  viva  de  diferentes  componentes  naturais,  artísticos  e  livres  da

formação  de  uma  determinada  espécie”903.  O  conceito  de  espírito  no  romantismo,  contudo,  é

entendido como uma duplicação reflexiva,  o sentido que vê a si mesmo, e é nesse sentido que

Novalis  define que “o gênio é  a alma da alma,  por assim dizer  – é uma relação entre  alma e

espírito”904; sendo que alma constitui para ele um principia individuationis, “aquilo pelo qual tudo

se torna um único todo, o princípio individual”905. Ou seja, a vida espiritual, a formação da chamada

individualidade absoluta, é posta para os românticos como “aquilo que há de original e eterno no

homem”906, e constitui portanto o originário que se encontra no fundamento incondicionado, e na

meta infinita, ambos acessíveis para nós apenas por meio da atividade infinita de autoconstituição

900 NOVALIS, 2003, p. 147.
901 SCHLEGEL, 2016, p. 218.
902 SCHLEGEL, 1997, p. 148.
903 Kritische Ausgabe, vol. II, p. 73, op. cit. SCHLEGEL, 1997, p. 186, nota 70.
904 NOVALIS, 2007, p. 65.
905 NOVALIS, 1988, p. 147.
906 SCHLEGEL, 1997, p. 152.
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da individualidade. À conjunção da duplicidade da alma no conceito de gênio Novalis atribui a

própria vida do espírito e o sentido da formação do mundo e de nós mesmos, e a constituição do

indivíduo como uma personificação do divino:

“Para o mundo procuramos o  projeto – esse projeto somos nós mesmos.  O que somos?

Pontos onipotentes  personificados. (…) A vida ou o ser do espírito consiste portanto em

engendramento parturição e educação de seu semelhante. Somente na medida em que o ser

humano efetua portanto um casamento feliz consigo mesmo – e constitui uma bela família,

está ele em geral apto ao casamento e à família. Ato de auto-amplexo”907.

A ideia de uma onipotência personificada indica que o processo de constituição do indivíduo tem no

seu âmago a projeção da tendência para a divindade; daí a ideia de que, concebido infinitamente,

individualidade é ela própria um conceito para a divindade,  ou, mais especificamente,  o caráter

divino no homem: “se todo indivíduo infinito é deus, há tantos deuses quanto ideais. A relação do

verdadeiro artista e do verdadeiro homem para com seus ideais também é, inteiramente, religião.

Sacerdote é aquele para quem esse culto interior do divino é meta e ocupação de toda vida, e cada

um pode e deve sê-lo”908.

Nesse sentido, a  Bildung do indivíduo absoluto, enquanto uma tarefa infinita para toda a

vida,  se  mescla  com o sentido  romântico  de religiosidade.  Realizar  em si  mesmo a divindade,

contudo, não se distingue, para Schlegel, do ansiar pela completude, acabamento e grandeza, ânsia

esta que se mescla ao próprio amor pelo divino909.  Aqui Novalis  interpela  ao situar de maneira

precisa a relação com Deus como uma auto-personalização de nós mesmos, no qual evidencia-se

para  nós  a  determinação  da  reflexão  na  Bildung concebida  do  ponto  de  vista  religioso:  “Nós

concebemos Deus pessoalmente, assim como concebemos a nós mesmos pessoalmente. Deus é tão

pessoal  e  individual  como nós  somos  –  pois  o  nosso  assim chamado  ego  não  é  o  nosso  ego

verdadeiro,  mas  meramente  uma  reflexão dele”910.  Fica  evidente,  pois,  que  o  processo  de

conformação do indivíduo, ou da nossa percepção pessoal de nós mesmos e de Deus, tem seu início

nessa apreensão de que nossa substância originária consiste apenas numa reflexão, que agora deve-

se voltar contra si própria e sobrelevar-se acima de si própria, para assim encontrar seu substrato

verdadeiro.  Nesse  sentido,  temos  clarificada  a  dupla  reflexão  como  um  processo  duplo  de

constituição e individuação de si mesmo no contexto da formação, que aponta novamente para o

caráter duplicado do gênio como constituindo os pontos de oscilação da atividade formativa.  O

caráter criativo da filosofia romântica, cuja origem é a artisticidade da sua atividade em mescla com

a poesia, tem o início de seu movimento efetivo no ponto exato onde começa o segundo movimento

reflexivo, ou seja, ali onde é apercebida a dessemelhança entre nosso ego verdadeiro e nosso ego

907 NOVALIS, 1988, p. 137.
908 SCHLEGEL, 1997, p. 406.
909 Cf. Idem, p. 132.
910 NOVALIS, 2007, p. 183.
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atual, e onde a individualidade absoluta é posta como tarefa da  Bildung. A própria ideia de vida

espiritual  do  romantismo,  cujo  centro  é  a  atividade  do  gênio  romântico,  tem seu  início  nesta

potenciação reflexiva, estando aí dado o ponto de partida para a concepção romântica do religioso,

que será o tema da próxima seção.

Aqui  devemos  ter  em vista  mais  o  aspecto  do  conceito  romântico  de  formação,  que  é

efetivamente posto a partir da ideia de indivíduo absoluto, do histórico, enquanto a unidade efetiva

por ele significada. Para Schlegel, “aquilo que já não se pode multiplicar é, em sentido filosófico,

indivíduo absoluto (elemento indivisível) tanto quanto aquilo que não se pode mais dividir”911. Esta

impossibilidade de transfiguração matemática a que ele se refere consiste, pois, na unidade histórica

determinada, cujo caráter sistemático aponta para a tendência do próprio histórico ao sistema, por

meio da própria atividade espiritual constitutiva do indivíduo: “Aquilo que, de um certo ponto de

vista dado, já não se pode multiplicar, não é uma unidade histórica tanto quanto aquilo que já não se

pode dividir? Não são todos os sistemas indivíduos, tanto quanto todos os indivíduos, ao menos em

germe e segundo a tendência,  sistemas? Toda unidade real não é histórica?”912.  A Schlegel não

escapou  a  relação  profunda  entre  o  conceito  do  indivíduo  plenamente  formado  e  a  sua

simultaneidade com o tempo da história no sentido da unidade real e efetiva; e por isso não se pode,

da perspectiva do romantismo,  dissociar  o devir  individual  do indivíduo em formação do devir

histórico da época, cujo elemento aglutinador é o conceito de genialidade. Daí a dupla ideia de

Schlegel que o artista, aquele cujo gênio assume uma forma apreensível, constitui 'o órgão superior

da alma” da humanidade, por meio da qual ela “se torna um indivíduo” por meio do vincular “o

passado e o futuro no presente”913, e de que a “questão sobre o sentido < verdadeiramente individual

> de um autor é histórica (…) essa questão é determinada apenas pelo universal”914. Nesse sentido,

podemos entrever  como este  entrelace  de conceitos  conduz à  ideia  de  uma articulação entre  o

histórico e o religioso,  em vistas do interesse da formação filosófico-poética da individualidade

romântica. Este será, portanto, o tema da nossa próxima seção.

3.3. Reflexão e religiosidade no romantismo

A concepção de religiosidade no romantismo, à parte com suas reviravoltas e polêmicas

acentuadas  do  ponto  de  vista  exterior  –  como  a  polêmica  com  o  panteísmo  e  o  ateísmo

espiritualmente estetizantes, a relação ambígua com o cristianismo medieval em coexistência com a

Gräkomanie  e  o  quietismo em que o  movimento  mergulhou após  a  conversão  de  Schlegel  ao

catolicismo – dificilmente pode ser delineada em linhas claras e inequívocas. O movimento mais
911 Philosophische Lehrjahre, II, 812, p. 96; op. cit. SCHLEGEL, 1997, p. 193, nota 134.
912 SCHLEGEL, 1997, p. 90.
913 Idem, p. 152.
914 SCHLEGEL, 2016, p. 55.
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facilmente observável é sua fundação no modernismo romântico, no seu entusiasmo com a nova

época pós-revolucionária  e nos prospectos frutíferos do desenvolvimento de uma nova filosofia

alemã, cuja construção parecia coincidir com a construção do próprio destino histórico da nação

alemã; seguido de um progressivo movimento do classicismo ortodoxo, do culto à antiguidade e de

uma  objetividade  do  juízo  estético  para  um  segundo  plano;  e  finalmente  na  incompletude

representada pela morte prematura de Novalis  e pela conversão de Schlegel,  que a maioria  dos

comentadores tende a interpretar como uma rejeição explícita e definitiva de todas as suas ideias de

juventude.  Entretanto,  como  venho  argumentando  aqui,  é  possível  enxergar  em  vários  traços

importantes dos Frühromantik algumas tendências que apontam para uma concepção específica do

cristianismo que faz justiça às suas pretensões com respeito à questão da arte, e que podem ser

tomadas, de um lado, como um afastamento progressivo do protestantismo modernizado em direção

a um conservadorismo romanizado.

A concepção do religioso nos primeiros românticos não seria de interesse para nós, contudo,

se não residisse  na sua  elaboração  nenhuma indicação  da  natureza  do conceito  de  reflexão.  A

elaboração do conceito romântico de religião, dada a sua indissociabilidade das suas concepções do

histórico  e  do  político,  prepara,  com  efeito,  o  delineamento  do  seu  veredito  final  sobre  a

modernidade, para o juízo histórico que se entrelaça com a própria situação histórico-política da

Alemanha de seu tempo. Na concepção primeiro-romântica de modernidade,  podemos, portanto,

enxergar o horizonte de nossa exposição, na qual se tornam visíveis as determinações e interações

recíprocas  entre  as  consequências  históricas  e  religiosas  da  sua  ontologia,  e,  a  partir  destas,

concebida enquanto articulação fundamental das mesmas, enxergar o conceito de dupla reflexão em

operação. A metacrítica romântica possui um interesse imediato no âmbito do histórico, no qual ele

busca abrir caminho para uma concepção própria de modernidade, que dê conta de diluir os efeitos

deletérios da experiência da Revolução Francesa, sem no entanto abdicar do ímpeto revolucionário

de  fazer  ruir  a  ordem  caduca  que  a  precedeu.  Pretendo  argumentar  que  o  diagnóstico  da

modernidade e suas consequências históricas, culturais e religiosas presente nos autores do primeiro

romantismo pode ter seus movimentos traçados em remissão à metacrítica romântica elaborada em

nossa exposição em função do conceito de dupla reflexão, e assim clarificaremos, através deste

conceito,  alguns  aspectos  da  perspectiva  romântica  sobre  a  religião,  e  em  específico  sobre  a

ambiguidade do cristianismo entre modernidade e tradição, na qual poderemos lançar as bases para

um diálogo com o existencialismo cristão de Kierkegaard.

Para tanto, será fundamental percorrermos a relação entre a concepção romântica da relação

entre arte, filosofia e religião, bem como o modo específico em que as pretensões do romantismo de

elaborar uma fusão progressiva entre todos os campos da cultura até uma unidade orgânica ideal são

formuladas,  bem como colocar  a  questão  acerca  de  um projeto  histórico  do  romantismo e sua
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possibilidade  de  formulação  a  partir  das  suas  elaborações  mais  sólidas.  Deveremos  também

percorrer algumas visadas do romantismo sobre a questão política, com o único intuito, todavia, de

desenvolver as consequências da sua ontologia em vistas do histórico, pelo qual poderemos traçar

alguns delineamentos acerca das pretensões mais propriamente concernentes à filosofia da reflexão

no que diz respeito à elaboração de uma filosofia do futuro, a partir da qual poderemos enxergar os

limites  da perspectiva histórica do romantismo.  A partir  daí,  poderemos examinar  alguns temas

concernentes aos limites da própria filosofia do romantismo, em que a perspectiva da reflexividade

romântica deverá adquirir um delineamento nítido o suficiente para que possamos contrastá-la com

a de Kierkegaard.

Vida poética e religiosidade: o significado da religião no romantismo

Ao longo da trajetória intelectual dos autores do romantismo, a ideia de religiosidade passa

por  múltiplas  e  distintas  formulações,  muitas  vezes  conflitantes  entre  si;  a  oposição  mais

fundamental pode ser encontrada na formulação da ideia de uma insuficiência do projeto espiritual

moderno, que lança as bases para que os românticos situem seu ideal de religiosidade poética e

absoluta como uma meta a ser alcançada pela sua empreitada poético-filosófica, ao mesmo tempo

que resgataria,  numa discriminação  eclética  do  que  haveria  de  fragmento  de  verdade em cada

domínio,  as  formas  mais  básicas  da  espiritualidade  grega  manifestada  na  arte  clássica,  em

conjunção com a espiritualidade romântica, expressada pelo cristianismo e suas expressões artísticas

próprias,  também chamadas por eles de  românticas,  termo este  que designava as produções de

Cervantes, Ariosto, Shakespeare e Dante, por exemplo. Daí que, para Schlegel, que o romântico e o

moderno  não  sejam exatamente  o  mesmo;  o  que  é  notável  na  poesia  moderna  é,  para  ele,  o

romântico,  ou  seja,  aquilo  que  tende  para  uma  restauração  de  um  ideal  perdido,  uma  nova

conformação da unidade  do passado no futuro:  “é aí  que procuro e  encontro o romântico,  nos

modernos mais  antigos  (…) até  agora,  só isso pode produzir  um contraponto com a poesia  da

antiguidade clássica (…) tudo o que há de excelente na poesia moderna, tanto pelo espírito como

pela maneira,  tende para lá;  teria  de haver,  pois,  um retorno ao antigo”915.  Estes  representantes

eminentes da poesia romântica constituem portanto o ponto de partida do movimento espiritual do

romantismo; eles são caracterizados na terminologia romântica pelo termo  poesia sentimental, e

esta é a matéria-prima que se mescla com a filosofia na síntese romântica mais elevada,  que é

entendida por Novalis como a própria religião: “Religião é a síntese entre sentimento e pensamento

ou conhecimento. Portanto, a teoria da religião é a síntese da poética e da filosofia”916.

915 SCHLEGEL, 2016, p. 536.
916 NOVALIS, 2007, p. 144.
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Os  românticos  concebem  seu  projeto  como  um  projeto  religioso  desde  o  início,  e,  ao

vinculá-lo com a sua elaboração da poesia, buscam conceber uma religiosidade estética a partir da

proposta de vida poética. Para Schlegel, ambas constituem de fato sinônimos: “ter religião significa

viver poeticamente. O sentimento é a essência dela”917. Pela unidade de vida e poesia na religião se

compreende, como mostra Beiser, a ideia de que verdade, beleza e bondade são primum inter pares,

e  de  que  a  poesia  é,  fundamentalmente,  a  base  do  conhecimento  metafísico,  bondade moral  e

mesmo a legitimidade ético-política918. Nesse sentido, o esteticismo romântico não é um estetismo, e

não se configura como um escapismo, uma criação puramente fictícia de uma idealidade inexistente

para suplantar as irresoluções da realidade atual; ao contrário, a constituição de um ideal que dá

substância ao sentido do real por meio de uma “teoria moral e política, especificamente de um tipo

holístico que equaciona o bom com o belo por meio da ideia de um todo orgânico” 919. A ideia de

beleza,  portanto,  adquire  uma  tonalidade  religiosa  na  medida  em  que  ela  própria  é  uma

manifestação ou aparição do divino enquanto harmonia entre o indivíduo e a totalidade, seja esta

concebida enquanto universo, consciência, ou estado. Para os românticos, a autonomia da obra arte

uma representação do valor mais elevado do homem, a liberdade, sendo que esta não é apenas o fim

final da formação, mas também o índice do próprio religioso: “nada é religioso, em sentido estrito,

que não seja um produto da liberdade”920. A pura autonomia é a determinação do ato originário que

se repete no ato criativo do artista, no qual ele vem a adquirir para si “uma religião própria, uma

visão originária do infinito”921. Para Schlegel, o processo de formação em que a liberdade se torna

efetiva para o homem possui o religioso como eixo em torno do qual tudo o mais se desenvolve:

“religião é a onivivificante alma cósmica da formação”922, “a religião não é apenas uma parte da

formação, um membro da humanidade, mas o centro de todo o resto, em toda parte o primeiro e

mais alto, o pura e simplesmente originário”923.

Pode-se  observar,  na  raiz  da  associação  entre  poesia  e  religiosidade,  a  ideia  da  beleza

enquanto manifestação ou aparição da liberdade que já havia sido explorada por Schiller. Novalis,

por sua vez, leva esta ideia mais longe quando pensa o fazer poético ele próprio como uma forma de

sacerdócio,  que  originalmente  constituíam  uma  e  mesma  atividade,  a  qual,  quando  é

verdadeiramente  posta  em  efeito,  necessariamente  põe  ambas  numa  relação  íntima:  “poeta  e

sacerdote eram no começo um só, e somente tempos mais tardios os separaram. O genuíno poeta

porém permaneceu sempre sacerdote, assim como o genuíno sacerdote sempre poeta. E não haveria

917 SCHLEGEL, 2016, p. 400.
918 Cf. BEISER, Frederick; 2006, p. 39-40.
919 Idem, p. 41.
920 SCHLEGEL, 1997, p. 88.
921 Idem, p. 146.
922 Idem, p. 145.
923 Idem, p. 146.
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o futuro de trazer de volta o antigo estado de coisas?”924. A remissão ao futuro, enquanto o ponto de

fuga para o qual  convergem todas  as  tendências  do tempo presente,  já  consiste  num elemento

próprio de como os românticos consideram a forma profética que a sinfilosofia deve adquirir na sua

especificidade religiosa, pois para eles “o filósofo poetizante, o poeta filosofante, é um profeta”925.

Investigaremos com mais proximidade a ideia do religioso enquanto uma visada profética para o

futuro adiante; cabe aqui apenas apontar que esta ideia mística de um profetizar na unidade entre

filosofia e poesia constitui o religioso enquanto uma mútua determinação entre conteúdo e forma,

interior e exterior, constituição do eu e do mundo, no qual o futuro se entreabre para nós como algo

vivo e presente. Como indica Suzuki, a maestria entre o conteúdo e a forma foi aquilo que permitiu

a Fichte, da forma como o percebiam os românticos, chegar “na filosofia, até a religião”, em que

“sua doutrina nada mais é que religião na forma da filosofia”926, e no que Schlegel pode afirmar que

em Fichte “filosofia e religião se interpenetram até a saturação recíproca”927.

Mas a maestria e saturação recíproca entre os opostos que qualificam o religioso em questão

não são entendidas senão como o próprio conceito de beleza, que constitui portanto o índice da

unidade da arte como aquilo capaz da “formação do finito  para o eterno”928.  A relação entre a

religião e a formação do homem se dá, portanto, pela ideia da arte concebida enquanto atividade

formadora de sentido, pois o “artista é todo aquele para quem meta e meio da existência é formar o

seu  sentido”;  este  não  é,  pois,  senão  o  cerne  daquilo  que  os  românticos  entendem  por  viver

poeticamente:  o  tipo  de  existência  em que o  fim e  o  meio  se  interpenetram na  constituição  e

formação do  sentido.  Mas  este  não  se determina  senão pela  forma da  unidade,  que  também é

concedida pela ideia da arte: “há apenas um sentido, e nesse único residem todos; o mais espiritual é

o original, os outros são derivados”929; daí então argumenta Schlegel: “como podemos nos tornar

um? Somente pela formação, que amplia todo sentido singular ao sentido universal infinito; e pela

crença  nesse  sentido  ou  na  religião  já  agora  somos um,  antes  mesmo de  nos  tornar  um” 930.  E

adiante:  “toda referência  do homem ao infinito,  isto  é,  do homem em toda a  plenitude  de sua

humanidade, é religião (…) o infinito, pensado naquela plenitude, é a divindade”931. A referência ao

infinito  se coaduna com o próprio devir  formativo  enquanto atividade infinita,  que adquire  sua

expressão concreta na forma mesma da arte – ou seja, o componente criador da vida estética deve

ser ele próprio um índice do infinito  no processo de formação, que a põe de forma segura em

relação com o ideal mais elevado; daí Schlegel pode dizer que “uma vida religiosa e uma religião

924 NOVALIS, 1988, p. 78
925 SCHLEGEL, 1997,p. 91.
926 SUZUKI, 1998, p. 121.
927 Philosophische Lehrjahre, IV, 681, p. 250, op. cit. SUZUKI, 1998, p. 121.
928 SCHLEGEL, 1997, p. 146.
929 Idem, p. 154.
930 Ibidem.
931 Ibidem.
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viva  situam-se  entre  a  estética  e  o  romance.  E  são  compostas  por  uma  crença  na  formação

infinita”932.  O interesse  da  formação  romântica  da  vida  religiosa  oscila,  portanto,  entre  ideia  e

apresentação,  entre  o  belo  na arte  e  a  criação  poética  enquanto  fazer  artístico,  numa atividade

infinita que tende à simultaneidade entre ambas; dessa forma, Schlegel termina por identificar o

religioso como a própria forma da Bildung que exige o poético para sua comunicação: “a doutrina

da formação é inteiramente religião, uma moral religiosa que apenas pode ser comunicada por meio

da poesia”933.

Em nenhum lugar a ideia de uma religião da arte foi apresentada na sua elaboração poética

mais elaborada, e também mais mal compreendida, como no romance  Lucinde. Ali o espírito da

duplicidade romântica opera a cada instante, e não se pode perdê-lo de vista para compreender a

auto-ironia presente na sua estrutura; a assim promulgada religião do amor, posta ela própria como

o “retorno ao estado originário da natureza divina do homem”934, é levada ao extremo da idealidade

até passar elasticamente ao seu oposto, e assim beirar o prosaísmo vulgar. A sutileza da autoparódia

feita no romance no que concerne à realização efetiva do ideal de uma religião estética, em que a

beleza penetra mesmo nos recantos mais repulsivos da alma humana, não é de fato evidente; mas

somente um auto-ocultamento deste tipo poderia revelar a superficialidade da letra e apontar para

um substrato místico que expressa o significado da “adoração da natureza” no espírito, de um lado,

e da arrogância do sentimento da “bela alma”935, do outro: não se trata de um louvor ingênuo a uma

suposta pureza idílica e uma negação de toda a cultura, mas de uma consciência plena da natureza

como “destruição e criação; um e tudo”936, e ao mesmo tempo como tendo sua essência determinada

no  amor  enquanto  “essência  infinita”937 onivivificante,  que  não  pode  estar  presente  em  lugar

nenhum se não se fizer presente em toda parte. A dificuldade que Lucinde representa para a teoria

do romance se dá pela apresentação do amor como enigma pela fantasia, na medida em que ele “não

se deixa apanhar violentamente, nem agarrar mecanicamente, mas pode ser amistosamente atraído

pela  beleza  fugaz e  nela  se  envolver,  e  também [pelas]  palavras  mágicas  da  poesia”938,  pois  o

“divino  só  pode  se  comunicar  e  se  exteriorizar  de  forma  indireta”939,  o  que  não é  senão  uma

expressão chistosa (Witzig) da fantasia – toda a compreensão do Lucinde deve dar-se nesse nível,

caso contrário o romance não será nada mais do que uma série de provocações inócuas de lascívia.

932 SCHLEGEL, 2016, p. 297.
933 Idem, p. 400.
934 SCHLEGEL, 1971, p. 113.
935 Sobre a imodéstia e arrogância da ideia de bela alma, percebida pelo próprio Schlegel, basta apontar a garotinha

chamada modéstia que se mostra raivosa da Bela Alma que quer fazer do sentimento algo superior à moralidade.
Cf. SCHLEGEL, 1971, p. 55.

936 Idem, p 57.
937 SCHLEGEL, 2016, p. 534.
938 Ibidem..
939 Idem, p. 536.

294



A religião estética do amor apresentada por Schlegel é caracteristicamente mais próxima do

Eros platônico do que do Ágape paulino, como bem o nota Beiser940; daí Schlegel denominá-la uma

“religião socrática”941 ou uma “filosofia erótica”942. Por isso o amor que se desenvolve aqui pode

chegar a ser definido como um egoísmo narcísico, um “encontro da juventude eterna – a imagem de

Deus”943; o amor exposto em Lucinde é apresentado por Schlegel como “a arte do egoísmo”, e é

“apenas por meio do amor que o homem se torna um indivíduo”944.  O amor erótico é posto no

romance como o ponto de partida pelo qual o egoístico apresenta-se na religião estética como a

morte: “toda morte é natural. Todos morrem na maturidade na hora certa. Uma visão teleológica da

vida pertence à religião estética. O amor já é em si uma religião estética” 945. A autocriação por meio

do egoísmo narcísico e a autoaniquilação por meio da morte, impõe ao amor uma autolimitação –

nesse sentido, a concepção do amor como o centro da poesia, como aquilo que possibilita a conexão

e comunicação entre os homens – pois “o amor tem necessidade de ser correspondido (…) ele é um

ser sociável”946. Nessa autolimitação, por reflexão, ele atinge uma nova potência, e passa a ser a

consciência  do  amor  pela  qual  o  homem se  torna  homem,  e  subsume,  portanto,  o  egoísmo  e

narcisismo inicial  à  tarefa  da formação de um  eu absoluto ou  indivíduo absoluto.  Daí  Novalis

afirmar que “o amor procede como a filosofia – ele é e será – tudo e cada coisa para todos. Portanto

o amor é o ego – o ideal de todo empenho”947.

Nesse sentido,  a religião romântica é uma religião do indivíduo, mas não no sentido de

exaltar o indivíduo acima da natureza ou da cultura, e sim de ter no indivíduo o sujeito e o escopo

de sua atividade  formativa:  “a religião  do indivíduo é apenas  a  formação mais  sagrada e mais

íntima. Sem religião não é possível um verdadeiro amor”948. O impulso para a formação individual

posto por Schlegel como a tendência fundante da própria relação entre a ideia de poesia e o poema

particular,  pois a este cabe o imperativo de que ele deve tornar-se si mesmo, ou seja, tornar-se

indivíduo: “o distintivo na forma da poesia reside na ideia de que todos os poemas devem ser um

poema. Essa ideia só se deixa compreender a partir da relação entre poesia e religião”949. A partir

disto, encontra-se também determinada de forma mais evidente a relação entre poesia e religião: por

meio desta a poesia é  duplicada na sua própria tarefa de vir-a-ser, ou no seu próprio processo de

autodeterminação. A potenciação poética da poesia deve ser um requisito para ela determinar-se

enquanto forma artística enquanto tal; e a esta duplicação Schlegel não somente associa a forma

940 BEISER, 2006, p. 30.
941 SCHLEGEL, 2016, p. 318.
942 Idem, p. 318.
943 Ibidem.
944 Ibidem.
945 Idem, p. 303.
946 Ibidem.
947 Idem, p. 297.
948 SCHLEGEL, 2016, p. 296-7;
949 Idem, p. 423.
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individual da individualidade em formação, mas também à própria forma da formação, que consiste

na “forma básica da poesia romântica”,  cujo “caráter  é místico”950;  a esse respeito,  ele também

vincula a artisticidade do caráter do poeta, cujo maior representativo é Goethe: “o caráter de Goethe

artístico, por isso a formação. A forma de suas obras é  formadora”951. Com isso ele indica que a

obra poética do romantismo exerce pela sua própria forma uma divisão entre o eu ideal e o eu em

formação para aquele que nela se embrenha, e esta mesma divisão constitui, do ponto de vista da

orientação do vir-a-ser do indivíduo na obra, na própria duplicação potenciadora que impulsiona a

formação, cujo caráter é o próprio místico.

Com efeito, a própria estrutura do místico é necessariamente uma estrutura duplicada, nos

mesmos  moldes  anteriormente  vistos  por  nós  como  experiência  e  observação,  que  se  limitam

mutuamente.  No caso do religioso compreendido enquanto formação dinamizada pela  atividade

poética, a forma da criação poética ela mesma propicia a forma do ideal no qual o indivíduo se

enreda ao longo do processo. Nesse sentido, a forma é potenciada e a forma primeira se torna ela

própria um elemento interno do segundo desenvolvimento, como ocorre, para Schlegel, no  Dom

Quixote:  “a personagem principal da segunda parte do Dom Quixote  é a primeira parte. É uma

reflexão contínua da obra sobre si mesma”952. Por isso mesmo, a obra individual sempre apresentará

uma estrutura duplicada e bicêntrica, exemplificada pela da elipse: “o fato de que o romance deseja

dois centros indica que todo romance quer ser um livro absoluto, indica seu caráter místico”953. O

místico, portanto, indica sempre para o romantismo uma dualidade que tende à unidade; não é à toa

que, quando Schlegel formula o nível amadurecido do amor que superou o egoísmo em Lucinde, ele

se refere precisamente ao caráter místico da formação, ou do tornar-se quem se é: “o segundo nível

na arte do amor já possui algo místico sobre si e pode facilmente parecer irracional como qualquer

ideal.  Um homem que não pode preencher  e satisfazer  completamente o ansiar  interior  do seu

amado não sabe realmente como ser o que ele realmente é e deveria ser”954.

A dinâmica duplicada do místico determina, ademais, a própria apreensão da cosmogonia

romântica, em que se enredam Deus e o mundo enquanto uma criação teopoética, em que prevalece

“a  visão  artística  de  Deus  como  poeta,  do  mundo  como  uma  obra  de  arte”955;  e  no  qual  um

permanece a  reflexão do outro. No ato da criação, ambos surgem em determinação recíproca,  e

estabelecem  entre  si  uma  dupla  reflexão  que  é  possui  uma  potência  infinitamente  criativa  e

geradora. Daí Novalis dizer que

“se o mundo é como que um precipitado da natureza humana, o mundo dos deuses é uma

sublimação  –  ambos  ocorrem  uno  actu –  não  há  precipitado  plástico,  sem  sublimado
950 Idem, p. 460.
951 Ibidem.
952 Idem, p. 368.
953 Ibidem.
954 SCHLEGEL, 1971, p. 59.
955 Philosophische Lehrjahre, II, 749, pp. 91-2; op. cit. SCHLEGEL, 1997, p. 189.
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espiritual. (…) Deus e o mundo nascem numa única alternância ao mesmo tempo – através

de uma decomposição da natureza humana”956.

Existe portanto uma co-dependência entre a existência de Deus e a existência do homem. Se para

Deus o homem não existe, não pode haver sublimação ou ascensão, e o próprio homem deixa de

existir – pois ele se define por este processo de autoconstituição. O esquema da dupla reflexão em

Novalis segue a mesma estrutura do espelhamento, que se aplica também à relação entre homem e

Deus, que, por meio da reciprocidade instituída na fé, faz com que Deus se infunda misticamente no

mundo por meio do milagre e da magia criadora, cujo produto não é senão o poético: “o poder

miraculoso da fé – toda fé é maravilhosa e opera maravilhas. Deus existe no momento em que tenho

fé nele. A fé é uma forma indireta de operar maravilhas. Pela fé, somos sempre capazes de operar

maravilhas para nós mesmos – e com frequência também para outros, se eles têm fé em nós”957.

Neste ínterim se revela não só o caráter íntimo da poesia, mas o próprio núcleo do religioso

e do seu ato operativo na fé como possuindo uma estrutura de mútua determinação e dupla reflexão

entre o divino e o humano, de forma que o efeito desta correspondência é sentido por nós como um

“actus transmundano”958, nos dizeres de Novalis. Ao denominar esta relação pela denominação do

místico,  os  românticos  fazem  um  certo  uso  do  termo  que  aponta  para  a  oclusão  da  unidade

alcançada na sua formação. Se para Schlegel o termo místico possui uma conotação negativa sob

certo aspeto, que exprime o “mais moderado e menos custoso dos delírios”959, e cujo movimento

filosófico  mais  próprio  é,  como  no  caso  de  Fichte,  “pôr  apenas  uma  contradição,  admitindo

livremente que é uma”960. Nesse sentido, diz Schlegel, o “misticismo engendra a si mesmo. Sua

essência e portanto sua origem é a posição voluntária [willkürlich] do absoluto”961; não obstante, por

meio  desta  posição  o  místico  efetivamente  alcança  o componente  positivo  da  tarefa  filosófica,

embora não deva preocupar-se em comunicá-lo: “ele e indiferente sobre a comunicação de seu

sistema, e se satisfaz em ser igual a zero nos domínios técnico e histórico, já que ele é internamente

igual a 1/0 ou infinito”962. O misticismo é para Schlegel “o começo da educação progressiva”963, da

Bildung como entrada da unidade histórica – ainda que esta não pertença ao místico e deva ser dada

pela filosofia. “Sem misticismo”, diz Schlegel, não se consegue “alcançar o todo”964;  e por isso

Schlegel chega a afirmar que os místicos “são os únicos dos quais deveríamos estar aprendendo

filosofia”965. Isso porque no místico, justamente pelo seu caráter acrítico, o técnico e o histórico são

956 NOVALIS, 1988, p. 117.
957 NOVALIS, 2007, p. 143.
958 Ibidem.
959 Philosophical Fragments – 1796, nº 9, in SCHULTE-SASSE, 2005, p. 337.
960 Idem, p. 337.
961 Idem, p. 336.
962 Idem, p. 335.
963 Idem, p. 338.
964 SCHLEGEL, 2016, p. 66.
965 Philosophical Fragments – 1796, nº 9, in SCHULTE-SASSE, 2005, p 337.
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postos de lado966, mas por isso mesmo os místicos “são os mais independentes do estado geral da

cultura [Bildung] e das outras ciências”967, ainda que isto seja um fator de unilateralidade no tornar-

se  filósofo  –  o  único  engajamento  que  justifica  o  místico.  Aqui  ele  remete  ao  escolasticismo

místico, pois para ele “entre os escolásticos, os místicos são certamente os mais importantes, ou

melhor,  apenas  eles  são  importantes”968 de  autores  como Hemsterhuis,  Boehme e  Baader,  mas

também enquadrando Fichte entre os místicos, pois segundo ele Fichte “é tão filósofo quanto pode

ser um místico”969, e o genuíno escolástico, como indica Novalis, “é um sutilista místico”970.

A importância do misticismo para o romantismo é que ele possui uma relação importante

com a ideia de criação poética,  bem como com a ideia da comunicação, na medida em que ele

designa a constituição do seu oposto, mas também sua tendência para a formação unidade que a

condiciona. O que se chama de místico não é senão a própria paradoxalidade da formulação do

absoluto,  que  implica  numa inquietude  absoluta,  um eterno atrair  e  repelir,  a  alternância  entre

inteligibilidade e ininteligibilidade. Como se indaga Novalis:

“Deveria o princípio supremo conter o paradoxo supremo em seu problema? Ser uma 

proposição, que não deixasse absolutamente nenhuma paz – que sempre atraísse, e repelisse 

– sempre se tornasse de novo ininteligível, por mais vezes que já se a tivesse entendido? Que

incessantemente ativasse nossa atividade – sem jamais cansá-la, sem jamais se tornar 

costumeira? Segundo antigas tradições místicas Deus é para o espírito algo semelhante”971.

A dinâmica da inquietude do místico expressa a mesma duplicidade que os românticos concebem

no movimento  cosmogônico de criação,  na ascese individual  e na progressão histórica,  entre  o

mundo natural  e  o  dos  espíritos,  entre  transcendência  e  imanência  –  que  para  Novalis  “são  o

mesmo, apenas revertidos”972. O duplo movimento da criação divina se repete tanto na compreensão

filosófica  quanto  na  criação  poética,  e  a  compreensão  deste  movimento  em sentido  místico  é

tomado pelo romantismo como um resultado da “poesia potenciada”, para a qual “todo misticismo

é apenas a potenciação de outras funções”973 – e, na medida em que toda potenciação significa para

os românticos um movimento de autorreflexão, há uma reflexão específica que concerne ao místico,

na qual  ocorre uma fixação e absolutização da “tendência fantástica  e sentimental”,  da qual se

origina  o  que  Schlegel  denomina  “poesia  mística”,  na  qual  o  romance  se  manifesta  como  “a

unificação de dois absolutos, a individualidade absoluta e a universalidade absoluta”974.

966 Idem, p. 336.
967 Idem, p. 338.
968 Idem, p. 338.
969 Idem, p. 336.
970 NOVALIS, 1988, p. 111.
971 NOVALIS, 1988, p. 111.
972 NOVALIS, 2003, p. 56.
973 SCHLEGEL, 2016, p. 116.
974 Idem, p. 147.
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O místico consiste, portanto, no resultado da filosofia, e aponta para o momento da abertura

para a unidade do religioso à qual a filosofia deve conceder uma forma reflexiva. A estrutura da

duplicação é a marca distintiva do místico; em toda duplicação autêntica há uma recriação, e, na

forma como é compreendida a criação no romantismo enquanto  poiesis, o mistico se torna então

uma atividade  poética.  A distinção  entre  criador  e  criatura  não  é,  nesse  sentido,  abolida,  mas

potenciada, e a duplicidade da própria atividade aponta para algo mais alto rumo ao qual ela está

orientada. Toda duplicação pressupõe essa distinção, bem como pressupõe o duplo movimento de

abnegação e compensação potenciada. Só se pode criar se se padece, por isso foi necessário a Deus

tornar-se  homem.  A  salvação  por  obra  divina  é  nesse  sentido  uma  recriação,  um  segundo

nascimento que transfigura a matéria informe e impura por meio divino, e não uma auto-criação

arbitrária e egotística. Isso faz com que a estrutura do místico, da criação e da reflexão filosófica

sejam postas em analogia estrutural, por meio do movimento de potenciação pelo qual cada uma

delas se efetiva. Desenvolveremos agora a forma como místico descrito nestes termos aponta para a

relação da poesia em relação com o religioso como uma forma de estruturação da linguagem, pela

qual o conceito romântico de religião se aproxima ainda mais e do poético, e evidencia como a

forma  poética  deve  ser  posta  como  o  complemento  ao  místico  do  ponto  de  vista  da  sua

exteriorização e comunicação apropriadas.

Mística e linguagem: formas de expressão da religião romântica

A tarefa de unificação da poesia e da filosofia é a condição, na época moderna, para que o

romântico seja posto como o absoluto da poesia, e assim dê ao moderno a sua devida orientação. A

universalidade absoluta, que é o início da filosofia da poesia, é também o inicio desta orientação,

cuja  determinação  não  é  senão  o  religioso,  no  qual  “tudo  deve  começar  e  terminar”975.  Para

Schlegel, o romântico é o que dá a ênfase adequada ao moderno, pois ele é para a poesia – a sua

expressão mais completa – “o que o absoluto é para a mística e o primitivo para a filosofia”976; e

esta ênfase não é senão de caráter religioso, pois na filosofia da poesia “os  videntes precedem os

filósofos”977. Mas o  topos romântico da profecia é ele próprio posto a partir uma potenciação da

linguagem comum pela poesia  permeada pelo religioso,  que tem seu início  ali  onde a  filosofia

esgota suas capacidades na sua remissão e exposição do originário intuído: “a filosofia não é capaz

de expor a intuição. Cada ponto do presente está unido ao passado, determinado individualmente, e

será  destruído  pelo  futuro.  A  intuição  imediata  da  vida  é  o  único  elemento  positivo do

conhecimento”978. Veremos aqui qual o papel da poesia em relação com a filosofia diante desta
975 Idem, p. 350.
976 Idem, p. 356.
977 Idem, p. 123.
978 Idem, p. 408.
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limitação que ela encontra diante da intuição originária, que, na medida em que esta possui uma

relação  fundamental  com  o  religioso  expressado  de  forma  mística,  tem  sua  expressão  a  cada

momento dada de forma poético-religiosa, e encontra na filosofia sua elaboração conceitual.

Tanto a incapacidade da filosofia diante desta intuição imediata quanto seu caráter positivo

no conhecimento mostram as tendências místicas da intuição romântica; e isto se revela na ideia de

que  a  intuição  é  duplamente  direcionada,  ao  mesmo  tempo  referente  ao  próprio  intuinte  e  à

construção do absoluto:  “não se pode intuir  nada além de si  mesmo.  Toda autointuição  é  uma

construção da divindade”979.  Este é,  pois, o sentido original do  theorein enquanto contemplação

figurativa; a teoria, no sentido original da palavra, seria “uma intuição espiritual do objeto (…) [um]

contemplar, com festiva alegria, o jogo significativo das imagens divinas”980. Mas não é senão aqui

que reside a origem da poesia, a qual floresce espontaneamente na “força originária invisível da

humanidade”, e por isso “não se pode falar em poesia a não ser em poesia”981. Dessa forma, pode-se

dizer que a unidade entre filosofia e poesia se dá  no e  por meio do religioso, pois, em Schlegel,

filosofia e poesia são de fato fragmentos de religião  apropriados por elas próprias dentro de seus

próprios domínios: “a vida e a força da poesia consistem em: sair de si mesma, arrancar um pedaço

da religião e voltar a si mesma, apropriando-se dele. O mesmo ocorre com a filosofia” 982. Não é

preciso muito para se descobrir novamente aí o duplo movimento da reflexão em sair e retornar a si

mesmo em direção  ao  originário,  representado  pelo  religioso  como  ponto  de  indistinção  entre

filosofia  e  poesia  e  como o  centro  entre  no  qual  ambas  se  enlaçam e  do  qual  não  podem se

dissociadas, pois “quem tiver religião, falará poesia. Mas o órgão para a procurar e descobrir é a

filosofia”983. O duplo movimento da vida espiritual do homem capaz de “pensar divinamente e viver

com religião”984 envolve um excentricidade reflexiva, no qual ele é capaz de pôr o centro objetivo

de si mesmo fora de si e manter  com ele uma  mediação indireta:  “tampouco alguém pode ser

mediador  direto  de si  próprio,  ainda  que  seja  para  seu espírito,  porque este  tem de ser  pura e

simplesmente  objeto,  cujo  centro  aquele  que  intui  põe  fora  de  si”985.  O  caráter  indireto  desta

mediação se dá precisamente pela necessidade de que ela seja capaz de comunicar o divino aos

homens, tanto por palavras como por obras; daí que “mediar e ser mediado é toda a vida superior do

homem, e todo artista é mediador para todos os restantes”986.

O que Schlegel entende por mediador ou comunicador aqui é aquele que se auto-aniquila

para poder comunicar, e nessa aniquilação ele realiza o movimento místico puramente positivo em

979 Ibidem.
980 SCHLEGEL, 2016, p. 538.
981 Idem, p. 485.
982 SCHLEGEL, 1997, p. 147.
983 Idem, p. 148.
984 Idem, p. 150.
985 Ibidem.
986 Ibidem.
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que começa o religioso. Aqui reside também o cerne da poesia enquanto mystai, os mistérios que

conformam e saturam “o sentimento da vida com a ideia do infinito”987. O autosacrifício constitui

portanto o próprio ato místico de instauração do infinito e do divino: “o sentido secreto do sacrifício

o aniquilamento do finito, porque é finito (…) é no entusiasmo do aniquilamento que primeiro se

revela o sentido da criação divina. Somente no meio da morte se acende o clarão da vida eterna”988.

O finito no homem é atribuído por Novalis à cisão ou separação originária que constitui o material

de  apropriação  subjetiva do  artista,  no  que  ele  encontra  que  “é  uma  separação  a  nível  mais

profundo de seu próprio ser – cuja subsistência repousa sobre a possibilidade de sua mediação – de

sua vinculação. Encontra que, por mais heterogêneas que sejam essas atividades, no entanto já se

encontra nele uma faculdade de passar de uma à outra”989. Trata-se, pois, de uma apropriação pois a

descoberta da capacidade criativa advinda desta faculdade não pode prescindir da própria diferença

originária posta absolutamente como independente da sua própria consciência. Daí Novalis dizer

que “a poesia dissolve a existência alheia em própria”990, processo este que não consiste senão na

interiorização  do exterior,  na  finitização  do finito,  que  no  entanto  mantém em si  mesma uma

tendência e uma remissão ao infinito – ou seja, na própria formação da  alegoria, que determina

universalmente a ideia da obra de arte. Na alegoria, nos explica Frank, “o individual excede a si

mesmo na  direção do infinito”991,  e  por  meio  dela  “a  arte  é  capaz  de  ir  além daquilo  que  ela

apresenta (e isto é sempre, em relação ao absoluto, muito pouco), ao aludir àquilo que ela não dá

conta  de dizer.  Schlegel  chama este  dizer-mais  (Mehr-sagen)  em todo dizer  poético  (poetische

Sagen), alegoria”992.

O  processo  alegórico  da  divisão  originária  é  o  próprio  processo  da  apresentação  da

impossibilidade de representação do absoluto, que se mostra em sua totalidade apenas no infinito;

daí a obra de arte constituir-se como “imitações distantes do jogo infinito do mundo, da obra de arte

que eternamente forma a si mesma”, donde se segue que “toda beleza é alegoria. O que há de mais

elevado, justamente por ser inefável, só pode ser dito alegoricamente”993. O fator religioso na poesia

adquire a determinação do místico justamente em virtude da irrepresentabilidade do absoluto que,

no entanto, deve ser manifesta na própria forma da obra de arte. Aqui aparece portanto uma dupla

representação: a obra de arte que reflete a si mesma enquanto uma totalidade individual própria, em

que a apropriação se encerra na alegoria, e a reflexão negativa do absoluto enquanto ausência na

própria unidade da obra, mas infinitamente presente, na mediação indireta remetida ao absoluto, que

a unidade da obra, pela sua própria forma, deve necessariamente performar. A dupla reflexão deve

987 Idem, p. 155.
988 Idem, p. 161.
989 NOVALIS, 1988, p. 112.
990  Idem, p. 124.
991  FRANK, 2004, p. 206.
992 Idem, p. 207.
993 SCHLEGEL, 2016, p. 524.
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ser  posta,  portanto,  como  um  fator  constitutivo  da  alegoria  romântica  na  medida  em  que  ela

determina  a  unidade  poética  da  obra  de  um  lado,  e  incide  sobre  o  seu  interior,  projetado

reflexivamente para fora dela no absoluto. Daí Schlegel indicar que a alegoria é a união de “reflexão

e especulação”994, pois o especulativo indica justamente o movimento transcendental de remissão ao

infinito  que caracteriza  a  segunda reflexão.  E na medida  em que “a conjunção do conceito  do

discursivo com a  síntese resulta na reflexão”995, tem-se delimitado o campo da reflexão finita,  a

primeira  reflexão,  que  sintetiza-se  na  unidade  daquilo  que  a  linguagem  discursiva  é  capaz  de

abranger,  para  além  da  qual  reside  o  especulativo  apenas.  Por  meio  do  conceito  de  alegoria,

podemos, portanto, elaborar uma definição da dupla reflexão a partir da concepção da especulação

como uma reflexão infinitizante, que remete ao absoluto da ideia dentro dos limites do finito e que

assim determina a conformação alegórica da obra. Schlegel afirma que a “alegoria é a aparição de

um ideal. Reflexão e especulação são as formas de todo pensamento; portanto o único resultado do

pensamento é alegoria”996. Assim encontra-se aberta a possibilidade do pensamento converter-se em

poesia, na medida em que o sair de si mesmo que apropria-se de um elemento finito do absoluto

envolve necessariamente o processo de criação da unidade em que este se determina ele próprio

enquanto elemento finito.

A representação de todo finito como alegoria é, para Schlegel, o índice místico que mostra o

locus apropriado da vinda religiosa: “um religioso é quem vive apenas no invisível, é aquele para

quem todo visível tem apenas a verdade de uma alegoria”997; e, portanto, enquanto tal, manifesta

duplamente e de forma refletida seu limite e sua finitude e ao mesmo tempo o seu movimento

interno como tendo seu motor em algo que a transcende. Daí que este movimento interior seja, no

seu próprio ato de conformação criativa ou poética, seja compreendido como uma apropriação por

parte daquele que o cria, ou ainda, como tendo sua vivificação própria concedida pelo pensamento

criativo deste. Apropriação, nesse sentido, adquire o sentido da própria criação poética, o que é

verdadeiro num sentido muito próprio, já que ela envolve a infusão do elemento vivificante que, no

seu  extremo,  se  dá  como  uma  segunda  criação que  corresponde  ao  movimento  místico  de

sobrelevação por sobre si mesmo do criado em direção à ideia. Daí Novalis afirmar que

“para  portanto  sentir  e  conhecer  completamente  uma  coisa,  eu  teria  de  fazer  dela  meu

sentido e meu objeto ao mesmo tempo – eu teria de vivificá-la – fazer dela sentido absoluto.

(…) Quanto à vivificação mesma, porém, ela não é nada outro, senão uma apropriação, uma

identificação. Só posso experimentar algo, na medida em que o acolho em mim; é portanto

uma alienação de mim mesmo e uma apropriação ou metamorfose de uma outra substância

994 SCHLEGEL, 2005, p. 256.
995 Ibidem.
996 Ibidem.
997 SCHLEGEL, 1997, p. 145.
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em minha ao mesmo tempo: o novo produto é distinto de ambos os fatores, é mesclado de

ambos”998.

A partir  desta apreensão do conceito de apropriação, Novalis desenvolve a consequência

prática da determinação recíproca dos conceitos do religioso e do místico, ou seja, a ideia de magia.

Este  conceito,  abstraído  do  significado  comum,  encontra  seu  ponto  de  partida  na  pergunta  de

Novalis sobre a poesia prática, que é o sentido poético mais elevado do religioso; “entre os antigos

era a religião já em certa medida aquilo que deve tornar-se entre nós – poesia prática”999, também

chamada  por  ele  de  poesia  superior ou  poesia  do  infinito1000.  O  sentido  criativo  do  poético  é

acentuado no conceito de idealismo mágico ao extremo, e se combina com o místico para constituir

uma “teoria mística da linguagem”1001. Magia é, para Novalis, uma esfera distinta da filosofia, e

“constitui um mundo – uma ciência – uma arte em si”1002. Os conceitos de Novalis referem-se aqui a

Plotino, aludindo a uma teoria da emanação que fundamentaria o critério da magia numa “teoria das

representações recíprocas do universo”1003; no entanto, a sua elaboração se encaixa adequadamente

no aparato conceitual da ontologia romântica: “a propensão para o miraculoso e o misterioso não é

nada mais que um impulso – em direção a estímulos não-físicos – espirituais. Mistérios são meios

de  nutrir  –  incitar  potências.  Explicações  são  mistérios  digeridos”1004.  A ideia  de  uma criação

miraculosa  ex nihilo ou de uma manipulação arbitrária  das  leis  da natureza  pela  vontade  estão

excluídas do seu conceito, embora ele de fato conceba uma disposição originária do mundo para

uma vivificação perpetrada pela vontade. Para Novalis, “o mundo tem uma originária aptidão a ser

vivificado por mim – está  a priori vivificado por mim – é  uno comigo. Tenho uma originária

tendência e aptidão para vivificar o mundo. (…) O mundo tem de ter a disposição originária de

dirigir-se segundo a mim – de ser conforme a minha vontade”1005.  O conceito de vivificação, e

portanto o de apropriação em vínculo com a ideia de criação, recebem, por meio deste vínculo

originário da vontade com o mundo, sua orientação dada pela vontade humana, que, no entanto, não

se encontra acima das leis naturais: “minha eficácia espiritual – minha realização de ideias – não

poderá ser uma decomposição e transcriação do mundo (…) mas só poderá ser uma operação de

variação – eu poderei, sem prejuízo do mundo e de suas leis – por intermédio delas – ordená-lo,

arranjá-lo e formá-lo para mim”1006.

A teoria da magia de Novalis, que não é senão uma elaboração da teoria da linguagem, conta

com um conceito de vontade que é a pedra de toque da unidade entre  moral e  poesia, e portanto

998 NOVALIS, 1988, pp. 147-8.
999 Idem, p. 131.
1000 Idem, p. 127.
1001 NOVALIS, 2007, p. 23.
1002 Ibidem.
1003 Ibidem.
1004 Ibidem.
1005 NOVALIS, 1988, p. 150.
1006 Ibidem.
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entre ética e estética. O ideal que encontra-se em jogo aqui é “o ideal de um querer total”, o de uma

“vontade  mágica”,  que  o  conduz  a  perguntar  se  “toda  escolha  livre  deveria  ser  absolutamente

poético-moral”1007.  Para  Novalis  “a  liberdade  eletiva  é  poética  –  daí  que  a  moralidade  seja

fundamentalmente poesia”1008; No entanto, a absolutização da vontade equivale também à sua auto-

aniquilação, em que o pensamento também vem a ser aniquilado, e somente aí o processo criativo

tem  lugar;  “Simultaneamente  querer  e  não-querer  =  simultaneamente  pensar  e  não-pensar”1009.

Quando se atinge este ideal paradoxal, aí se atinge a unidade pretendida entre mundo e vontade,

entre  ética  e  estética,  que vem a tornar-se um só.  A atividade  criativa  possível  nesse átimo,  o

magismo, significa “combinar tanto fantasia quanto o poder do pensamento”1010, a partir do que ela

vem ser determinada enquanto arte, definida como “o cultivo da nossa influência causal – um certo

tipo de querer – de acordo com uma ideia – querer e afetar são um aqui”1011. Para que se complete a

segunda reflexão em que o mundo é percebido enquanto afetado, deve haver uma correspondência

entre  vontade  e  mundo,  e  caso  haja  alguma  desarmonia  entre  estes  fatores,  há  então  uma

degeneração em um ou ambos os fatores: “originariamente, o mundo é como eu quero – se portanto

não o encontro assim, tenho de procurar o erro desse produto em ambos os fatores – ou em um

deles.  Ou  o  mundo  é  um mundo  degenerado  –  ou  minha  vontade  contradicente  não  é  minha

verdadeira vontade”1012. Quanto maior a desarmonia, maior a degeneração de ambos – e o que o

romantismo busca é precisamente o restabelecimento desta harmonia. Mas como mundo e vontade

são mutuamente  vivificantes  no  seu  constituir  mútuo,  a  poesia  se  orienta  e  move  rumo a  este

reestabelecimento por vias da vivificação ou potenciação de suas próprias capacidades: “tudo tem

de tornar-se meio de vida. Arte de extrair vida de tudo. Vivificar tudo é a finalidade da vida (…) a

morte é o meio para a vida”1013. O caráter vivificante do pensamento portanto só é adquirido nessa

vivificação que transforma a morte em vida, e no qual ele se potencia como uma faculdade dotada

de poder de determinar mesmo o mundo físico: “o uso ativo de nossos órgãos não é nada mais que

pensamento mágico, que opera maravilhas, ou o uso arbitrário do mundo físico – pois a vontade

não é nada mais que a mágica, poderosa faculdade do pensamento”1014.

Na relação entre a vontade e o mundo encontra-se em jogo a própria harmonia do espírito

humano, cuja expressão é a linguagem; para Novalis, a língua é expressão individual, de tal forma

que cada indivíduo possui suas elaborações próprias dentro de um espectro linguístico: “cada ser

humano tem sua própria língua.  Língua é expressão do espírito.  Linguogenia.  (…) A expressão

1007 NOVALIS, 2007, p. 141.
1008 Ibidem.
1009 Ibidem.
1010 Ibidem.
1011 NOVALIS, 2003, p. 183.
1012 NOVALIS, 1988, p. 150.
1013 Idem, p. 156.
1014 NOVALIS, 2007, p. 181.
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genuína faz a ideia clara. Tão logo apenas se tem o nome certo, tem-se a ideia em seu poder”1015. A

linguogenia não é senão a remissão e o vínculo inextirpável que a linguagem possui com a reflexão

originária do homem, que é condicionada por ela e também a condiciona. É nesse sentido que para

Novalis  “símbolos  são mistificações”1016,  tal  qual  o  símbolo  é  a  ferramenta  ideal  do “soberano

místico”1017,  pois  a  elaboração  simbólica  confeccionada  pela  linguagem  remete  a  um elemento

próprio da atividade originária de autoconstituição do eu e que, todavia, reflete na sua elaboração a

totalidade  absoluta  à  qual  a  linguagem  a  vincula,  pois  “tudo  o  que  é  místico  é  pessoal  –  e

consequentemente  uma  variação  elementar  do  todo  cósmico”1018.  A  estrutura  simbólica  da

linguagem é expressão da união orgânica entre os opostos, na qual eles “atuam galvanicamente um

sobre o outro”1019; e por mais que esta unidade simbólica absoluta seja dada apenas no infinito, a

ilusão da transubstanciação é  uma “ilusão fundamental”1020,  sua  aparência de ilusão ela mesma

consiste num fator plástico que concede ao sentido da vida o caráter de um mistério artístico, que

“somente  o  artista  pode decifrar”1021.  O que  Novalis  chama aqui  de  linguogenia  é  a  remissão,

portanto,  à  estrutura  fundamental  íntima  de  cada  um  pelo  qual  o  originário  se  desvela

individualmente, e assim realiza a correspondência entre os extremos do individual e do universal;

mas nesse sentido a linguagem é ela  própria a “autêntica vara mágica”1022,  por meio do qual a

função ativa de nossas faculdades é posta em efetividade, e assim o pensamento venha a adquirir

nesse movimento a sua potência onivivificante que lhe atribui o idealismo mágico.

Nessa digressão, pudemos percorrer os traços principais da religiosidade romântica do ponto

de vista da expressão poética, bem como algumas de suas facetas mais próprias e suas implicações

para sua proposta crítico-filosófica. Desde a alegoria schlegeliana à magia novaliana, passando por

algumas nuances da mediação comunicativa e pela poesia como apropriação, pudemos ver como as

implicações da religiosidade romântica se elaboram nas suas consequências, bem como pudemos

ver,  operando  em cada  uma  delas,  a  operação  da  potenciação  reflexiva  enquanto  componente

fundamental  da sua expressão filosófico-poética.  Passaremos agora desta para a expressão mais

estritamente religiosa que os românticos elaboram na sua apropriação do cristianismo, na qual são

dadas  as  articulações  entre  sua  forma  poética  ou  literária  de  um lado,  e  aquela  propriamente

metafísica e teológica, de outro. A partir daí, teremos aberto o caminho para uma apreensão do

histórico no romantismo, nas suas apercepções proféticas e messiânicas da filosofia moderna, que

dar-nos-á as condições para conceber o conceito de reflexão do ponto de vista histórico.

1015 Idem, p. 156.
1016 Idem, p. 155.
1017 Idem, p. 225, nota 10.
1018 Idem, p. 151.
1019 Ibidem.
1020 Idem, p. 156.
1021 Idem, p. 157.
1022 Briefwechsel, p. 90, op. cit. BENJAMIN, 2002, p. 54.
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A religião da arte e o cristianismo

O diagnóstico predominantemente negativo de Schlegel acerca da modernidade, que surge a

partir do contraste com a antiguidade clássica, depende da apreensão desta em sua unidade cíclica e

completa em si mesma, o que não pode ser feito sem o aparato da crítica idealista de um lado, e sem

uma apropriação específica do cristianismo, por outro. Portanto, para os românticos, não se pode

dizer que as consequências históricas do espírito moderno sejam condizentes com a proposta do

cristianismo, nem tampouco que o cristianismo ele próprio tenha dado origem a este espírito, muito

embora partilhe com ele vários pressupostos fundamentais. O anti-modernismo dos Frühromantik,

em vistas do qual eles constroem de forma poética e fragmentária sua religião da arte, não pode ser

concebido, nesse sentido como uma oposição diametral ao cristianismo, nem mesmo como ateísmo

ou um panteísmo exaltador de um paganismo ingênuo; ao contrário, as tendências positivas que o

romantismo enxerga no cristianismo se coadunam com seu esboço de religião estética, no que a

tendência para a unificação de ambas se torna uma condição sine qua non para uma compreensão

adequada  do  espírito  do  primeiro  romantismo  alemão  em específico.  Pretendo  apresentar  essa

tendência em suas facetas  mais diversas, com o intuito  de compreender a reflexão religiosa do

romantismo  como  base  e  ponto  de  partida  para  sua  reflexão  histórica,  que  será  abordada  em

seguida.

Uma das distinções mais profundas que Schlegel apresenta para explicar o sentido histórico

do moderno de forma crítica, é apontar seu limite com relação ao que ele denomina o progressivo,

que vem a identificar-se como o caráter fundamental do romântico. Para ele, enquanto o moderno se

constitui  como  uma  oposição  diametral  ao  antigo,  que,  segundo  Beiser,  possui  “apenas  uma

validade provisória ou hipotética”, cujo “valor é que ela prepara o terreno para, ou é um estágio

necessário,  para  o  renascimento  da  poesia  clássica”1023 ou  seja,  como  uma  pura  tendência

inesgotável – pois “nenhuma tendência da poesia moderna pode ser esgotada”1024 – o progressivo,

ao contrário, não pode prescindir do sentido para a unidade e universalidade presente no clássico,

pois para se pensar um progresso, é necessário que haja um fim definido, ainda que este esteja posto

no infinito. Nesse sentido, o moderno não pode ser o antigo, embora o progressivo seja ao mesmo

tempo  o antigo e o moderno, pois o seu fim é a própria completude dada pelo clássico. Isso se

percebe  numa  percepção  de  Schlegel  sobre  Goethe:  “Goethe  não  é  um  moderno,  mas  um

progressivo,  portanto  é  ao  mesmo  tempo  antigo”1025.  No  progressivo,  se  apresenta  a  dupla

orientação ou o duplo movimento em direção à universalidade, sendo esta um elemento aprendido

1023 BEISER, 2006, p. 118.
1024 SCHLEGEL, 2016, p. 127.
1025 Idem, p. 116.
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da antiguidade, e em direção à individualidade, esta aprendida do moderno: “aprende-se o senso

para individualidade apenas com o moderno. Crítica absoluta aprende-se apenas com os antigos”1026.

Nesse sentido, o romântico já possui em seu surgimento uma proposta explícita de resolução da

modernidade  e  de  seus  efeitos  deletérios,  da pura dissolução do todo no  individual  cindido do

universal,  e procura estabelecer-se contra esta tendência numa concepção de uma unidade entre

individualidade e universalidade, na concepção de um indivíduo absoluto, que pertence, portanto,

propriamente ao romântico e progressivo, e não ao moderno.

Pode-se dizer que o moderno consiste na matéria bruta que o romântico procura elaborar

progressivamente,  por  meio  da  própria  atividade  poética  concebida  num  sentido  prático  de

potenciação  da  própria  linguagem;  isto  implica  na  orientação  da  própria  atividade  literária

romântica da tradução, na qual, para Schlegel, “é necessário traduzir para formar a língua moderna

no [espírito] antigo, apropriar-se do que é clássico de corpo e alma, de modo prático” 1027. O clássico

consiste numa doutrina prática da formação originária, e é a ele que o progressivo deve orientar-se,

e  o  afastamento  deste  no  moderno  engendrou  nele  próprio  uma  tendência  regressiva,  e  não

progressiva, à individualidade. A justificação da poesia moderna em autores como Shakespeare se

dá quando ela  se apropria  justamente do seu movimento oposto,  e para isso “a progressão e  a

regressão  devem  crescer  continuamente”,  em  oposição  à  poesia  clássica,  que,  embora  fosse

“simultaneamente regressiva e progressiva; apenas a progressão cresceu cada vez mais, enquanto a

progressão diminuiu”1028. Isso não significa que a obra de arte moderna não possa nunca resolver-se

numa unidade artística, mas sim que mesmo nessa resolução a tendência à oposição permanece; e

por  isso “os  desvios  necessários  na trajetória  (…) da formação moderna  não são,  em verdade,

desvios. Shakespeare é correto”1029. O desvio aqui já indica um apontar para a dissolução moderna

dos gêneros,  que para  o progressivo  é  condição para a  construção da poesia  absoluta,  que,  no

entanto,  é  uma tendência  moderna,  que deve ser  apropriada  pelo romântico.  A modernidade  já

contém em seu âmago o duplo movimento infinito de progressão e regressão, em que se instaura a

dinâmica  em  que  “toda  regressão  nasce  a  partir  da progressão,  mesmo  que  a  aniquile

eternamente”1030,  a sua manifestação, nesse sentido, se dá no  ocultamento da progressividade na

aparência, que se determina apenas pela regressão enquanto aniquilação eterna. Nesse sentido, a

própria infinitude negativa da modernidade não é dada na sua origem, e o romântico se propõe

justamente a desvelar o movimento progressivo inerente ao próprio moderno, e assim concedê-la

um novo direcionamento em que sua progressão infinita e indeterminada se torna uma aproximação

orientada a uma finalidade universal determinada.

1026 Ibidem.
1027 Idem, pp. 61-2.
1028 Idem, p. 129.
1029 Idem, p. 111.
1030 Idem, p. 127.
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Ao passo que o moderno efetuou uma inversão do antigo, pois na poesia moderna o antigo

parece  retornar  “de  frente  para  trás”1031,  o  progressivo  quer  em  última  instância  realizar  uma

inversão da inversão, um duplo espelhamento que alinhará o antigo na sua forma universal plena. O

moderno, ao tentar conceber a crítica como “uma profunda especulação das obras clássicas”1032,

realizou uma falsificação especulativa da antiguidade, que não faz jus à sua circunscrição própria na

medida em que o especulativo diz respeito à unidade encerrada em si mesma, e só é possível a partir

da completude do clássico. A crítica, ao contrário, consiste na única forma adequada de tratamento

do clássico, que não se presta à especulação a não ser quando sua unidade é subvertida em uma

totalidade substancial. Nesse sentido, a forma perfeita da modernidade só pode dar-se para além de

si mesma, na medida em que sua determinação envolve “transformar tudo em moderno”1033, o que

só pode ser levado à perfeição ao “entender o antigo de tal modo que pudesse não só imitá-lo, mas

até mesmo criá-lo novamente”1034. É nessa assertiva da compreensão absoluta como criação que o

romantismo embasa  a  sua  rejeição  da imitação como um paradigma  estético  válido  para  seus

propósitos:  o  método  antigo  encontra-se  para  eles  encerrado,  e  a  mímese  contemplativa

prevalecente na antiguidade deve ser suplantada nos novos tempos pela atividade poética criadora,

cuja meta é a repetição do antigo, e não sua mera imitação ou cópia, um novo começo histórico que

rompe com a continuidade da própria história que restitui a ciclicidade da formação originária.

Daí  que  a  história  seja  determinada  como uma ciência  moderna,  e  por  isso  a  proposta

romântica de tratamento da antiguidade envolva uma reduplicação do próprio conceito moderno de

ciência que deve instituir a partir de então uma autocrítica, e, especificamente no caso da história,

elaborar uma história da história1035, que é ao mesmo tempo uma crítica histórica da história. Ao

mesclar a abertura da progressividade com a completude na unidade do clássico, Schlegel busca

formular a meta-história do romantismo como uma doutrina material progressiva da antiguidade1036,

que no entanto  se revela  como uma  regressão à  unidade  clássica,  como um duplo movimento

histórico que busca articular a unidade e a infinitude, ou o en kai pan especificamente romântico.

Nessa perspectiva, ele enxerga na recepção medieval do antigo direito romano e nas Cruzadas “uma

regressão ao que é antigo, o primeiro início da doutrina material da Antiguidade”1037. Justamente aí

entra a percepção romântica do medievo como uma era que mantém uma conexão íntima com o

clássico, e onde deve ser buscado o elemento que compõe o romântico na forma que Schlegel o

busca. Para ele, a cristandade medieval preservou o sentido enciclopédico e filológico dos antigos,

1031 Idem, p. 229.
1032 Idem, p. 42.
1033 Idem, p. 58.
1034 Ibidem.
1035 Idem, p. 51.
1036 Idem, pp. 51-2.
1037 Ibidem.
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pois “eles precisavam da literatura clássica para a  explicação da Bíblia”1038. Em contraste com os

árabes, os “aniquiladores entre as nações”1039, que destruíam o original e preservavam a tradução, o

ocidente  preservou  o  “sentido  filológico”1040 que,  unicamente  por  si,  preservou  o  espírito  da

antiguidade. O ideal clássico da importância formativa da retórica e da filosofia na educação do

homem de Estado se preservou na era medieval1041, o que preservou o apreço dos sábios medievais

pela sabedoria antiga.

Se para Schlegel “a arte desapareceu no tumulto entre o novo e o velho mundo”1042, a Idade

Média já traçava, por meio do “desenvolvimento da nova religião, nas tentativas de transformação

da antiga, na filosofia mística”1043, bem como 'na jurisprudência e na teologia”1044, alguns caminhos

de retorno à antiguidade, constituindo-se então como um “caos fecundo para uma nova ordem das

coisas”1045; até que Dante desse a luz à poesia moderna. O que Schlegel entende por poesia moderna

aqui, todavia, refere-se ao “estilo antigo” presente em Dante, Petrarca e Boccaccio, que apontava já

para o romance de cavalaria do medievo tardio e que possui o germe mais frutífero do romântico.

Aqui  precisamente se instaura o “ponto elástico da formação progressiva e o início da história

moderna”,  que não se constitui  senão a partir  do “desejo  revolucionário  de realizar  o reino de

Deus”1046 na terra. O messianismo do cristianismo medieval consiste, para os românticos, num ponto

de  inflexão  que  aponta  para  uma  “reconciliação  da  religião  antiga  e  da  moderna”1047.  A

incompletude da poesia romântica – cuja estrutura é distinta da poesia meramente moderna, por

constituir-se como uma aproximação  potenciada – é necessária à sua estrutura; sua completude

equivaleria  à  volta  efetiva  do  messias,  ao  fim  dos  tempos,  ou  à  vitória  da  fantasia  sobre  a

reflexão1048, o que não pode acontecer no plano linear da história. Nesse sentido, a aproximação

entre romance e cristianismo se dá, para Schlegel, em que ambos se pautam por uma “doutrina da

arte da vida”, como também na similaridade “com o que há de mais elevado e mais humilde”1049, ou

seja, na vinculação dos extremos da universalidade e da individualidade. A formação progressiva e

universal que assemelha a ambos se dá no cristianismo pelo fato de que este parece ser “um fato

apenas  iniciado,  que,  portanto,  não  pode  ser  exposto  historicamente  num sistema,  mas  apenas

caracterizado  por  meio  de  uma  crítica  divinatória”1050;  dessa  forma,  a  assistematicidade  do

1038 Idem, p. 77.
1039 SCHLEGEL, 1997, p. 126.
1040 SCHLEGEL, 2016, p. 77.
1041 Cf. Idem, p. 78.
1042 SCHLEGEL, 2016, p. 498.
1043 Ibidem.
1044 Idem, p. 499.
1045 Idem, p. 498.
1046 SCHLEGEL, 1997, p. 85.
1047 SCHLEGEL, 2016, p. 418.
1048 Idem, p. 449.
1049 Idem, p. 165.
1050 SCHLEGEL, 1997, p. 85.
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cristianismo  medieval  consiste  no  fator  que  impulsiona  a  poesia  romântica  ao  profetismo

divinatório, cuja estrutura poética floresce dentro da própria letra do cristianismo.

O antissistematismo emerge da concepção de Schlegel do cristianismo como um “cinismo

universal”, cuja essência consiste em “preferir a natureza à arte, a virtude à beleza e à ciência; em

observar  apenas  o espírito,  descuidando da letra  (…),  desprezar  incondicionalmente  todo valor

econômico ou brilho político e em afirmar corajosamente os direitos do arbítrio autônomo”1051. A

caracterização  de  Schlegel  do  cinismo,  nesse  sentido,  ajuda  a  compreender  sua  apreensão  do

cristianismo; o cinismo consiste em “filosofia-de-nastureza e gênio ético clássico, com polêmica

aniquiladora contra economia e política; indiferentismo absoluto”1052, e por isso constitui a essência

do espírito  do  povo romano1053,  os  “místicos  do  despotismo”1054,  inclinado  à  aristocracia  cujos

membros da oligarquia possuem uma “constituição republicana”1055 entre si. Existe uma correlação

entre o cinismo e a artificialidade, que aparece tanto na ideia de que o homem cínico possuir as

coisas como se não as possuísse, e mais ainda em não possuí-las como se as possuísse1056; daí que o

pressuposto  de  uma  sociedade  crítica  seja  que  esta  “deve  ser  composta  de  muitos  políticos

cínico”1057. O cinismo do cristianismo talvez seja constituído como uma atitude espiritual derivada

do “conflito  incessante  em que se  enredam razão e  fé”,  que implica  em que “os  mistérios  do

cristianismo tinham de levar  à  resignação  cética  em relação  a  todo saber  não-empírico,  ou  ao

idealismo crítico”1058; ou talvez na ideia de que o cristianismo seja “uma religião da morte”, o que,

no entanto, não exclui que ele poderia “ser tratado com o mais extremo realismo e poderia ter suas

orgias, tanto quanto a antiga religião da natureza e da vida”1059. Isso porque o cinismo cristão não

opõe morte e vida, mas sim a vida ao mundo, para o qual o cristão deve morrer se quiser obter a

vida verdadeira; daí que para Schlegel “o cristianismo, mais uma religião da morte, opõe vida e

religião – a religião da morte deve cessar e começar a da vida – não é a morte, mas o mundo, que é

o oposto da vida”1060.

O cinismo romano encontra no cristianismo uma modalidade em comum de si mesmo, tanto

na disposição espiritual quanto na inclinação à sociedade; é, por exemplo, que dá o tom da sátira –

gênero este que é para os romanos a “poesia universal clássica”1061, e fonte original de urbanidade.

1051 Idem, p. 49.
1052 Philosophische Lehrjahre, II, 848, p. 99; op.cit. SCHLEGEL, 1997, p. 179, nota 9.
1053 Idem, p. 36.
1054 Idem, pp. 82-3.
1055 Idem, pp. 52-3.
1056 SCHLEGEL, 2016, p. 105.
1057 SCHLEGEL, 1997, p. 87.
1058 Idem, p. 162.
1059 Philosophische Lehrjahre, IV, 1527, p. 319, op. cit. SCHLEGEL, 1997, nota 42.
1060 Idem, p. 71.
1061 Ibidem.

310



Por isso Schlegel indaga: “viver classicamente e realizar praticamente em si a antiguidade é o ápice

e a meta da filologia. Seria isso possível sem nenhum cinismo?”1062. Daí a filologia de Schlegel se

desenvolver como uma filologia progressiva e universal cuja órbita elíptica é constituída, de um

lado, pelos estudos clássicos, e por outro, pelos estudos bíblicos. A filologia romântica descobriu no

Novo  Testamento  “o  primeiro  livro  realmente  sentimental”1063,  bem  como  “o  único  romance

popular  verdadeiro e absolutamente universal”1064. A sua forma religiosa a situa, no entanto, para

além do domínio da crítica: “a Bíblia não pode e não deve ser  criticada; pois ela não é um livro

clássico”1065;  o  tratamento  adequado  da  Bíblia  deve  ser  deixado  aos  escrutínios  da  “filologia

sacra”1066,  que  se  determina  por  uma forte  tendência  mística.  Nesse  sentido,  o  cristianismo  se

determina  como  o  ponto  de  virada  histórico  em  que  se  constitui  o  progressivo  enquanto

determinação espiritual, pois no seu espírito filológico reside a remissão e a pulsão de restauração

do originário; isso porque, se, de um lado, “o espírito da religião é antifilológico”, por outro “o

espírito do cristianismo é filológico”1067, e a meta da filologia tem como condição própria o cinismo

cristão. Por isso, a construção da poesia romântica deve “começar com a Bíblia (na forma de livro)

e terminar com a filosofia”1126: a Bíblia  enquanto texto é o ponto de partida progressivo para o

movimento de autoconstituição da filosofia para o romantismo, e que dá a ele o caráter sentimental

mais originário.

A progressividade infinita da Bíblia e sua concepção filológica segundo o classicismo e a

mística  cristã  consistem  no  ponto  de  partida  para  o  distanciamento  do  romantismo  do

protestantismo. Para Schlegel, os “erros de Lutero”1068 se iniciam ao não reconhecer este caráter

contínuo e vivo do texto, e tratá-lo como algo acabado e objetivo a ser interpretado; esta, no entanto,

é a origem da filologia enquanto disciplina, e aí reside seu mérito Para Schlegel, “catolicismo é

cristianismo  ingênuo;  protestantismo  é  cristianismo  sentimental  e,  além  do  mérito  polêmico  e

revolucionário, tem ainda, adoração da Escritura, o mérito positivo de ter propiciado a filologia, que

também  é  essencial  a  uma  religião  universal  e  progressiva”1069.  A  distinção  entre  cristianismo

ingênuo  e  sentimental  indica,  para  Schlegel,  que  “ainda  não  há  propriamente  um cristianismo

verdadeiro”1070,  que  corresponderia  a  uma  determinação  recíproca  entre  ambos;  embora  o

progressivo tenha seu início propriamente efetivo no sentimental, o “catolicismo é mais político,

estético e consequente do que o luteranismo, que só tem mérito pela polêmica e pela filologia”1071. A

1062 SCHLEGEL, 2016, p. 131.
1063 Idem, p. 145.
1064 Idem, p. 73.
1065 Idem, p. 37.
1066 Idem, p. 35.
1067 Idem, p. 270.
1068 Idem, p. 150.
1069 SCHLEGEL, 1997, p. 87.
1070 Philosophische Lehrjahre, II, 631, p. 82, op. cit. SCHLEGEL, 1997, p. 192, nota 125.
1071 Philosophische Lehrjahre, II, 732, p. 90, op. cit. SCHLEGEL, 1997, p. 192, nota 125.
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negatividade  protestante  consistiu  no  elemento  histórico  negativo  necessário  para  dinamizar  o

cristianismo e torná-lo mais messiânico, e por isso Schlegel considera que “Satã é uma invenção

alemã”1072.  Pela  elevação do conflito  entre  os  extremos,  o  caráter  místico  da mitologia  cristã  é

intensificado,  e  assim  o  cristianismo  torna-se  efetivo  como  um  projeto  para  o  futuro,  numa

“absoluta abstração”, em que se dá uma “aniquilação do presente” e “uma apoteose do futuro, do

mundo verdadeiro e melhor: tudo pertence ao núcleo interior do cristianismo – e assim o unifica

com a religião do mundo antigo, com a divindade dos antigos, com a restauração da antiguidade,

como seu segundo flanco principal”1073. A sua fundação em termos de uma escatologia futura torna

o  cristianismo  misticamente  afim  do  propósito  mais  elevado  da  filosofia,  que  é  consumar-se

enquanto profecia; a história do pensamento se determina nisto como uma série de tentativas de

realizar a  ideia da filosofia, que é, para Novalis, “um esquema do futuro”1074. Por isso a filosofia

enquanto tal é “fundamentalmente anti-histórica”, pois “ela procede do futuro e do necessário para o

real – a filosofia é a ciência do sentido universal da  divinação. Ela explica o passado a partir do

futuro, o que é o oposto da história”1075.

Esta  orientação  retrospectiva  partindo  do  futuro  enquanto  história  consumada  não  seria

possível sem a prerrogativa da escatologia cristã; contudo, é evidente que a apropriação romântica

desta não coaduna com a dogmática mais consolidada da escatologia cristã. Embora haja de fato nos

escritos do primeiro romantismo uma tendência catolicizante, esta mesma tendência se desdobra na

perspectiva de uma elaboração de uma  religião da arte que vai de encontro à devoção típica do

cristianismo, que nada tem a ver com o simbolismo do Pai como um “símbolo da natureza”1076, nem

capaz de conceber a natureza como uma divindade futura, e tampouco uma “mescla da mitologia

antiga e da cristã”1077. Portanto, quando Schlegel estabelece que a “poesia cristão é o símbolo do

ideal absoluto”1078, ele se refere principalmente a um tipo de cristianismo gnóstico, que tem como

objeto  da  revelação  uma  “religião  da  natureza”,  em que  o  homem se  eleva,  num  entusiasmo

ditirâmbico, à contemplação pura da luz do sol divino, numa “autoconsagração” na qual “tudo é luz

e tudo é homem. Unidade do todo. Alma do mundo”1079. O “Evangelho da poesia; ou seja, poesia

da poesia”, concebe uma unidade entre ser e devir, na qual o homem se mescla hilemorficamente

com o divino: “toda matéria é humana e toda forma é divina”, e o paraíso se constitui como o “céu

interior de Böhme”1080. A ênfase dos românticos está na ideia de que o homem deve tornar-se Deus,

1072 SCHLEGEL, 1997, p. 122.
1073 NOVALIS, 2007, pp. 182-3.
1074 Idem, p. 159.
1075 Idem, p. 179.
1076 SCHLEGEL, 2016, p. 382.
1077 Idem, p. 427.
1078 Idem, p. 222.
1079 Idem, p. 265.
1080 Idem, p. 263.
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e não de que Deus tenha se tornado homem, pois “Deus só é  conhecido por um Deus”1081; nesse

sentido, a própria liberdade é concebida como a divindade humana: “livre é o homem se produz ou

se  torna  Deus  visível,  e,  com  isso,  se  imortaliza”1082.  A  unidade  substancial  entre  homem  e

divindade corresponde ao que Schlegel denomina um “panteísmo da fantasia” e que se encontra “na

raiz de toda a mitologia antiga”1083, e permaneceu como a fonte da religião até que os filósofos

cristãos o rejeitassem, embora os tenham retido “como um simbolismo belo no reino da arte e da

fantasia,  e  se  regozijassem  com  isso”1084.  A  descoberta  romântica  da  imaginação  como  uma

capacidade  omniabrangente  e  criadora  abriu  o  caminho  para  que  a  religião  romântica  pudesse

determinar que “tudo pode ser órgão da divindade – mediador, na medida em que o elevo a isso”1085,

e  por  fim  consagrar-se  como  um  panenteísmo enquanto  forma  religiosa,  a  ideia  que  unifica

monoteísmo e panteísmo, eu e substância, um e tudo.

Para Ernst Behler,  a ruptura romântica com a filosofia moderna em função de seu anti-

modernismo  revolucionário  conduziu  posteriormente  sua  rendição  ao  catolicismo1086.  O  anti-

modernismo de Schlegel, todavia, ao contrário do que Behler afirma, não consiste numa rejeição de

toda tradição, mas precisamente na busca por uma tradição originária, que ele veio a encontrar no

catolicismo.  Nesse  sentido,  sua  conversão  se  deu  como  uma  consumação  de  uma  tendência

intrínseca, já presente na juventude, e não de uma negatividade absoluta em que degeneraram suas

apreensões  poéticas  que  abriu  espaço  para  um  dogmatismo  irrestrito  e  infundado.  O  projeto

metacrítico do romantismo, nesse sentido, buscava pôr um limite à própria negatividade irrefreada

das tendências individualísticas e dessubstancializadoras da modernidade, buscando um projeto de

religião  que  revertesse  o processo  de secularização  numa nova potência  do espírito.  A isso  se

conjugou o projeto político do romantismo, que concebia uma ideia de nação universal, segundo as

diretrizes  da  individualidade  absoluta,  que  seria  o  protótipo  para  um  mundo  novo  e  livre.  O

romantismo nunca abandonou suas pretensões revolucionárias, e um simples estamento de que seus

impasses internos não resolvidos redundaram num conservadorismo pueril não faz justiça às suas

tendências internas. Todas estas questões compõem as múltiplas facetas do historicismo romântico,

que será nosso próximo objeto de análise.

O cristianismo romançal: a dupla reflexão histórico-política do romantismo

1081 NOVALIS, 2007, p. 174.
1082 SCHLEGEL, 1997, p. 148.
1083 Fichte's Basic Characteristics of the Present Age, in SCHULTE-SASSE, 2005, p. 116.
1084 Idem, p. 117.
1085 NOVALIS, 1988, p. 77.
1086 Cf. BEHLER, 2016, p. 48.
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Se concordarmos com Benjamin em que o elemento motor da ideia absoluta no romantismo

consiste na reflexão, ou seja, o fato ontológico de que a consciência pode pôr a si mesma como

objeto de sua apreensão, e portanto pode pôr em questão o seu próprio ser, devemos então pensar a

elaboração primeiro-romântica do problema da modernidade como uma questão que diz respeito à

orientação da reflexão. A reflexividade moderna encontra-se imbuída, na apreensão do romantismo,

daquela  “enganosa  vitalidade”1087 que  Novalis  atribui  à  Revolução  Francesa,  que  aniquila  o

temporal sem oferecer uma mediação com o eterno. A distinção entre verdade e ilusão, diz ele, se

dá em que “a ilusão vive da verdade – a verdade tem sua vida em si” 1088, e assim põe-se a descrever

os  traços  da  ilusão  moderna  como  “incandescimento  lógico,  ou  apagamento  –  exaltação  ou

filisteísmo”1089. A exaltação, por sua vez, “costuma deixar atrás de si uma aparente deficiência da

faculdade de pensar,  que não pode ser removida por nada,  a não ser uma série decrescente de

incitamentos (meios coercitivos)”1090. A coerção e a finitização exaltada do pensamento é também a

coerção da liberdade humana através da sua própria exaltação artificial, que busca irrefreadamente

chegar ao veredito sem passar pelo julgamento.  Por isso o romantismo, na direção oposta à da

exaltação moderna, se restringe a elaborar o limite da pulsão pela limitação, e assim buscar, contra

o projeto de elaboração última do moderno no histórico na ideia do estado nacional, a recuperação

do  espírito  romano  da  urbanitas,  e  nele  forjar  a  constituição  do  espírito  germânico  como

universalidade.

Isso explica a aproximação de Schlegel do sentido católico da  universalidade, bem como

demonstra por que ele enfatizou sua posição dizendo que “tornar-se católico não é mudar,  mas

apenas  primeiramente  reconhecer  a religião”1091,  e  assim afirmou novamente  a  identidade entre

romantismo  e  catolicismo1092,  no sentido  da  tendência  para  a  universalidade.  Se  a  religião  dos

modernos, o secularismo iluminista, é alegórica1093, a religião universal representa o simbólico, a

união entre real e ideal. Do ponto de vista histórico, a universalidade é manifestada pelo ideal de

urbanidade dos quais os romanos foram representantes máximos; a este ideal, Schlegel acrescenta

toda a poesia alemã como o espírito da urbanidade futura em formação. Daí que Benjamin enfatize

o romântico como o romanesco, cavaleiresco, ou ainda,  medieval, pois não se trata de um gênero

entre  outros,  mas  uma  “designação  do  absoluto  poético”,  uma  aparição  do  “continuum das

formas”1094. Por isso, ao remeter às obras clássicas mais representativas do cânone moderno, como

Cervantes,  Dante,  Böhme  e  até  Camões,  Schlegel  enxerga  ali  os  elementos  que  unitariamente

1087 NOVALIS, 1988, p. 39.
1088 Ibidem.
1089 Ibidem.
1090 Ibidem.
1091 KA XIX: 230, nº 236; op. cit. FRANK, 2004, p. 207.
1092 SCHLEGEL, 2016, p. 339.
1093 Ibidem.
1094 BENJAMIN, 2002, p. 102.

314



compõem esta corrente construtiva, e ao conceber os ideais de “cavalaria e catolicismo” como “uma

ânsia  por  poli-história,  filosofia,  e  amor  pela  escolástica  e  pela  língua  latina”1095,  ele  tem por

finalidade uma construção poética de um ideal que atinge a envergadura de uma universalidade

histórica e política, refletida na sua formulação do religioso. O que ele chama de poli-história é a

abertura do histórico ao poético e ao criativo,  e nisso, como reconhece Jochen Schulte-Sasse, a

Igreja Católica teria uma superioridade enquanto representação figurativa e um elemento necessário

de toda poesia progressiva, e deve ser vista, nesse sentido, como uma “obra de arte”, enquanto que a

protestante é uma “escravidão da letra”1096.

O elemento poético desta poli-história se efetiva nela própria por meio do próprio conceito

de liberdade concebido enquanto  ethos – a compreensão efetiva do ético a partir  do imperativo

romântico: eu devo me tornar poesia1097. A obra de arte absoluta é para Schlegel uma unidade entre

o  ético  e  o  estético,  no  qual  Deus  aparece  como  um  “ideal  poético”1098,  uma  unidade  entre

imaginação e reflexão que orienta o agir ético. Sob a perspectiva da poli-história, a liberdade tem

como condição a possibilidade da  poiesis e vice-versa, de tal forma que a própria construção do

histórico esteja condicionada à perspectiva da liberdade. Nesse sentido, a história é sempre dada a

posteriori, o que permite que sua reflexão poética seja ela própria erigida como uma meta-história –

que não é,  bem entendido, um nível abstrato e fictício do histórico que se afasta de seu objeto

factual, mas, ao contrário, reconhece este objeto como um elemento oscilante e imbuído de uma

reflexão própria, e assim se aproxima reflexivamente mais ainda de sua factualidade própria. Este

metaperspectivismo concede uma mobilidade entre pontos de vistas distintos sobre o mesmo objeto,

sendo  uma  condição  para  que  os  românticos  ponham  em  questão  o  anti-medievalismo  da

Aufklärung, por exemplo, e concebam seu medievalismo como um “pluralismo descentralizado”1099

e estratificado inerente ao ideal da comunidade orgânica, em que o poder da autoridade central é

limitado,  ao  contrário  do  absolutismo  e  do  governo  revolucionário;  a  liberdade  individual  é

protegida e é possibilitado ao mesmo tempo um pertencimento comunitário, concepção esta que o

próprio  Hegel,  como  Beiser  nota,  percebeu  ao  conceber  a  continuidade  com  o  medievo  uma

afirmação da liberdade.  Esta é, pois, mais um índice da concepção dos românticos  do conceito

iluminista e moderno da liberdade, e contra o qual procuram estabelecer um contraponto.

Nos termos de Schlegel, o ideal de estado orgânico consiste na unidade e liberdade práticas

da totalidade política universal; isso significa que o ideal político dos românticos se pauta por um

cosmopolitismo universalista e integral, o que coaduna com a urbanidade romana e cristã – que

punha a si mesma em contraste como o paganus provinciano, que corresponde ao mesmo princípio

1095 SCHLEGEL, 2016, p. 246.
1096 SCHULTE-SASSE, 2005, p. 38.
1097 Idem, p. 186.
1098 Idem, p. 185.
1099 BEISER, 2006, p. 39.
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da nação moderna: “tudo o que é provincial é oposto ao clássico; toda nação na Europa deve ser

compreendida  apenas  como uma província  da modernidade.  Um clássico  moderno deve  ser  ao

mesmo  tempo  universal”1100.  Entretanto,  o  elemento  nacional  é  algo  imprescindível  para  a

concepção de urbanidade, embora apenas em caráter transcendental – o que em termos históricos se

traduz em um ideal “profético-político” que projeta “o ideal de nação no futuro”1101. Nesse sentido,

o elemento nacional originário que funda a ideia de um povo (Völk) deve efetivar-se como uma

unidade no domínio do histórico apenas se projetado para um futuro ou passado infinitos, sem no

entanto perder-se no horizonte do abstrato; e para enfatizá-lo Schlegel chega a dizer que “o começo

e o fim da história são proféticos, não são mais objetos da pura história”1102. A distorção moderna do

medievo,  em que regia  o  ethos do ideal  de  cavalaria,  que para Schlegel  é o próprio “ideal  de

patriotismo  romântico”1103,  se  deu  sob  a  forma  de  uma  vingança  da  natureza,  em  que  o

universalismo romano,  que  havia  dominado  o  particularismo  das  nomoi étnico-tribais  ainda  na

antiguidade,  viria no século XIX a ser suplantada novamente pelo “caos fecundo” da guerra de

todos contra  todos. De acordo com Murphy e Roberts, esta passagem “significava que as mais

diversas nações poderiam viver juntas e pacificamente contanto que aceitassem o aegis de uma 'lei'

natural que dava efeito a si mesma não por regras ou normas mas pela ponderação racional, pela

formação  e  julgamento”1104.  Isso  significa  que  o  universalismo  da  physis grega  herdada  pelos

romanos foi enfraquecido já no início da modernidade, e suas consequências foram a dissolução da

polifonia  da substancialidade  ética  – ou  urbanidade,  como preferiria  Schlegel,  já  que esta  é  o

princípio que justifica o ético – medieval e sua substituição por uma autonomia étnica, e a promessa

de um futuro ambíguo e uma atrofia do logos que perpassou toda a vida do ocidente1105. A pulsão

pela unidade originária nos românticos, na qual ética, religião e estética entram em confluência, é

sensível a esta transição histórica, e é o que dá a tônica da ambiguidade do historicismo romântico;

a forma do medievo reclamada por Schlegel é pensada até o ponto da elaboração do “romance

medieval” em que “a vida estética é elevada a religião”1106.

É nesse contexto que Schlegel pretende situar o destino da poesia alemã, o de elaborar uma

poesia capaz de “chegar à religião por meio da universalidade, de modo a efetuar uma palingênese

dela”1107, ou seja, realizar a revolução de um novo nascimento, origem ou começo, algo que foi

1100 SCHLEGEL, 2016, p. 111.
1101 Idem, p. 188.
1102 Idem, p. 148.
1103 Idem, p. 193.
1104 MURPHY e ROBERTS, 2006, p. 90.
1105 A descrição do panorama do século XIX nesses termos é aprofundada a partir da descrição da cidade moderna 

como uma bricolagem eclética de todos os elementos estéticos de múltiplas origens, nos quais faltava uma unidade 
sintética e em que se instaurou uma busca indeterminada por estilo, que não é senão o sintoma da anomia da guerra 
total que já se anunciava no horizonte. Mais sobre esta discussão em MURPHY e ROBERTS, 2006, pp. 90-2.

1106 SCHLEGEL, 2016, p. 279.
1107 Idem, p. 467.
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prometido  pela  Revolução  Francesa,  mas  que  não  foi  capaz  de  cumprir.  O  espírito

contrarrevolucionário alemão encontra uma tangência com a intenção romântica de voltar-se contra

o a tendência francesa sem perder o seu ímpeto próprio, nos mesmos moldes que Burke, que havia

escrito  um  livro  “revolucionário  contra  a  revolução”1108.  Para  os  românticos,  a  universalidade

buscada  se  encontra  no  próprio  ideal  de  germanidade,  que,  segundo  Novalis,  corresponde  à

“genuína popularidade”1109,  que corresponde ao caráter  da universalidade romana:  “Alemanha é

Roma, como país. (…) A instintiva, política universal e tendência dos romanos está também no

povo alemão. O melhor que os franceses ganharam na revolução é uma porção de germanidade”1110.

O ideal de popularidade aqui prefigura o ideário völkisch que floresceu durante todo o século XIX,

em que Novalis asserte: “O povo é uma ideia. Devemos tornar-nos um povo. Um homem perfeito é

um pequeno povo. Genuína popularidade é o alvo supremo do homem”1111. Nesta prerrogativa, vê-

se a  tendência  da  época  de  conjugar  o  espírito  revolucionário  e  autodestrutivo  com a  Bildung

autocriadora, em que o duplo movimento se resolve na autolimitação da unidade entre o individual

e universal, entre protestantismo e catolicismo, entre democracia e monarquia, estado de natureza e

cultura1112. Os alemães, cujos deuses nacionais são “arte e ciência”1113 por si mesmas, cabe a tarefa

da unificação, posto que neles “a filosofia conseguiu chegar a entender a si mesma e ao espírito

humano”1114,  e nisso foi obrigada a reconhecer  a  poesia como fonte de vivificação.  No sentido

político, a poesia adquire uma forma profética e teosófica: “poesia é teosofia; ninguém é tão poeta

como o profeta”1115; e pela teosofia e pela mitologia, a poesia se reporta ao povo originário, que são

o povo a quem “Deus primeiramente se revelou”, os asiáticos “teósofos e mitólogos primitivos”1116.

Daí a fonte do orientalismo romântico, que coaduna com a proposta de voltar à fonte e origem da

própria língua, e assim “libertar mais uma vez a antiga força, o alto espírito que ainda agora dorme

desconhecido”1117.  Estes  elementos  constituem  a  matéria  bruta  que  a  “arrogância  fáustica”1118,

prometeica  e  messiânica  do  caráter  alemão  deverá  elaborar  para  efetivar  a  ideia  de  que  a

humanidade  “deve  se  potenciar  em  uma monarquia,  um  amor,  um  papado”  cujo  “novo

intermediário deve ser uma síntese de César e Cristo”1119.

1108  NOVALIS, 1988, p. 99.
1109  Idem, p. 71.
1110  Ibidem.
1111 Idem, p. 63.
1112 Idem, p. 101.
1113 Idem, p. 161.
1114 SCHLEGEL, 2016, p. 506.
1115 Idem, p. 398.
1116 Ibidem.
1117 Idem, p. 506.
1118 Idem, p. 398.
1119 Idem, p. 397.
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Toda essa figuração escatológica a que Schlegel se propõe a dar forma poética possui, da

perspectiva do histórico, apenas um caráter transcendental, meta-histórico, o que necessita de uma

perspectiva  poética  e  fantasiosa  para que se pudesse levá-la  minimamente  a  sério,  coisa que o

próprio Schlegel hesitou, ao fim e ao cabo, de fazer, dado o contraste entre a inflamação da fantasia

nos  seus  inúmeros  projetos  de  romances  e  os  parcos  feitos  alcançados  por  Lucinde,  o  único

realmente escrito. Daí quando ele diz que “todo pensar é uma divinação, mas só agora o homem

começa a ter consciência da sua força divinatória”1120, ele se refere ao caráter trans-histórico do

pensamento filosófico, capaz de pensar uma junção entre início e fim, uma coincidência entre a

gênese e o  eschaton, mas cuja consciência, por outro lado, é histórica e se dá, por assim dizer,

intratemporalmente; isso implica que a consciência histórica do caráter divinatório e supra-histórico

do pensamento se dá justamente numa potenciação reflexiva, cujo caráter envolve o próprio destino

histórico do homem. A reflexividade entre o plano linear da história e o plano transcendental que o

regula  se  dá  na  potenciação  messiânica  que  exige  uma infusão  do eterno  no temporal,  e  uma

realização do ideal no tempo, para que o próprio tempo histórico esteja justificado no eterno, A

proposta  de uma nova mitologia,  por exemplo,  é descrita  como “alcançar  também os  polos da

humanidade, e saber e reconhecer a ação dos primeiros homens, assim como o caráter da idade de

ouro que ainda virá”1121. Essa potenciação reflexiva consistiu na própria energia teorética do projeto

de nação alemã, que levou Richard Eldridge, por exemplo, a afirmar que a reflexão sobre a reflexão

consiste na própria  ideologia alemã1122, que orientou desde o princípio a formação o processo de

“dissecação da razão” que, segundo Lukács, conduziu posteriormente a Nietzsche e ao Nacional-

Socialismo alemão.

Do ponto  de  vista  histórico,  a  segunda reflexão  se  determina,  portanto,  como a  visada

retrógrada no histórico no profético, que para os românticos se institui como a própria a filosofia

que vem do futuro. A importância do conteúdo histórico para a compreensão da forma potenciada

da dupla reflexão é dada, por outro lado, pela própria formação histórica concreta que a filosofia

profética concede ao mundo. Formação e forma potenciada nesse sentido são os parâmetros da

efetividade da reflexão no mundo histórico, no que a fantasia vem a se determinar como a faculdade

profética e orientada ao futuro, capaz de redimir a reflexão e trazer o reino de Deus à terra. É

possível afirmar que ela está para a idealidade futura assim como a reflexão está para a realidade

atual,  no sentido de que a reflexão se movimenta segundo a potenciação e aprofundamento  da

universalidade, o que leva Schlegel a orientar-se historicamente, talvez por antítese, de um “modo

individual”, no qual se entremesclam crítica e política enquanto fatores do histórico, e afirmar que

“crítica e política são os fatores da história. Eu devo ser para a história o que Goethe e Fichte foram

1120 Idem, p. 522.
1121 Ibidem.
1122 ELDRIDGE, 2008, p. 66.
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para a poesia e a filosofia”1123. A pretensão de Schlegel em ser a tendência da época num sentido

histórico  é a marca dessa reorientação individualizante em oposição à universalidade potenciada.

Toda filosofia  romântica é profeticamente orientada para um futuro político-crítico cujos traços

devem ser marcados por elementos como o nacional, o religioso, o individual e fantástico. Nesse

sentido,  a  força  divinatória  do  homem  aparece  como  uma  força  reflexiva  transcendente,  que

demonstra que só é possível encontrar a essência das coisas desse mundo, a totalidade entre o fim e

o começo, por um pensar que é divinação, do qual o homem começa a ter consciência no tempo

presente: a descoberta de um ponto de vista “para fora deste mundo” permite ver a essência das

coisas reflexivamente por dois movimentos, um movimento em que se é divinatoriamente refletido

deste mundo para outro, e outro em que se descobre a essência deste mundo refletida no outro

universo. A consciência da capacidade divinatória é ela mesma reflexiva, na medida em que se trata

da apropriação de uma capacidade inconsciente,  uma potenciação do pensar, numa formação da

totalidade a partir da divinação de um outro universo.

O  projeto  metacrítico  dos  românticos,  no  entanto,  não  pode  circunscrever-se  sem uma

modéstia  mais  enfática,  que  permanece  sempre  à  espreita  nos  desvarios  mais  pretensiosos  dos

românticos, e que se percebe quando Novalis afirma que o tipo de “homens divinatórios, mágicos,

genuinamente poéticos, sob relações como as nossas, não podem surgir”1124. Este ponto cego do

impulso romântico prevalece sobre todas as pretensões ideais, e termina por resguardar o campo do

indeterminado e indizível que permeia tanto a relação entre o religioso e o histórico com o caráter

místico da sinfilosofia romântica,  como a própria teoria da poesia e da linguagem, cuja origem

permanece uma orientação primária do  interesse político do romantismo.  Este deve ser o nosso

tema a seguir, pelo qual terminaremos de delinear o conceito romântico de dupla reflexão enquanto

uma forma crítica comunicação filosófica.

Os limites do romântico: comunicação e incompreensibilidade

As proposições positivas de cunho histórico e político que o discurso do romantismo elabora

sob o registro do profético consistem elas próprias os elos da cadeia reflexiva que compõem o esteio

progressivo do idealismo romântico,  que constituem o vetor  de orientação de toda atividade do

espírito, ou seja, de toda atividade formativa do real. Se para Schlegel o idealismo consiste numa

revolução do espírito, que arrebatará “todas as ciências e artes”1125, então ele adquire sua forma na

potenciação absoluta do entendimento prático comum, que deverá nele atingir um nível máximo de

saturação de todos os seus componentes. Isso significa que idealmente a formatividade do real pelo

1123 SCHLEGEL, 2016, p. 452.
1124 NOVALIS, 1988, p. 122.
1125 SCHLEGEL, 2016, p. 515,
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ideal  se  configura  com  a  própria  autoconstituição  e  autoformação  do  ideal,  na  qual  todos  os

elementos individuais entram em relação recíproca e mesclam-se harmoniosamente numa síntese

absoluta. Schlegel expressa este movimento de interrelação potencial em termos de reconhecimento,

comunicação universal  e reduplicação vivificante,  bem como enxerga  nela  o duplo  movimento

reflexivo do espírito em si mesmo e no todo da realidade que é conduzida por seu movimento:

“Assim como a essência do espírito é determinar a si próprio, e sair de si e retornar a si em

eterna alternância;  assim como cada pensamento nada mais  é  do que o resultado de tal

atividade, o mesmo processo é visível no todo e em cada grande forma do Idealismo, que é

apenas  o  reconhecimento  dessa  legislação  sobre  si  e  a  nova  vida  reduplicada  pelo

reconhecimento, a qual revela, do modo mais esplêndido, sua força secreta pela ilimitada

profusão de novas descobertas, pela comunicabilidade universal e pela viva eficácia.”1126

O caráter  reflexivo da interação entre  os termos assim vivificados e  potenciados se dá aqui na

própria expressão da alternância como um mútuo reconhecimento comunicativo, em que a harmonia

e eficácia mútua se determinam como a unidade espiritual com que o idealismo forma o “realismo

ilimitado”1127 que dele se origina como forma poética independente, cuja forma é construída num

projeto de uma nova mitologia. Por meio desta, os homens voltariam a viver numa unidade orgânica

e  viva,  construída  numa  pluralidade  de  formas  e  figurações  mitológicas  fragmentárias,  que  no

entanto  remeteriam  a  uma  unidade  substancial  infinitamente  comunicável  e  mutuamente

compreensível, sem no entanto perder o seu caráter singular e intransferível, tal e qual no postulado

da antiguidade. Quando Schlegel diz que a poesia “deve se apoiar sobre a harmonia do ideal e do

real”1128, ele indica o caráter infinitamente mediativo do poético, pelo qual ela se imbui do caráter

essencialmente comunicativo da ironia – menstruum universale – para engendrar esta totalidade em

equilíbrio.

Subjacente à concepção romântica de idealismo encontra-se, portanto, um dos núcleos do

problema filosófico do romantismo, que é o problema da comunicação. Ao realizar a dupla visada

crítica sobre os limites e as potencialidades de desdobramentos da comunicabilidade, os românticos

desenvolvem as primeiras consequências da determinação crítica dos limites da própria crítica e

suas consequências, e assim são capazes de realizar o duplo movimento de delineamento do ideal

mais puro e abstrato, ao mesmo tempo que atestam a finitude do real efetivo,  que enxerga sua

infinitude no horizonte do “realismo infinito” da mitologia como uma tarefa a ser levada a cabo

pela cultura da época. A partir disto é dada sua justificação histórico-filosófica, que não é senão o

primeiro passo para a infusão do poético no real; e, ainda que a parábase irônica, que não é senão a

forma linguístico-figurativa da metacrítica e da dupla reflexão romântica, adquira na resolução da

ironia a forma do auto-aniquilamento da comunicação em si, ou seja, a da completude de si mesma
1126 Idem, p. 516.
1127 Idem, p. 517.
1128 Ibidem.
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na ambiguidade e na indecidibilidade, nem por isso o ideal poético deixa de possuir uma efetividade

no mundo real, mas agora ele deve adquirir nesta mesma irresolução uma forma profética e um

conteúdo místico, por meio da qual Schlegel crê ser possível, numa determinação recíproca entre o

simbólico e o alegórico, anunciar o que viu em Deus1129.

O limite crítico do romantismo é dado pela própria crítica e é, ao mesmo tempo, crítico; e

aqui reside a ambiguidade da letra no romantismo. Dito de outra forma, a efetividade da atividade

crítica encontra-se sempre  aquém da letra, no sentido de que aquilo que se expressa nela consiste

sempre num ideal que a própria atividade crítica coloca como exterior a si mesma, e por outro lado

encontra-se ambiguamente também além dela, no sentido de que a própria letra é incapaz de esgotar

o sentido da ideia ali manifestada e que por outro lado norteia a própria atividade crítica. Schlegel é

a todo momento consciente de que “os críticos raramente realizam tanto quanto podem”1130, e isso

decorre da exigência extenuante de que o poeta-pensador moderno, por lhe faltar um “apoio firme

para atuar, um solo materno, um céu, um ar vital”, deve “elaborar e tirar de seu interior”1131. Quando

a interioridade e a autodeterminação individual se tornam o primeiro motor da atividade criativa –

pois,  como  mostra  Novalis,  “o  estímulo  de  fora  é  estímulo  indireto  –  o  estímulo  de  dentro

direto”1132, elas  se  tornam  também  a  determinação  da  interlocução  do  conhecimento  no

desdobramento da sinfilosofia romântica, além de constituir o caráter de cada interlocutor envolvido

no  processo  como  uma  unidade  individual  potencialmente  plena  e  formada.  O  tipo  ideal  da

comunicação romântica, portanto, é direcionada de indivíduo para indivíduo, e na prosa romântica

este caráter individual toma a forma de uma comunicação iniciática e hermética, refratária a uma

apreensão objetiva e universal; na poesia ideal de Lucinde, o interlocutor é a imagem etérea da musa

feminina da luz e da sabedoria, e pela sua bênção Julius diz “toda mulher me compreenderia, e

ninguém me entenderia mal e faria mal uso de mim mais que homens jovens não-iniciados. Muitos

me  entenderiam  melhor  do  que  eu  mesmo,  mas  somente  uma  me  entenderia  completamente:

você”1133.

Isso significa  não só que a  individualidade  plenamente  formada pela  sabedoria  poético-

filosófica situa-se sempre num horizonte além da comunicação profana, por assim dizer, mas que a

comunicação ideal, por assim dizer, a nível “iniciático”, nunca pode ela própria possuir o caráter

efetivo de uma comunicação plena, precisamente pelo seu elemento místico, que se converte no

comunicar corriqueiro no elemento poético, que aponta para este substrato retraído pela pretensão

filosófica de conhecimento. Esta divisão em dois substratos reflete o que Schlegel chamou, em seu

texto sobre a incompreensibilidade, a “sociedade secreta entre as palavras filosóficas, palavras que,

1129 SCHLEGEL, 2016, p. 292.
1130 Idem, p. 404.
1131 SCHLEGEL, 2016, p. 514.
1132 NOVALIS, 1988, p. 157.
1133 SCHLEGEL, 1971, p. 62.
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como uma hoste de espíritos que brotam cedo demais, confundem tudo, e exercem a força invisível

do  espírito  do  mundo  mesmo  naqueles  que  não  desejam  reconhecê-lo”1134.  Nesse  sentido,  o

conteúdo manifesto do texto é apenas alegoricamente referido à totalidade da ideia que, pelo texto,

sofre  antes  uma  oclusão  do  que  propriamente  um  desvelamento.  A  relação  própria  entre  os

elementos do texto consistem no encadeamento reflexivo que permanece fechado para uma reflexão

não potenciada ao nível da ideia, e por isso “as palavras entendem a si mesmas melhor do que

aqueles que as utilizam”1135. Em seu extremo, o impulso místico que concede vitalidade à filosofia

se traduz na impossibilidade de toda comunicabilidade do conhecimento, e aqui a poesia adquire,

por  outro  lado,  a  função  oposta  de  constituir  um registro  cifrado  que  preserva  o  substrato  do

indizível  ao  mesmo tempo que o  manifesta  numa síntese  entre  alegoria  e  símbolo,  que  reflete

alegoricamente a infinitude dos extremos ao mesmo tempo que reflete sinteticamente a mediania,

pois “o simbolizar está no meio”1136.

A duplicidade que pervade a questão sobre a comunicação nos românticos por todos os lados

é o que leva Schlegel a conceber toda a empreitada do Athenäum como um experimento, em que a

questão crítica das condições de possibilidade de uma comunicação plena e efetivamente recíproca

está postas de antemão: “o que pode ser mais atraente do que a questão sobre esta comunicação ser

mesmo possível? E o que poderia ser mais adequado que experimentar com esta possibilidade ou

impossibilidade ao escrever um diário como o Athenäum ou tomar parte nele como leitor?”1137. O

experimento comunicativo aqui pode ser equiparado a um separar o joio do trigo, no sentido de que,

se “não raro,  interpretar  é  inserir  aquilo que se deseja  ou que é  conforme a um fim,  e  muitas

deduções são propriamente desvios”1138, então a dignidade da filosofia enquanto o impulso supremo

em direção à ideia  só será resguardada na restrição da própria comunicabilidade do sistema ao

individual, pois “o sistema só pode ser comunicado àqueles que podem e querem filosofar; o que se

pode demonstrar não ser o caso em muitos daqueles que tomam parte da conversa. A filosofia tem a

alternativa  de  saber  tudo  o  que  se  sabe  ou  nada”1139,  e  esta  ambiguidade  é  inerente  à  própria

estrutura  do  filosofar1140.  Segundo Novalis,  o  estranhamento  de  si  mesmo,  o  fator  fundante  da

primeira  reflexão  que  separa  a  consciência  do trivial  e  costumeiro,  é  já  um fator  que funda o

inconcebível; a partir daí “o mais alto é o mais inteligível – o mais próximo, o mais indispensável.

1134 SCHLEGEL, 2015, p. 119.
1135 Ibidem.
1136 SCHLEGEL, 2016, p. 459.
1137 Idem, p. 119.
1138 SCHLEGEL, 1997, p. 51.
1139 Philosophische Lehrjahre, apêndice II, 21, p. 520; op. cit. SCHLEGEL, 1997, p. 189, nota 92.
1140 Por isso muito se debate ainda sobre o ceticismo ou o dogmatismo dos românticos, quando na verdade esta questão

deve permanecer irresolvida. Por isso, quando Zaibert enfatiza que o sorriso irônico de Sócrates é o fundamento do
ceticismo romântico, e não as formas platônicas, ela se coloca simultaneamente entre as posições mais unilaterais
de Beiser, que enxerga acentuadamente o idealismo dos românticos, e Frank, que enfatiza seu anti-fundacionalismo
e portanto seu ceticismo, e percebe que a prerrogativa textual da decidibilidade seria uma nulificação do próprio
fundamento do experimento romântico. Cf. ZAIBERT, 2007, p. 50.
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Somente através da infamiliaridade conosco mesmos – desacostumamento de nós mesmos, nasce

uma inconceptibilidade, que é ela mesma inconcebível”1141. Há, portanto, um valor intrínseco na

incompreensibilidade, pois no inconcebível, ou no próprio elemento místico do discurso romântico,

encontra-se fundada sua polissemia própria,  que permite  o florescimento do poético  como uma

aspiração a algo maior e mais aprofundado exigido pelo romantismo, e no qual a filosofia encontra

a raiz da sua infinitude.

Nesse sentido, a comunicação romântica é posta numa eterna oscilação entre compreensão e

incompreensão absolutas, e entre a “impossibilidade e a necessidade de uma comunicação total”1142,

consequência  da  estrutura  ambígua  da  ironia  que  se  faz  onipresente  na  estrutura  da  filosofia

concebida enquanto espírito dialógico de urbanidade, e na qual “tudo é sinceramente aberto e tudo

profundamente  dissimulado”1143.  O  próprio  espírito  poético  enquanto  inspiração encontra  nesta

abertura um solo fértil, no qual ela adquire uma forma espiritual específica: “sem inspiração não há

aparição  de  espíritos.  Inspiração  é  aparição  e  contra-aparição.  Apropriação  e  comunicação  ao

mesmo tempo”1144; pra Novalis, portanto, na forma da comunicação já encontra-se dados os limites

do conteúdo apropriado, bem como neste já  se encontram determinadas  as formas possíveis  de

exteriorização. A ideia de uma relação recíproca entre expressão formal e apropriação diz muito

sobre a relação do poético com a ideia e sua manifestação na obra de arte: o próprio fazer poético

consiste numa reflexão dupla e simultânea entre o poético e a “ideia ideal” ou o espírito que o

inspira,  e  a  forma  comunicativa  que  é  sempre  limitada  pela  própria  infinitude  do  indizível.  A

comunicação  apropriativa,  ou,  inversamente  a  apropriação  comunicativa,  constituem  um  só

movimento do fazer poético, que é duplamente refletido entre forma e matéria, e em cujo centro se

encontra  o  poeta  enquanto  um  quasi-demiurgo, que  só  encontra  um  obstáculo  ideal  para  sua

atividade em outro ser tão poderoso quanto ele, ou seja, em outro poeta-filósofo com o qual se possa

estabelecer uma sinfilosofia: “a possibilidade da filosofia repousa sobre a possibilidade de produzir

pensamentos  segundo  regras  –  pensar  verdadeiramente  em comum.  /  Arte  de  sinfilosofar  (…)

verdadeira comunicação só ocorre entre seres que estejam em igualdade de convicções e ideias”1145.

A elaboração crítica  da comunicação no romantismo vislumbra o limite  da atividade do

romantizar  na  própria  incompreensibilidade,  a  qual,  no  entanto,  se  constitui  para  ela  como  o

problema-chave,  o cerne da questão da filosofia  e  da qual  a  filosofia  poética  retira  todo o seu

material  formativo:  “Se  obtém a incompreensibilidade  mais  pura  e  esplêndida  precisamente  da

ciência  e  da  arte,  cujo  propósito  mesmo  é  serem  compreendidas  e  tornar  compreensíveis,  e

1141 NOVALIS, 1988, p. 41.
1142 SCHLEGEL, 1997, p. 37.
1143 Ibidem.
1144 NOVALIS, 1988, p. 57.
1145 Idem, p. 154.
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[também]  da  filosofia  e  da  filologia”1146.  A  delimitação  deste  mesmo  problema  constitui  para

Schlegel o diagnóstico da época da crítica, que ainda não atingiu a sua meta; para ele, a crítica da

crítica só foi implementada poeticamente e em termos proféticos: “logo tudo terá sido criticado –

exceto a própria época [da crítica] – e tudo se tornará mais e mais crítico, e artistas poderão entreter

a esperança justificada de que a humanidade irá finalmente se erguer em masse e aprender a ler”1147.

O  caráter  histrionicamente  irônico  de  Schlegel  sobre  esta  possibilidade  se  revela  na  própria

revelação do amor em Lucinde, a força universal vinculante mais profunda da humanidade, como

um “eterno  hieroglifo”1148;  nesse  sentido,  a  humanidade  en  masse jamais  poderá  ser  capaz  de

compreender a si mesma, pois sequer será capaz de aprender a ler, enquanto a época não vier a

criticar a si mesma. Nesse sentido, a época que Schlegel descreve está condenada a ser uma época

de tendências, pois é incapaz de apreciar uma revolução que não seja “alta e material”1149, como

uma revolução do espírito – e nessa esteira Schlegel admite que, quando diz que o  Athenäum é

incompreensível, não o faz sem uma boa dose de ironia.

A potenciação que pode ser vista como saída para o impasse da época encontra um análogo

na resolução do impasse entre a incompreensibilidade e a ironia,  na medida em que esta busca

expressar aquele, e ao fazê-lo, aniquila-o. Schlegel coloca uma comparação entre a “dupla ironia,

quando duas linhas de ironia correm paralelamente uma à outra se perturbar-se mutuamente”, e a

“ironia da ironia”, na qual o irônico não se dá conta de que, ao falar ironicamente da ironia, “no

mesmo momento o sujeito se encontra em uma outra ironia muito mais impactante; se se é incapaz

de  escapar  da  ironia,  como  parece  ser  o  caso  neste  experimento  concernente  à

incompreensibilidade”1150; movimento este que equivale, para ele, ao movimento por excelência que

realiza o filósofo crítico, que deve com isso tornar-se “mais socrático do que Sócrates” 1151. Aqui

encontra-se explícito o verdadeiro sentido da potenciação expressa por meio da ironia, que aqui não

se define simplesmente como uma duplicidade, mas como uma forma de auto-sobrelevação, na qual

a forma é duplicada e verticalizada, aplicada por sobre si mesma num novo nível, e o leitor se perde

na  vertigem  das  distintas  formas  de  expressão  que  se  entremesclam  entre  si.  A  partir  daí,  a

indecidibilidade  objetiva  encontra-se  instaurada,  e  o  leitor  se  vê  obrigado  a  realizar  em  si,

interiormente, subjetivamente, o movimento de potenciação, que se dá justamente pela resolução

criativa interior que ele próprio concede ao problema. O leitor-espectador é chamado portanto para

dentro da dinâmica do texto, e passa a interagir como leitor-intelocutor, engajando-se no processo

da sinfilosofia. O sentido da duplicidade anterior se instaura novamente num novo nível: aqui o

1146 SCHLEGEL, 2016, p. 119.
1147 Idem, p. 120.
1148 Ibidem.
1149 Idem, p. 121.
1150 Idem, p. 125.
1151 SCHLEGEL, 2016, p. 55.
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embate é posto novamente em marcha, ao passo que a potenciação acontece na suspensão deste.

Este duplo movimento, de duplicação e potenciação, delineia os contornos da operação reflexiva

fundamental  do pensamento romântico em que se vivificam mutuamente obra e ideia,  poesia e

filosofia,  cujos domínios são hierarquicamente estabelecidos entre exterior e interior,  objetivo e

subjetivo, contemplação e criação.

A dupla reflexão concebida no contexto do problema da incompreensibilidade não a supera

nem a resolve,  mas extrai  dela  a  sua força criadora  inerente  a sua infinitude  indeterminada.  A

unidade possível de sentido que se origina daí não resolve a contradição entre o que se diz e o que

se quis dizer, mas sim traz à luz uma nova forma de compreensão, quando, como diz Suzuki, “se

deixa de procurar entender a verdade do próprio autor, e se passa a comparar aquilo que diz com

uma totalidade  ideal,  unicamente  na qual  o  discurso faz  sentido”1152.  A teoria  da romântica  da

comunicação não consiste portanto numa mera investigação acerca da forma da exposição poética e

filosófica, mas principalmente numa perspectiva potenciada – numa metaperspectiva – que abrange

todas as outras diretrizes  e orientações  positivas  que são apresentadas,  seja de cunho histórico,

político ou acerca da teoria da poesia. A pergunta sobre a possibilidade e os limites da compreensão

incide sobre a própria pergunta sobre os limites da crítica romântica; e portanto já está dado aí o

movimento originário de sobrelevação na qual a reflexão romântica salta por sobre seus próprios

ombros. Nesse sentido,  o limite  do romantismo é o limite da sua própria época,  a linha de seu

horizonte e de sua tarefa histórica, que, de certo modo, ainda encontra-se por fazer. A consciência

ambígua do histórico enquanto tendência perpassa cada linha de pensamento dos românticos, e por

isso a reflexão que enseja suas propostas positivas é também a cada momento ultrapassada por uma

reflexão crítica que pergunta sobre sua condição de possibilidade, e a subsume ironicamente aos

próprios limites da sua finitude histórica, e que no entanto constitui o substrato condicional que a

determina do alto a reflexão primeira. Trata-se, pois, da constituição profética do espírito que deve

anteceder a elaboração da letra, e que, quando atingir sua completude histórica,

“o  século  dezenove  irá  de  fato  começar,  e  então  todo  pequeno  mistério  acerca  da

ininteligibilidade  do  Athenäum será  resolvido  (…)  o  entendimento  ele  mesmo  será

entendido, e terá de ser finalmente percebido e admitido que todos podem atingir o mais alto

e que a humanidade não foi até agora maliciosa ou estúpida, mas meramente desajeitada e

nova.”1153

* * *

1152 SUZUKI, 1998, p. 50.
1153 SCHLEGEL, 2016, p. 126-7.
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Passaremos agora a uma exposição comparativa entre a reflexividade romântica de Schlegel

e  Novalis  e  aquela  que  aparece  em  Kierkegaard.  Para  isso,  deveremos  percorrer  de  forma

panorâmica alguns aspectos marcantes da relação entre Kierkegaard e os primeiros românticos, e a

partir  disto alcançarmos a especificidade do conceito de dupla reflexão e dos seus aspectos em

comum para ambos os pontos de vista.

3.4. Kierkegaard e os Frühromantik: uma proximidade literário-filosófica

sabido que Kierkegaard  se insere  diretamente  na discussão levada a  cabo pelo  primeiro

romantismo alemão a partir da sua apropriação do conceito de ironia, através da mediação do debate

por Hegel. Seu caminho nesta discussão consistiu numa retrospectiva que procurou realizar uma

crítica do ponto de vista hegeliano, ao colocar a ironia como pauta filosófica e assim insuflar a

tendência à rigidez prevalecente no debate de seu tempo com aquela leveza que o distanciamento

irônico  propicia,  da  mesma forma que  os  românticos  de  Jena  haviam feito  em seu  tempo.  Se

Schlegel e Novalis se utilizaram da perspectiva mais cética e aérea da ironia para contrapor-se à

pretensão da busca por um fundamento que dominava a filosofia crítica pós-kantiana, Kierkegaard

efetuou um contraponto semelhante com respeito ao dogmatismo dos hegelianos dinamarqueses, o

que deixa entrever que não escapou a nenhum deles o fato de que a ironia é uma boa forma de, por

assim dizer,  apaziguar  a animosidade da disposição dogmática e fundacionalista  de uma época.

Entretanto, o jovem Kierkegaard, que ainda não havia se distanciado dos pressupostos do idealismo

hegeliano, ainda seguia os passos da crítica de Hegel à escola romântica, embora já pusesse em

questão algumas das assertivas deste acerca da ironia per se.

Pretendo  argumentar  que  Kierkegaard,  ao  aprofundar-se  na  ironia,  progride  de  uma

perspectiva hegeliana em direção a um ponto de vista que se configura cada vez mais próximo

daquele  presente  no  romantismo.  Veremos  aqui  alguns  pressupostos  da  leitura  do  jovem

Kierkegaard sobre o romantismo e seus limites, de modo a explicitar como se dá esta aproximação.

Este percurso se torna visível a partir da contraposição do conceito kierkegaardiano de reflexão em

relação àquele apresentado pelos românticos; de tal forma que o ponto de tangência mais concreto

se dá precisamente no movimento da dupla reflexão, que, embora concebido a partir de pontos de

partida  distintos,  vem,  em  última  instância,  a  designar  uma  operação  filosófica  análoga,  e

semelhante o suficiente para pressupormos que Kierkegaard se apropriou do espírito romântico,

bem como da referência deste a Fichte, de uma forma inadvertida que no entanto se orienta na

mesma direção.

A perspectiva  comparada  entre  Kierkegaard e  os primeiros  românticos  não é  um tópico

pouco explorado na literatura secundária; e pode-se considerar que praticamente toda a bibliografia
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que trata da relação entre Kierkegaard e Schlegel merece uma série de ressalvas. Os comentadores –

especialistas em Kierkegaard, no geral – concentram-se no  Conceito de Ironia, e, quando muito,

focam na etapa inicial  da produção kierkegaardiana,  deixando de lado a  influência que poderia

haver no caráter romântico dos personagens em Estágios no Caminho da Vida ou em A Repetição,

por exemplo1154. Além disso, a obra filosófica de Schlegel costuma ser deixada em segundo plano,

quando não inteiramente ignorada, na comparação, levando em conta apenas o Lucinde; e, embora

Kierkegaard tenha apenas este texto como referência nos seus escritos, muitas vezes se repete as

injustiças que o próprio Kierkegaard fez com relação a Schlegel por uma ignorância das posições

filosóficas de Kierkegaard. para além da sua posição de juventude. Desse modo, pode-se dizer que

Schlegel é desprezado enquanto filósofo e enquanto crítico pela literatura de comentários  sobre

Kierkegaard,  e,  mesmo  em  se  tratando  de  uma  crítica  exterior  –  pois  leva  em  conta  a  seu

posicionamento enquanto filósofo do qual se pode presumir que Kierkegaard era ignorante – merece

ser  reavaliada  para  que se  possa  corretamente  avaliar  a  compreensão  que  Kierkegaard  teve  do

romantismo, e assim determinar de forma de uma forma menos parcial como ele se relaciona com

aquele, ainda que não o reconheça. De todo modo, utilizar o Lucinde como texto representativo da

escola romântica – sendo que mesmo os textos do  Athenäum foram reconhecidos posteriormente

por Schlegel em detrimento do Lucinde – seria o mesmo que tomar o Diário do Sedutor como texto

paradigmático e diretriz fundante do existencialismo, o que é inteiramente descabido, caso se queira

fazer justiça às pretensões mais fundamentais do próprio texto1155.

Pode-se dizer que a pergunta sobre o viver poeticamente baliza o sentido comum que as duas

perspectivas em questão colocam, no sentido de que ela delineia o sentido da crítica filosófico-

poética nos românticos, e a pergunta sobre o estético enquanto um modo de vida em Kierkegaard,

que constitui o ponto de partida para outros modos mais elevados de existência. Na medida em que

para ambos os pontos de vista a ideia de uma vida poética encontra-se balizada pela pergunta sobre

o religioso, a relação entre o poético e o religioso será fundamental para compreender as pretensões

de Schlegel com a religiosidade estética do amor o tipo específico de panenteísmo que o primeiro

romantismo concebe,  e a  teologia de Kierkegaard,  articulada com a ideia  de uma comunicação

poético-religiosa. Tal perspectiva poderá situar para nós a questão do papel da filosofia, e como ela

toma a forma de uma reflexão poética em segunda potência para ambos os autores, no sentido de

que o elemento  poético-literário  se torna indispensável  tanto como instrumento  para a  reflexão

1154 Em geral, estes comentadores tendem também a restringir o enfoque à análise de Kierkegaard sobre o estético, e
assim não  só  perdem a  oportunidade  de  percorrer  a  riquíssima  perspectiva  dos  românticos  acerca  do  mesmo
problema, como mantém a mesma perspectiva limitada sobre a relação entre Kierkegaard e o romantismo; posso
citar aqui como exemplos dessa tendência, os livros de Janne Kylliäinen, Louis Mackey, Walter Rehm, Marcia
Robinson e Sylvia Walsh.

1155 Para apontar alguns comentadores que fogem a esta tendência, podemos mencionar Lore Hühn, William McDonald,
Anna Paulsen e Ernst Behler, além do próprio Brian Söderquist, no importante livro The Isolated Self, sobre a ironia
em ambos os autores.
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filosófica como para a agência e a formação do indivíduo concebido enquanto unidade espiritual

mais elevada,  finalidade esta que a filosofia deve manter como meta e que ganha em ambas as

perspectivas um elemento criativo fundamental. Iremos, portanto, traçar o nosso percurso a partir de

uma comparação das concepções da vida poética e da ironia em Kierkegaard e Schlegel, em que

deverão confrontar-se a concepção da existência estética e a religiosidade erótica de Lucinde; para

que possamos delinear a concepção do poético em cada um e relacioná-la com o religioso, e por fim

possamos situar aí o locus específico da reflexão filosófica e da dupla reflexão.

Vida poética e ironia: Lucinde

Como pudemos ver anteriormente, Kierkegaard identifica a ironia moderna com a escola

romântica,  e vê ali  uma tentativa extemporânea de se obter uma subjetividade potenciada,  cuja

justificação  histórica  é  questionada  pela  sua  leitura.  Por  outro  lado,  Kierkegaard  incorpora

elementos importantes da ironia romântica ao seu método investigativo, e se apropria de intuições

de Schlegel sub-repticiamente,  sem no entanto reconhecer sua fonte; e emprega a todo o tempo

recursos retóricos que remetem a expressões usadas por Schlegel.  Sabe-se, contudo, que todo o

tratamento da ironia romântica, e que a única fonte de citações diretas de Schlegel que Kierkegaard

apresenta são do romance Lucinde. Pode-se dizer que, se Lucinde possui, como quer Kierkegaard,

um caráter “altamente doutrinário”1156, a doutrina que se delineia ali não é senão como uma vida

poética se pauta pela ironia enquanto diretriz fundamental; e, embora Kierkegaard não mencione

nenhuma  formulação  explícita  de  Schlegel  da  ironia,  ele  captou  metodologicamente  seus

movimentos  presentes  no texto  a  ponto e  poder  reproduzi-los  no próprio texto do  Conceito  de

Ironia. As referências não são poucas, e isto nos permite crer que o débito que Kierkegaard possui

com Schlegel é bem maior do que ele é capaz de admitir. Nos serviremos do romance portanto para

traçar este paralelo, e, diante do exposto, ver em que medida a percepção que Kierkegaard obteve

do romance faz jus às pretensões filosófico-poéticas do mesmo.

As críticas de Kierkegaard a  Lucinde, em termos gerais, são pautadas por um argumento

moral;  para  Kierkegaard,  a  tentativa  de  Schlegel  de  apresentar  a  ironia  em forma de  romance

submeteu o ético ao jugo do estético,  e este se tornou dependente da arbitrariedade do juízo de

gosto. Kierkegaard critica o caráter “lascivo” do texto, que no entanto procura  adestrar o amor,

torná-lo  dócil,  e  assim  “tão  privado  de  erotismo  quanto  possível”1157.  Para  Kierkegaard  o

esvaziamento moral presente no livro é a causa da sua deficiência poética, e a objeção moral deve

ser levantada “em nome da poesia”1158. A libertação irônica que o romance oferece não consiste

1156 KIERKEGAARD, 2005, p. 250.
1157 Idem, p. 247.
1158 Idem, p. 248.
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numa nova criação de uma disposição para um ideal, mas numa “miserável teleologia” que sacrifica

o infinito em nome do prosaico,  e o retorno ao ingênuo deve manter em paralelo o registro do

reflexivo, que é a cada instante “consciente do aniquilamento da eticidade dada”1159. A aniquilação

do ético, para Kierkegaard, se dá quando Schlegel passa ao largo do reconhecimento da seriedade

cristã do pecado e quer voltar-se para a ingenuidade grega em peregrinationes profanas, o que torna

sua construção do paganismo grego não propriamente uma reconstrução, mas uma invenção, uma

criação. Diante da “discórdia entre a carne e o espírito” posta pelo cristianismo, o romantismo anula

o espírito em nome da carne, e esquece-se da resignação interior como um fator de infinitização

interior, e assim impossibilita a própria verdade da poesia.

A tonalidade da “seriedade melancólica”1160 com que Kierkegaard lê o  Lucinde o leva a

deduzir  o seu caráter  doutrinário,  que em suas “dores infecundas  e  abraços  impotentes  nem os

estados cristãos nem os pagãos são servidos”1161, e cuja única determinação espiritual é tornar a

impudência uma virtude. A sensualidade do romance não é uma sensualidade acolhida no espírito e

incorporada a ele enquanto momento, mas quer a todo instante negar a validade do espírito; não se

trata de uma nudez natural, mas uma nudez que busca revelar algo que não deveria sê-lo, uma nudez

impudica que não é nem cristã nem pagã, mas simplesmente carente de espírito, ou ainda, “uma

espiritualidade abstrata e exagerada”1162, que reflete apenas a ironia do mundo com o indivíduo e

uma pretensa maturidade de um eu livre que degringola em uma sensualidade superficial. Ao fim e

ao  cabo,  a  irreligiosidade  desta  superficialidade  espiritual  e  a  imoralidade  da  sensualidade

injustificada  redundam  numa  carência  de  poesia;  e  Schlegel  termina,  para  Kierkegaard,  por

identificar “a exigência do  viver poeticamente como idêntico ao gozar”1163, e isso para ele reflete

uma oposição epocal fundamental entre a realidade poética e a realidade dada, que se aprofunda

“justamente porque nosso tempo está tão profundamente penetrado pela reflexão”1164.  Este gozo

reflexivo, que é o polo oposto do gozo autêntico “interiormente infinito”1165, que goza a si mesmo na

plena posse de si mesmo, “onde o sujeito não sonha, mas possui a si mesmo em infinita lucidez”1166,

o que só é possível para o indivíduo religioso. A vida poética de Lucinde é “uma vida infinitamente

covarde”1167 pois no seu gozo poético o indivíduo encontra-se ausente do principal, ou seja, ausente

de si mesmo.

Há aqui postas por Kierkegaard duas referências a uma relação reflexiva; a primeira refere-

se àquela duplicação que o sujeito performa ao aniquilar o ético e ao mesmo tempo contemplar em

1159 Idem, p. 249.
1160 Idem, p. 250.
1161 Idem, pp. 248-9.
1162 Idem, p. 259.
1163 Idem, p. 256.
1164 Ibidem.
1165 Ibidem.
1166 Ibidem.
1167 Ibidem.
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gozo poético  o  ético  que  é  aniquilado;  e  a  segunda se  refere  à  própria  possibilidade  de  gozar

poeticamente a si mesmo na sua potência frente ao real que se subjuga ao seu poder aniquilador. Em

ambos os casos, o sujeito contempla reflexivamente a si mesmo na sua reflexão inicial frente ou ao

poético  ou ao ético,  e  tal  contemplação  reflexiva  é  precisamente  a  identidade  preservada nesta

exterioridade consigo próprio, na qual ele se percebe num nível superior a si mesmo como tal. A

Kierkegaard  reconhece  portanto  a  dupla  reflexão  romântica,  todavia  a  reconhece  apenas  como

meramente destrutiva,  pois o  eu ao tentar  criar,  apenas  aniquila,  e  ao aniquilar  contempla  a  si

mesmo, mas termina por aniquilar a si mesmo pela sua covardia numa validade efetiva meramente

abstrata e pequena, que se traduz na realidade como o vazio típico da existência burguesa. O duplo

negativo da dupla reflexão romântica  é,  para Kierkegaard,  uma dupla aniquilação,  real  e  ideal.

Nesse sentido, ao reconhecer que a conversão de Schlegel ao catolicismo se deu na medida em que

ele “descobriu que a reforma foi a segunda queda no pecado, o que indica suficientemente que ele

levara  Lucinde a  sério”1168,  Kierkegaard  indica  bem  o  caráter  filisteu  com  que  subscrevia  o

catolicismo diante do seu luteranismo hegeliano de juventude. Na medida em que compreende o

poetizar romântico como mera destruição, Kierkegaard apreende o conceito de reflexão como um

distanciamento  desta  segunda queda,  ou seja,  do protestantismo,  que  passa assim a refletir  aos

moldes  ingênuos da antiguidade  e afastando-se do peso da ênfase do pecado;  daí  que para ele

“refletir sobre esta vida, permitir que estas figuras ameaçadoras a julgassem, isso seria demasiado

sério para poder ser poético”1169, e o viver poeticamente, que apresentava em Lucinde a proposta de

resgatar poeticamente a serenojovialidade grega e o poder criativo da reflexão, se torna, no olhar

réprobo de Kierkegaard, um mergulho na “narcose estética” em que a vida poética se torna um

“estado de  sonambulismo”1170,  ou  ainda,  “um sonho de  inquietante  angústia”,  uma “beberagem

repugnanate”1171 que tira o apetite pela vida.

Não se pode negar que a leveza da ironia de Schlegel, se é que pode ser lida desta forma,

passou ao  largo do que  Kierkegaard  expõe  aqui.  Para  ele  só  há  o  fastio  brumoso da  reflexão

inefetiva e de uma consciência de si fantasmagórica, que tem seu efeito justamente por não levar a

sério a tarefa do indivíduo de possuir a si mesmo e construir sua infinitude interior a partir de uma

consciência religiosa do pecado. Por outro lado, não se pode negar que o romance o impactou; as

suas acusações moralizantes de lascívia e irreligiosidade, paralelamente ao ataque sob o âmbito da

poesia imputam a ela própria um telos que de forma alguma lhe é inerente, e que leva a suspeitar,

por inversão, que talvez seu efeito perturbador tenha sido para o jovem Magister análogo àquele

que determina  sua postura ambivalente  mais  tardia  com relação à  filosofia  hegeliana:  o  de um

rechaço  explícito  que  contrasta  com uma admiração  e  apropriação  velados.  Várias  abordagens
1168 Idem, p. 250.
1169 Idem, p. 254.
1170 Idem,p. 255.
1171 Idem, p. 259.

330



podem contribuir com esta suspeita. A primeira que vale citar é a da analogia presente em ambos os

autores de que uma vida poética necessariamente envolve,  em algum ponto,  uma  suspensão do

ético, que redunda em um rompimento que possui consequências psicológicas efetivas. A figura do

sedutor, por exemplo, traz no Diário a tópica de que o rompimento com o vínculo formalizado não

anula per se uma relação efetiva, mas a mantém num registro distinto de liberdade, e portanto de

intimidade  potenciada.  Este modus  operandi  não  se  identifica  senão  com  a  comunicação

duplamente  refletida,  que  se  refere  especificamente  à  negação  da  autoridade  do  enunciador

impessoal, e instaurar uma perspectiva hermética do unter uns, como Kierkegaard faz nos diálogos

pseudonímicos. Este recurso ele não aprendeu senão dos românticos, e especificamente de Schlegel,

que em  Lucinde põe cada personagem para falar de si em segunda potência  o longo de todo o

romance.

A segunda relação que pode ser vista corroborando com esta diretriz é a forma de exposição

da ironia dominada,  que visa  em última  instância  uma superação da  negatividade  absoluta  em

direção a uma reconciliação com a atualidade, que dá a base para sua crítica à ironia de Schlegel

como uma reconciliação insuficiente. A ideia que tem vigência em Schlegel é, contudo, a de que a

reconciliação consiste numa tarefa e uma meta transcendentais, um ideal e um horizonte que se

apresenta alegoricamente para o presente enquanto sonho ou fantasia. O que chama a atenção é que

este mesmo ponto de vista conciliatório e dominado, que o  Magister Kierkegaard pretendeu que

fosse o fim da ironia enquanto desdobramento da individualidade,  é posto na produção ulterior

como um pressuposto metodológico  subjacente,  no qual  a  ironia  dominada torna-se,  por  assim

dizer,  um  princípio  regulativo  onipresente  que  condiciona  a  própria  forma  da  sua  produção

pseudonímica.  Sob  esta  forma  da  ironia,  a  produção  poética  de  Kierkegaard  com  respeito  a

individualidade enquanto resultado adquire em cada obra a infinitude através da incompletude, pois

a sua potencialidade dialógica é elevada ao infinito na medida em que a individualidade se encontra

infinitamente recolhida, determinada como o substrato indizível que concede à obra o valor de uma

manifestação particular  –  ou,  porque não, fragmentária  ou experimental  –  de sua totalidade.  A

diferença  de  movimento  específica  com relação  à  formação  da  individualidade  é  que  para  os

românticos  ela  permanece  um  ideal  que  orienta  a  formação,  que  no  entanto  nunca  pode  ser

completada,  enquanto  em  Kierkegaard  o  indivíduo  já  existe  de  forma  integral  enquanto

subjetividade no instante, mas no próprio instante aniquila a si mesmo, pois a existência aparece na

forma do fracasso  e  no produto  poético.  Mas nesse  sentido  não se  trata  propriamente  de  uma

diferença, pois a existência é a infinita interiorização que parte da limitação e da finitude, da mesma
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forma  que  para  Schlegel  a  autolimitação  se  dá  num  duplo  movimento  de  autocriação  e

autodestruição.

Alguns traços da autocompreensão de Schlegel, absolutamente contrastantes, por um lado,

com  a  perspectiva  do  jovem  Magister,  podem  não  obstante  ajudar  a  entrever  a  trajetória  do

Kierkegaard teólogo para o Kierkegaard pseudonímico. A oclusão da infinitude interior, que em

Kierkegaard caracteriza a infinitude da individualidade, é expressa por Schlegel – ironicamente, ao

tratar  da  insaciabilidade  da  volúpia  feminina  –  numa  máxima:  “tudo  o  que  é  infinito  se

envergonha”1172,  precisamente  por  ultrapassar  os  limites  de  toda  possibilidade  de  expressão  ou

representação; o que leva a pensar que Schlegel parece ir na direção atribuir a toda a jocosidade

ditirâmbica de Lucinde uma função do velamento justamente desta infinitude recolhida, que passa a

subsistir  no  romance  como o  substrato  indizível  que  se  pode observar  por  trás  de  cada  tirada

chistosa ali  presente.  No próprio  Conceito  de Ironia,  em que Kierkegaard  concebe Aristófanes

como  aquele  que  melhor  representou  a  personalidade  irônica  de  Sócrates  em  As  Nuvens,

Kierkegaard reconhece que o divino humor aristofânico é um meio adequado não para desvelar, mas

para indicar distância a infinitude negativa da ironia; em Lucinde, portanto, poderíamos interpretar

as  brincadeiras  e  atrevimentos  não  como  uma  forma  de  dizer  adeus  à  possibilidade  da

individualidade, mas sim como uma indicação presença subjacente da sua infinitude a cada instante,

e  por  isso  Schlegel  se  faz  valer  da  máxima  metodológica  “o  romance  filosófico  deve  ser  tão

aristofânico quanto possível; deve conter o máximo de atrevimento”1173. Em concordância com esta

máxima,  Schlegel  concebe  o  Lucinde como  um  “romance  místico-erótico”1174 ou  um  “poema

esotérico”1175, o que indica que o atrevimento enquanto forma exterior não é senão uma forma de

ocultamento de um substrato religioso.  Isso o prova Schlegel  ao afirmar que,  se de um lado, a

“religião  do  indivíduo  é  apenas  a  formação  mais  sagrada  e  mais  íntima”1176 representada  pelo

romance,  por outro lado,  toda representação individual  se dissolve no todo da “família”1177 que

compõe a religião comum da poesia.  Nesse sentido,  se pode novamente observar o movimento

místico de oclusão do indivíduo particular no todo, no qual ele se torna um indivíduo absoluto, e por

isso apenas referido misticamente além da representação poética, que também se autoaniquila no

substrato mais profundo sobre o qual a poesia se erige.

Este  substrato  se  determina,  para  Schlegel,  na  religião  socrática  do  amor1178.  Se  o

romantismo subsume tudo a uma relação de dualidade e unidade, uma prova recíproca que não

1172 SCHLEGEL, 2016, p. 288.
1173 Idem, p. 253.
1174 Idem, p. 310.
1175 Idem, p. 330.
1176 Idem, p. 296.
1177 Idem, p. 311.
1178 Idem, p. 318.
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sintetiza e tampouco isola, então neste amor  Eros e  Agape encontram-se em uma mútua relação

conflitante e ao mesmo tempo complementar; esta tensão não gera apenas o “efeito autodestrutivo

da obra”, que é a principal linha definidora da ironia ali, mas também determina seu dever de “ser

incompleto  de  ponta  a  ponta”1179.  Nesse  sentido,  Schlegel  não  compreende  o  “espinosismo  da

traquinagem” de  Lucinde como uma melancolia panteística que lamenta sobre o efetivo,  nem a

religião  do  amor  como  um  puro  gozar,  como  quer  Kierkegaard,  mas  enxerga  a  alegria  no

autoaniquilamento, o furor poeticus da autodestruição da poesia em si mesma. Daí Schlegel dizer

que “o centro de Lucinde não é o amor, mas a brincadeira da vida elevada – ou melhor, a alegria –

como a natureza entre os antigos deuses”1180; a natureza dos antigos deuses era a imortalidade, e a

autodestruição poética dá uma mostra do que é experimentar a morte em vida, a autodestruição sem

a dissolução absoluta no nada, mas a infusão do nada no ser. A alegria ditirâmbica do poético como

autoaniquilação  e  autodestruição  simultâneas  é  o  fim do romance,  e  a  superficialidade  estética

consiste apenas no começo – e o caráter formativo do romance depende deste movimento, e por isso

Schlegel afirma que “Lucinde é a transição da estética para a poesia”1181: no estético prevalece a

mera  sensibilidade  (Sinnlichkeit),  e  no  poético  esta  encontra-se  ordenada  pela  organicidade  da

unidade da obra de arte, que constitui reflexivamente o ordenamento moral (Sittlichkeit) superior

que se mantém em dupla relação – a prova disso é a concepção química ou esotérica do casamento

em Schlegel:  ele  não  anula  a  tensão  erótica,  mas  a  numa  unidade  mística  na  qual  o  amor  é

submetido à  vontade humana: “só se pode amar pela própria vontade”1182. A ideia do amor sob a

vontade remete à artificialidade de toda construção moral, mas ao mesmo tempo a sua necessidade,

da mesma forma que a artificialidade da poesia remete à necessidade da sua capacidade formativa:

não é a consciência da sua artificialidade que a neutraliza, embora possa aniquilá-la num momento,

mas apenas para recriá-la no momento seguinte.

Chama a atenção o fato  de  que os  traços  que Kierkegaard  critica  em  Lucinde,  que são

basicamente todos aqueles que ele se põe a analisar, são aqueles que ele posteriormente rejeita; os

vários  outros aspectos  do romance – seu caráter  esotérico,  a  viagem ao interior,  o  amor como

reflexão luminosa, etc. – são escondidos por ele e postos em segundo plano, de tal modo que sua

apropriação posterior se torna,  via obliqua, ainda mais evidente. Todos os traços importantes do

romance que fogem ao argumento moral são, em última instância, incorporados ao método irônico

reflexivo da comunicação kierkegaardiana em sua produção posterior. O empréstimo de seriedade

na  caracterização  de  Kierkegaard  de  Lucinde passa  ao  largo  ao  menos  da  autocompreensão

intencional  que  Schlegel  conferiu  ao  romance  ao  concebê-lo  como  um experimento  witzig de

atrevimento, o que é, para ele, muito mais difícil do que um mero docetismo ético ou um catecismo
1179 Idem, p. 328.
1180 Idem, p. 334.
1181 Idem, p. 295.
1182 Idem, p. 312.
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sobre o amor. Os picos de ironia, que Schlegel concebia como um conatus e “um tipo de carnaval”,

ainda que isso possa resvalar um solipsismo erótico, só podem ser entendidos sob este ponto de

vista  como  um  momento  de  auto-aniquilação;  estes,  no  entanto,  foram  compreendidos  pelo

Magister  como  doutrina  estética  e  normatização.  Se  isso  serve  ao  propósito  de  acusação  do

romantismo de ser ele mesmo anti-ético, a apropriação de Kierkegaard só se justifica na medida em

que se ignora  toda a elaboração do conceito do romântico,  e portanto da ironia.  O  Magister da

ironia, dessa forma, não somente resolveu a sua ironia própria no humor, como não pode tornar-se a

não ser objeto deste ao não tê-la compreendido.

Um dos motivos criticados por Kierkegaard neste desenvolvimento é o amor recíproco de

Julius e Lucinde, que é concebido por Kierkegaard como o oposto da essência do amor, ou seja,

como  puro  narcisismo  por  parte  de  Julius,  que  permanece  sendo  “uma  personalidade  presa  à

reflexão”1183,  pois  compete  a  Lucinde  iluminar  indiretamente  e  reflexivamente,  como  uma

sacerdotisa de Diana, a realização romântica de Julius. Não caberia aqui avaliar a concepção oposta

de amor cristão (Kjerlighed) que Kierkegaard opõe a esta perspectiva nas Obras do Amor, mas devo

apenas apontar que este se dá sob o caráter do  dever de amar ao próximo. Se o próximo não é

objeto de uma eleição por afinidade, o ego está fora de jogo, e não há possibilidade de narcisismo.

A ideia de Kierkegaard, então, é que esse tipo de amor é mais  efetivo do que o amor romântico,

pois, segundo ele próprio, o amor romântico não possui a atualidade como orientação. Ora, mas se

esse  amor na sua realização  envolve uma abdicação  absoluta  do objeto,  então  ele  não cumpre

nenhuma forma efetiva de concretização ou validação de si mesmo, por mais abstrata ou parcial que

esta seja, a não ser na forma da caridade, o que de todo modo não é nenhuma validação efetiva, pois

esta necessita de uma relação com a eternidade. Se esta mesma relação, por sua vez, não se mostra

como validade efetivamente no fruto ou obra do amor, como por exemplo no casamento, então ele

pode ser tudo menos efetivo. Nesse caso, a acusação de imoralidade e irreligiosidade se volta contra

a concepção do amor no próprio Kierkegaard, por mais que ele enfatize da primazia normativa do

amor a Deus, pois esta foi realizada por ele apenas no limite da prova, e não da graça, ou seja, da

aproximação enquanto dever, e não da completude efetiva na realidade – o que prova, em todo caso,

a deficiência em termos de atualidade.

No caso do narcisismo permanecer à espreita como possibilidade, o ego que volta ao jogo

deve passar pelo próprio jogo de auto-aniquilação e auto-criação continuamente, o que prova que o

narcisismo, em seu caráter cristalizado na imagem ideal, deve converter-se inevitavelmente nesse

movimento em seu contrário, ou seja, no mais puro altruísmo, pois não pode ser narcísico aquilo

que quer sua própria autodestruição, mas sim o que se autodestrói por cristalizar-se na imagem,

por uma suspensão do movimento na imagem. A concepção de amor de Schlegel envolve, assim, o

1183 KIERKEGAARD, 2005, p. 252.
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narcisismo como um momento unilateral, e a crítica de Kierkegaard ao amor romântico sucumbe a

ela  na medida  em que se encerra  no espectro  ele  próprio  de uma iluminação indireta,  lunar  e

feminina, da verdade positiva. Há que se reconhecer ironicamente aqui o amor romântico, apesar

dos pesares, como mais viril do que o padecer religioso de Kierkegaard, o que prova a orientação do

caráter  religioso  do  romantismo como um sacrifício  para o  efetivo  (que  não está  expresso no

Lucinde, mas nas trovas medievais e no quixotesco) do que um sacrifício do efetivo temporal em

nome do eterno in suspenso gradu. Afinal, se se fala de atualidade, se fala do segundo momento, da

produção  potenciada,  e  do  recebimento  em  dobro,  o  que  Kierkegaard  sabia  que  não  havia

conseguido alcançar no que diz respeito ao amor. Todo o seu discurso sobre o amor adquire, nessa

perspectiva, um caráter patético e feminil que espreita toda a sua produção religiosa.

Em suma, a evolução do jovem  Magister Kierkegaard,  o dogmático moralista hegeliano,

para o Kierkegaard maduro, que concebia a si mesmo como  poeta do religioso, ocasionou uma

consequente mudança de perspectiva sobre o romantismo,  que passou a ser metodologicamente

apropriado na reflexão poética.  O elemento que se infiltrou mais profundamente na tessitura da

produção poética de Kierkegaard não foi senão a reflexão potenciada, na qual o indivíduo produz a

si  mesmo por  meio  de  uma reflexão  poética  sobre  si  mesmo,  que  adquire  uma forma poética

potenciada  na  própria  obra  enquanto  resultado.  Esta  é,  pois,  a  própria  metodologia poética  do

romantismo; e se Kierkegaard veio a satirizar Lucinde em Ou/ Ou1184, em que múltiplas referências

diretas podem ser encontradas ao texto de Schlegel, especialmente no Diário do Sedutor1185, isso só

prova que ele fez justiça à exigência do romance, e deu a ele a resposta mais à altura possível, que

não poderia dar-se senão através de uma paródia. Se isso não faz de Kierkegaard um discípulo de

Schlegel – ou, melhor ainda, da “religião socrática do amor” – então a relação entre ambos não pode

ser compreendida. Veremos agora como essa influência sub-reptícia se deu na autodenominação de

Kierkegaard como um poeta do religioso, e como a relação entre poesia e religião de Schlegel já

prefigurava várias articulações importantes nela presentes.

1184 Como demonstra de forma interessantíssima MCDONALD,  2013, p.  86;  em que concebe a dupla reflexão  de
Kierkegaard com relação ao romantismo como uma forma de sátira.

1185 Sobre a contraposição entre Lucinde e o Diário do Sedutor, pode-se dizer que o Lucinde guarda ainda uma tensão
ao mesmo tempo ingênua, no sentido de que muitas vezes não se distingue o sonho da realidade, as fronteiras são
diluídas pela mitificação da personalidade, e sentimental, na medida em que a moralidade sucumbe à sensualidade e
ao erotismo imediato, pois a natureza também é mitificada. Essa tensão desaparece na pura reflexividade irônica do
sedutor kierkegaardiano, e a personalidade mítica e a sensualidade são subjugadas pela reflexividade prosaica e
interessada, cuja orientação é uma personalidade que, curiosamente, mitifica a si mesma de forma irrefletida. Nesse
sentido, a verve romântica de Kierkegaard possui um caráter tardio, impregnado de um ceticismo senil com relação
à sensualidade, da qual permanece desconfiada como algo potencialmente perigoso. Tal disposição é típica de uma
perspectiva que mitifica a personalidade – a subjetividade e a seu vir a ser – mas não a natureza; o que mostra em
que sentido a sensualidade do sedutor é puramente construída, não tendo raízes num impulso efetivo. Esta foi a
forma  como Kierkegaard  entendeu  o  romantismo,  e  que  caracteriza  sua  percepção  típica  da  forma  tardia  do
idealismo em crise.
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Teopoética e reflexão criativa: Deus como poeta

No que concerne à relação entre poesia e religião nos dois autores, podemos dizer que, para

Schlegel,  a  poesia,  ao  mesmo  tempo  que  ironicamente  dissocia  o  indivíduo  da  sua  realidade

imediata e o lança negativamente para a possibilidade de uma atualidade mais elevada, é também

um meio  direto  de  transubstanciação  da  realidade,  na  medida  em que é  concebida  como uma

atividade produtiva que incide na realidade a partir do ideal e assim a potencializa, efetivando seu

movimento  de  aproximação  do  ideal.  Para  o  jovem  Kierkegaard  como  vimos,  só  a  primeira

assertiva é válida: a poesia não pode ser uma forma de transubstanciação ou reconciliação com a

realidade, pois ela fornece uma nova realidade que não corresponde à primeira:

“a poesia é uma espécie de reconciliação, mas não é a verdadeira reconciliação, pois ela não 

me reconcilia com a realidade em que eu vivo, com sua reconciliação não ocorre nenhuma 

transubstanciação da realidade dada, e sim ela me reconcilia com a realidade dada 

proporcionando-me uma outra realidade, superior e mais perfeita”1186.

Aqui  encontra-se  expressa  a  tensão  e  o  cerne  do  problema  entre  a  poesia  e  o  religioso  para

Kierkegaard.  A potenciação  poética  termina  por  produzir,  segundo ele,  uma inimizade  entre  a

realidade  efetiva  e  a  criada,  a  qual  não  corresponde  em  absoluto  com  a  efetiva.  Esta  tensão

exemplifica também os dois movimentos reflexivos que Kierkegaard concebe entre o real e o ideal:

uma primeira reflexão como a projeção da realidade ideal mais elevada a partir dos elementos da

realidade  imediata,  e  uma segunda reflexão na forma da  transfiguração,  ou seja,  o  movimento

inverso de transfiguração do real a partir do ideal, que ele chama alhures de repetição.

Em contrapartida,  não  é,  de  acordo com o método  de  Schlegel,  o  intento  do poético  o

realizar uma reconciliação,  mas sim estabelecê-la enquanto  telos transcendental.  A reconciliação

absoluta é uma efetivação da Ideia em unidade com o real, no que a concepção de consumação em

Schlegel vem a adquirir os mesmos contornos que a de Platão: a idealidade absoluta é dotada de

uma infinitude e plenitude que atraem a realidade para si. Kierkegaard rebateria dizendo que trata-se

de uma ideia de mera recordação, uma participação retrospectiva. No entanto, Schlegel concebe de

fato  a  participação  como  uma  atividade  profética,  orientada  para  o  futuro enquanto  unidade

regulativa  de  todo  o  processo.  O religioso  aparece  aí  em sua  forma  histórica  sob  a  forma  do

messianismo escatológico, e para o individual sob a forma da profecia e do impulso à produção

poética. Nesse sentido, a categoria da repetição de Kierkegaard se imiscui dos mesmos termos, na

medida em que nela indivíduo se orienta historicamente e se encontra à altura de seu tempo, ou seja,

se  apodera  de  si  mesma por  meio do divino,  “ganha de volta  a  si  mesma”;  a  repetição  serve,

portanto, para iluminar melhor a perspectiva romântica, mas não vai efetivamente além dela, como

1186 KIERKEGAARD, 2005, p. 254.
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pretendeu Kierkegaard.  Ao contrário,  o  caráter  romântico,  cuja  determinação  mais  elevada  é  a

unificação do sentimental e do natural, que não é senão o propósito de toda exposição poética, é

subjetivo na forma, mas tem como matéria o objeto absoluto. Esse esquema é seguido à risca por

Kierkegaard na sua concepção de comunicação indireta ou dupla reflexão, cuja forma é determinada

enquanto comunicação subjetiva, mas que possui apenas um objeto absoluto que pervade todo o seu

intuito, a saber, a formação da individualidade religiosa.

O movimento de superação da recordação imanente aparece também em Schlegel; para ele

“a lembrança imanente não auxilia o homem”, e deve ser ampliada “até a humanidade”1187, e o

mesmo se vê quando ele indaga: “Onde se deve buscar a perfeição de nossa consciência e de toda a

humanidade?  –  Na  completude  da  memória  (…)  Isso  acontecerá  na  forma  da  intuição  ou  da

divinação?”1188.  A  perspectiva  da  dialética  kierkegaardiana  em  que  o  universal  é  apartado  do

individual e se encontra em oposição a ele, em Schlegel é constituída a partir do individual num

movimento de duplicação do conteúdo poético da recordação para além da recordação imanente, ou

seja, num movimento transcendente,  místico, de um “temor do mundo” que ao mesmo tempo o

remete para fora dele,  pois é “condição necessária de tudo o que é imanente” 1189,  que pode ser

equiparado ao movimento da repetição, quando esta se define por um recordar para a frente. Outro

elemento  que  permite  esta  comparação  é  a  alegria  ditirâmbica  da  repetição,  que  canta  loas  à

infinitude  do  abismo em Kierkegaard,  e  que  em Schlegel  se  dá na  “alegria  originária,  [que]  é

superior  ao fantástico  do corpo e  ao orgânico  da  alma (…) toda alegria  é  uma mensageira  do

céu”1190. Portanto, a completude divinatória que a união entre filosofia e poesia exige é dada, tanto

em Schlegel quanto em Kierkegaard, na concepção da completude da memória como divinação, que

repete o movimento divino da criação no próprio ato de criação humano, e que é a fonte da alegria e

da totalidade da intuição da completude.

Tem  de  haver,  portanto,  uma  possibilidade  efetiva  do  segundo  movimento,  e  a  dupla

reflexão não pode estar restrita a um movimento espiritual meramente humano, mas deve também

ser encontrada no cerne da atividade divina. Nesse sentido, Kierkegaard se aproxima ainda mais da

concepção da poesia enquanto criação, agora num sentido eminente, ao conceber  Deus como um

poeta.  Kierkegaard diz: “Meu pensamento é que Deus é como um poeta. Este é o porquê d'Ele

enfrentar o mal e todo o absurdo e toda miséria e toda mediocridade da trivialidade, etc. O poeta

está  relacionado  da  mesma  forma  com  suas  produções  poéticas  (também  chamadas  suas

criações”1191. Além disso, a totalidade que envolve ao mesmo tempo a poesia e o poeta, criador e

criação,  consiste  no  absoluto  revelado  pelo  cristianismo:  “geralmente  o  poeta,  o  artista,  etc.  É

1187 SCHLEGEL, 2016, p. 474.
1188 Idem, pp. 474-5.
1189 Idem, p. 473.
1190 Ibidem.
1191 KIERKEGAARD, 1967, XI.2 A 98.
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criticado por introduzir a si mesmo em sua obra. Mas isto é precisamente o que Deus faz; isto ele

faz em Cristo. E precisamente isto é o cristianismo. A Criação só é realmente completada quando

Deus ele mesmo é incluído nela”1192. A reconciliação poética se dá, para Kierkegaard, não como o

resultado de uma arte  humana,  mas somente na  ars divina,  enquanto uma dádiva de Deus que

corresponde à circunscrição da criação em si mesma e em sua completude. Conforme explica Joel

Rasmussen1193, o ato divino de inserir a si mesmo na criação é paradigmático para compreender a

impossibilidade  da  completude  humana  por  meio  da  criação  artística:  o  homem  jamais  pode

conceber  uma obra de arte  criada por ele  na qual  possa inserir-se completamente,  e  apenas  ao

conceber a vida como uma obra de arte ele é capaz de ver a si mesmo inserido numa totalidade, mas

apenas enquanto criatura, e não enquanto obra criada por ele próprio.

Nesse sentido, o viver poeticamente se torna, da perspectiva do religioso,  um paradigma

teológico para compreender a encarnação: somente Cristo poderia ter uma vida poética perfeita,

pois somente um homem-deus seria capaz de conceber a si mesmo duplamente enquanto criador e

criatura ao mesmo tempo. Aqui, podemos acompanhar a tese de Rasmussen, na qual o poético em

Kierkegaard é  concebido como uma categoria  relacionada com o cristianismo,  e  na qual  a sua

teologia é concebida como uma teopoética. Para Kierkegaard, de acordo com Rasmussen, o viver

poético de Kierkegaard é concebido em uma formatividade duplamente orientada; se, de um lado, o

poeta mundano busca criar ou poetizar a si mesmo, através de uma criação do seu próprio ideal no

qual reflete a si mesmo, o viver poético religioso envolve o movimento contrário, no qual ele “se

deixa criar” pelo mais alto, na medida em que a ele somente cabe “desenvolver os germes que o

próprio Deus plantou no homem”1194. Da perspectiva do cristianismo, diz Kierkegaard, “uma coisa é

se criar (poeticamente) a si mesmo, e uma outra coisa é se deixar criar. O cristão se deixa criar, e

neste sentido um cristão bem simples vive muito mais poeticamente do que uma porção de cabeças

talentosas”1195.  Com isso  Kierkegaard  quer  dizer  que,  da  mesma  forma  que  Deus  possui  uma

realidade absoluta para o cristão, “o cristão tem consciência de si como aquele que tem realidade

diante de Deus”, e assim ele “torna-se como que o seu colaborador no terminar a boa obra que o

próprio Deus começou”1196. Se a formação do homem diante de Deus necessita da reflexão daquele

neste para que a realidade criador-criatura tenha efeito, o contrário também é necessário, pois o

amor de Deus exige um duplo movimento, e é aí que reside a  seriedade que o distingue do amor

erótico ou pagão; como explica Kierkegaard: “o querer de Deus de trabalhar como um poeta dessa

1192 Idem, X1 A 605.
1193 RASMUSSEN, 2005, pp. 4-10.
1194 KIERKEGAARD, 2005, p. 242.
1195 Ibidem.
1196 Ibidem.
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maneira não é uma diversão, como pensavam os pagãos – não, não, a seriedade reside na paixão de

Deus em amar e ser amado, sim, quase como se Ele próprio fosse encontrado nesta paixão”1197.

Portanto, para o cristianismo é necessário que o amor do homem se reflita em Deus assim

como o amor de Deus se reflita no homem, e esta é a dupla reflexão que envolve o religioso e que,

do  ponto  de  vista  do  poético,  aproxima  a  criação  do  homem  do  ato  divino.  A  teopoética  de

Kierkegaard, segundo Rasmussen, concebe em correspondência o ato de Deus e o ato humano de

criação, e esta correspondência é o que possibilita a própria reconciliação na salvação. A diferença

que se estabelece entre ambos, para Rasmussen, é que “a encarnação de Deus em Cristo [é] uma

auto-introdução do poeta no poema, que garante a alegação de que Deus 'completa' na atualidade o

que todo outro poeta atinge somente na imaginação, nomeadamente,  uma 'reconciliação'  entre o

mundo atual e o ideal divino”1198; e para ele “a ironia dominada aponta para uma certa vaidade em

todo  poetizar  humano  –  a  vaidade  de  que  nem o modo estético  nem o ético  verdadeiramente

atualizam a reconciliação  ideal  de  'viver  poeticamente'  –  e  ainda  assim ela  implica  o  ideal  de

seriedade autêntica numa vida religiosa”1199. Nesse sentido, o poeta cria com a ajuda da atividade

divina apenas  quando repousa em Deus,  e mantém com ele  o que Kierkegaard  chama de uma

relação  pessoal, na qual quanto mais o indivíduo se encontra imerso mais ele é potenciado pelo

divino;  sem,  contudo,  que  se  caia  na  perspectiva  panteísta  do  romantismo  que concebe  que  a

formação humana como um tornar-se Deus,  pois  a  criação poética  divina  é  infinitamente  mais

potenciada que a humana, e “para o homem vale o que não vale para Deus: que do nada não surge

nada”1200. O mundo divino do cristianismo é completamente invertido, e ali humilhação se torna

exaltação, aniquilação se torna criação e o nada se torna ser; e se o mundo terreno se constrói a

partir de uma inversão refletida do mundo divino, a tarefa do religioso não é senão constituir sua fé

a partir de uma inversão da inversão, uma segunda reflexão que conduz de volta ao divino.

Kierkegaard concebe esta tarefa nos moldes da imitatio Dei, a imitação de Cristo, em que ele

combina um ideal clássico da teoria mimética com uma perspectiva da imaginação irônica, em que

o indivíduo se torna existente a partir de uma intensificação dialética da imaginação pela vontade.

Rasmussen indica que a intensificação mais elevada da consciência humana advém deste elemento

volitivo que engaja o homem a imitar certas possibilidades presentes na vida de Cristo, e não nas

suas  próprias  projeções  egotísticas.  Para  ele,  “esta  ênfase  na  'imitação  de  Cristo'  assinala  uma

reversão da celebração romântica da imaginação irônica”1201. Isso porque o romantismo, pela ênfase

na criação genial  e na pulsão criadora que se aproxima da Ideia  por uma atividade interior  da

imaginação, pretendeu suplantar a teoria clássica da arte como  mimesis; e Kierkegaard procurou
1197 KIERKEGAARD, 1967, XI 2 A 98.
1198 RASMUSSEN, 2005, p. 55.
1199 Idem, p. 53.
1200 KIERKEGAARD, 2005, p. 243.
1201 RASMUSSEN, 2005, p. 12.
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recuperar  esta  assertiva  ao  conceber  a  “imaginação  irônica”  a  serviço  da  ideia,  que  deve  ser

orientada por um elemento mimético na prática devocional. Nesse sentido, ele conecta uma mímese

poética com uma  imitatio existencial,  que possibilita  uma intensificação da existência  atual  por

meio de uma dissolução da realidade das produções poéticas particulares diante do protótipo poético

absoluto,  que  não é  senão  a  história  da  Encarnação.  Ao buscar  restaurar  a  tradição  mimética,

Kierkegaard busca reduzir a autonomia da dissimulação romântica e atrelá-la a uma perspectiva da

expressão criativa nos  atos ou  obras de fé; e com isso ele se voltaria contra o romantismo como

aquela tradição que havia rompido com a tradição clássica mimética. O objetivo de Kierkegaard

seria, com isso, imputar um caráter cristomórfico à sua poética, de tal forma que o modelo de Cristo

não seria apenas o mais elevado, mas o único digno de imitação, pois somente nele Deus se mostra

em sua potência absoluta como o poeta em sentido eminente, e diante dele toda capacidade humana

de criação se torna relativa.

Rasmussen  desenvolve  a  questão  sobre  a  imitação  nos  modelos  clássicos  e  a  ruptura

romântica de forma bastante profunda, que não nos cabe apresentar aqui;  para nossa discussão,

interessa mostrar que Kierkegaard teria buscado, nesses termos, ir além do romantismo ao enfatizar

não apenas uma imaginação do ideal, mas para uma realização do ideal por meio do ético; como diz

Rasmussen,  “a  ênfase  na  imitação  marca  a  culminação  da  descontinuidade  intencional  de

Kierkegaard com o primeiro romantismo e o idealismo especulativo, e como seu entendimento da

'imitação de Cristo' na verdade completa sua poética ao enfatizar a transição do imaginar o ideal

para praticá-lo”1202. Ora, se seguirmos o curso de nossa exposição, veremos que Rasmussen, ainda

que chegue a reconhecer que Kierkegaard elabora sua teopoética “a partir de uma correção criativa

e recombinação da teoria literária romântica de Schlegel (com sua ênfase na ironia e na 'grande

exigência'  de  'viver  poeticamente')”1203,  desconsidera  toda  a  questão  romântica  de  derivação

fichteana da segunda reflexão, em que o ideal é, inversamente ao seu processo de estabelecimento e

simultaneamente a este, pensado como uma instância cujo único sentido é refletir-se no real, e é

concebido sempre em função deste, embora prevaleça nele um elemento de infinitude necessário

para que ele próprio subsista enquanto ideal e seja passível de exercer uma função regulativa com a

realidade. Se o problema de Kierkegaard é de fato este, então ele se encontra de fato aquém do

horizonte do problema romântico, e ainda se encontra preso à tradição mimética clássica com que o

romantismo alegadamente teria rompido. Não pretendo subscrever que haja no romantismo uma

ruptura sem mais com a tradição clássica – o que pode, pelo que expusemos, ser quase infinitamente

matizado; nem tampouco entender Kierkegaard como não estando à altura dos românticos, mas sim

quero estabelecer que sua perspectiva se constrói a partir do mesmo horizonte de problemas, embora

1202 Idem, p. 108.
1203 Idem, p. 53.
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de  pontos  de  vista  distintos,  e  cujo  delineamento  se  dá  principalmente  pelos  pressupostos

filosóficos, de um lado, e religiosos de outro, mas não do ponto de vista estético. No que concerne à

estética,  Kierkegaard  é  e  permanece  sendo  um  romântico  –  e  isso  implica  também  a  relação

ambivalente  com  a  concepção  religiosa  da  mímesis:  nada  mais  romântico  do  que  utilizar  um

conceito da estética e da análise da arte para conceber uma diretriz voltada para o religioso. O que

difere, aqui, são os pressupostos teológicos, e talvez seja possível dizer que mesmo os pressupostos

ontológicos são compartilhados pelos dois pontos de vista. Teremos a oportunidade de analisá-lo a

seguir.

A dupla reflexão entre filosofia e poesia

A “teopoética cristomórfica” de Kierkegaard consiste no ponto de vista que se delineia no

Kierkegaard  mais  tardio,  e  tem seu  caráter  expresso  de  forma  mais  plena  e  elaborada  na  sua

concepção  dos  discursos  religiosos  como  perfazendo  por  si  uma  forma  poético-religiosa de

exortação ou mesmo  formação – na medida em que os “discursos edificantes” compartilham a

pretensão romântica de ensejar a formação espiritual do homem. Esta relação do poético com o

religioso consiste, como argumentamos, num ponto fulcral de aproximação entre Kierkegaard e o

romantismo,  na medida  em que a  própria  definição  do poeta  religioso  se situa  muito  próxima

daquela  do  poeta  sentimental romântico,  ou  seja,  aquele  que  estabelece  uma  dupla  relação  de

produção  imaginativa  e  de  esforço  de  realização  com  o  ideal;  isso  é  confirmado  quando

Kierkegaard, para diferenciar o orador religioso, o contrasta com uma figura do poeta que Schlegel

havia descrito como o poeta ingênuo, e não o distingue do sentimental:

“isto é a comunicação poética, ou seja, o que eu estou dizendo não é poético, pois estou

dizendo a verdade mesma, mas o fato de que eu esteja dizendo constitui seu aspecto poético

(…) mas a diferença entre tal autor-orador – e o poeta típico – é que o orador e autor ele

próprio se define como se esforçando em relação ao que está sendo comunicado”1204

A figura predominante que Kierkegaard tem em mente do poeta em geral concerne portanto ao

poeta ingênuo, da mesma forma que sua concepção do estético concerne ao imediato no caminho da

experiência da consciência; e só poderia fazer-se justiça ao romantismo ao levar em conta as outras

concepções presentes na tipologia da figura do poeta que Schlegel apresenta, por exemplo, e que

enriquecem muito mais  o seu conceito  – por exemplo,  o poeta moderno, que leva em conta o

histórico, e o sentimental, que leva em conta o esforço de retorno ao clássico, até o romântico, que

unifica a todas elas.

Nesse sentido, devemos indagar se a crítica de Kierkegaard aos românticos de fato procede,

dado que a imagem que Kierkegaard tem do esteta ou do poeta romântico não subsiste se posta lado
1204 KIERKEGAARD, 1967, X.2 A 184.

341



a lado com o conceito e a autocompreensão romântica da poesia. Uma crítica da crítica aplicada ao

ponto de vista de Kierkegaard revela que a imagem deste do poeta como alguém que pode criar-se a

si mesmo sem nenhum parâmetro a não ser a própria ideia de criação e de uma subjetividade formal

e vazia encontra um paralelo distante apenas na perspectiva romântica da autonomia do estético, o

que em não implica em uma desvinculação ou uma negação deste com o belo e o bom, entre ética e

estética,  ou  num solipsismo  estético  de  uma  bela  alma,  como  Kierkegaard  concebe.  O  que  o

romantismo faz é introduzir a ideia de uma oscilação entre ambos, o que faz com que seja mantida

uma relação dialética que deve ser espiritualmente determinada – a ideia mais elevada continua

sendo  determinada  como  uma  idealidade  que  orienta  e  dá  sentido  ao  real.  Portanto,  essa

subjetividade  autônoma e desregrada  que Kierkegaard  descreve  se aplica  a  um tipo  de  caráter

romântico,  mas não à  concepção filosófica presente  no romantismo;  e,  se esta  diferença  não é

determinada, a concepção de Kierkegaard do poeta, bem como toda a sua apreensão da perspectiva

do romantismo, deve ser propriamente posta como um espantalho que ele usa para voltar-se contra

um certo tipo moderno de subjetividade.

No  que  concerne  ao  caráter  prático,  somente  ao  vislumbrar  no  horizonte  a  elaboração

possível  de uma  segunda ética e  uma  segunda estética,  derivados de uma acepção da  secunda

philosophia  “cuja  essência  é  a  transcendência  ou  a  repetição”1205 em O Conceito  de  Angústia,

Kierkegaard faz justiça à primazia do prático sobre o teórico que guia todo o interesse de Fichte –

que é concebido ali como um filósofo da individualidade ativa. Ali, esta individualidade constituída

posta  como fundamento para a constituição da perspectiva duplicada e potenciada de ambas as

esferas da existência, nas quais é enfatizada a espiritualidade de um ponto prático de elevação, e não

apenas uma mediação especulativa teórica ou uma imaginação poética e contemplativa. Para isso, a

operação  da  reduplicação  –  ou  repetição  –  deve  estar  em voga,  e  não  é  possível  alcançar  tal

perspectiva sem que a ideia de reflexão duplicada esteja suficientemente desdobrada e efetivada no

pensamento. A partir daqui deve ser traçada também uma das diretrizes fundamentais que baliza a

potenciação da relação da reflexão consigo mesma: o pensamento enquanto ação, e a ação enquanto

pensamento. Esta pode ser considerada uma determinação fundamental da dupla reflexão – e aqui é

necessário novamente dissociar os conceitos de reflexão e de pensamento: reflexão é a atividade da

relação em geral, enquanto o pensamento é a atividade da consciência na relação consigo mesma.

Isso se prova na medida em que o decisivo que Kierkegaard vê em Schlegel é a tentativa de, por

meio  do  distanciamento  reflexivo  irônico,  buscar  restaurar  a  unidade  do  eu  originário,  que  se

rompida  pela  própria  reflexão  que  consiste  no  ponto  de  partida do  pensamento,  e  não  no

pensamento  em  si.  Tanto  para  o  romantismo  quanto  para  Kierkegaard,  a  ruptura  da  unidade

originária se manifesta não somente a forma do pensamento reflexivo, mas sim pelas tonalidades

1205 KIERKEGAARD, 2010, p. 23.
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afetivas da melancolia, do furor poético, do entusiasmo, etc., e o pensamento reflexivo consiste, ao

contrário, na manifestação do esforço em direção à reunificação do originário, e neste esforço o

pensamento encontra-se unificado com a atividade fundamental da consciência, e esta unidade se

traduz na  ação ética,  que  é  o símbolo  da  própria  transcendência  ou  repetição  do  indivíduo na

atualidade.

Segundo Brian Söderquist, “este movimento para longe do mundo, adentro de si mesmo, e

de  volta  para  o  mundo  novamente  é  o movimento  que  Kierkegaard  gostaria  de  seguir  [em

Schlegel]”1206. No entanto, “ele pensa que Schlegel fracassa em encontrar o eu original novamente

neste movimento de 'reconciliação'”1207. Kierkegaard vê, segundo Söderquist, no duplo movimento

da ironia romântica de auto-aniquilação e auto-criação, um problema no momento da auto-criação,

pois para ele a ironia permanece uma negatividade infinita e absoluta; e Kierkegaard “acusa a ironia

schlegeliana  de  tornar-se  encalhada  no  lugar  exato  onde  Schlegel  começa seu  próprio

Bildungsroman: na confusão e finalmente no vazio total”1208. Nesse sentido, as diretrizes da Bildung

romântica  e  as  formas  doutrinais  que  ela  poderia  adquirir,  seja  no  estético  ou  no  ético,

permaneceriam sempre no começo, enquanto impulso ou esforço, diretrizes estas que qualificam o

que Kierkegaard chamaria uma primeira ética ou estética, ou seja, apartadas da plenitude espiritual

da autoconsciência e autorreflexividade completas, e da individualidade plenamente constituída na

existência. Tal perspectiva seria o ponto de partida efetivo; contudo, o próprio Kierkegaard parece

reconhecer posteriormente – e para isso me utilizo da leitura de David Kangas, que recupera o

conceito  de  Ab-grund para  circunscrever  o  originário  kierkegaardiano,  e  assim  colocá-lo  mais

próximo da perspectiva primeiro-romântica – que o originário encontra-se perdido para a filosofia

principalmente em virtude da instauração teológica do pecado e da queda, e isso ele reconhece no

Conceito  de  Angústia,  que  pode,  nesse  sentido,  ser  considerado  mais  próximo  da  ontologia

romântica.

Com  efeito,  se  a  individualidade  que  se  repete  na  transubstanciação  religiosa  é  a

individualidade existente, isso não se dá senão sob a forma de um novo começo, que restaura a

integralidade  do  indivíduo  não  na  plenitude  concreta  do  que  havia  sido  perdido  na  primeira

reflexão, mas sim na promessa de uma segunda reflexão, de uma secunda philosophia, que não se

realizou na filosofia de Kierkegaard e que tampouco para Schlegel pode ser realizar na forma de um

sistema absolutamente  perfeito  em si  mesma.  Nesse movimento potenciado,  a consciência  seria

instaurada  no  absoluto,  e  aqui  ele  deve  permanecer  como  ideal;  entretanto,  na  repetição  da

consciência, em que ela é elevada a uma potência superior – que, bem entendido, não corresponde à

instância  do  absoluto,  embora  este  se  entremostre  ali  enquanto  possibilidade  –  uma  segunda

1206 SÖDERQUIST, 2008, p. 130.
1207 Idem, p. 131.
1208 Idem, p. 136.
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reflexão é efetivada de forma imperfeita,  e a forma invertida da consciência refletida se mostra

agora duplamente invertida e põe a si mesma reflexivamente como uma imagem de si mesma no

absoluto. Nesse sentido, o  Bildungsroman de Kierkegaard também permanece sempre como um

começo, mas o que dá a ele a consciência da bem-aventurança religiosa que o permite escrever os

discursos edificantes é a própria consciência de que um novo começo é sempre possível, e isso não

é senão o que ele entende pela possibilidade da possibilidade, a consciência duplamente refletida da

liberdade, cuja forma é dada na angústia, e que é a única determinação do originário que aparece

para ele quando ele busca sondar os movimentos psicológicos do homem em estado original em

Adão.  Pode-se  dizer,  portanto,  que  a  modéstia  de  Vigilius  Haufiensis  revela  uma  maturidade

infinitamente maior do que a do Magister Kierkegaard, pois nela ele parece ir na mesma direção de

Schlegel quando ele adverte contra a pretensão de querer arrogar para si uma existência plena na

atualidade:  “nada pode ser mais  presunçoso do que existir  em geral,  ou mesmo existir  de uma

maneira autônoma determinada (…) Como os mundos possíveis de Leibniz, os homens são em sua

maioria apenas igualmente legítimos pretendentes à existência. Há poucos existentes.”1209

Ao mesmo tempo que admoesta desta forma, Schlegel ainda exprime um certo desconforto 

em determinar para si uma segunda reflexão determinada enquanto pensamento e comunicação:

“É,  sem  dúvida,  presunçoso  ter  pensamentos  e  os  tornar  conhecidos  ainda  em  vida.

Incomparavelmente mais modesto é escrever obras inteiras, porque estas bem podem ser

meramente  compostas  a  partir  de  outras  obras  e  porque,  no  pior  dos  casos,  resta  ao

pensamento  o recurso  de  dar  primazia  ao  assunto e  se  pôr  humildemente  de lado.  Mas

pensamentos, pensamentos isolados, estão compelidos a querer ter um valor por si e têm de

ter pretensão a ser próprios e pensados”1210

A ideia de Schlegel é que cada individualidade possui uma pulsão própria para uma relação com o

mais  elevado;  cada  pensamento  aqui  quer  ser  pensado  enquanto  tal,  e  assim  ser  alçado  pela

potenciação reflexiva a um patamar mais elevado. O perigo que reside nisso está em querer ter um

valor por si, e assim por a si mesmo enquanto um paradigma de um sistema, ou ainda como um

fundamento  absoluto;  a  individualidade  constituída  desta  maneira  parece  sempre  cair  na

unilateralidade da pretensão de existir, sem que sua existência esteja por isso mesmo garantida. Por

isso quando Söderquist aponta para a crítica de Kierkegaard de que os românticos querem “tornar-

se conscientes da sua própria subjetividade por meio de um virar-se para dentro para buscar uma

verdade que não está localizada na esfera finita (…) por virtude apenas das forças que ele possui

dentro de si mesmo”1211, e nisso “tentar erigir uma nova ordem no lugar daquela vazia que ele havia

devastado”1212, ele se refere à vacuidade do próprio sujeito irônico como problema na ideia de uma

1209 SCHLEGEL, 1997, p. 51.
1210 Ibidem.
1211 SÖDERQUIST, 2008, p. 137.
1212 Idem, p. 141.
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autoconstituição do indivíduo, que ao fazê-lo por si só terminaria por erigir um nada absoluto, e

abolir  a  própria  possibilidade  de uma sobrelevação e  de uma “nova ordem”.  Não é necessário

adentrar no mérito de que o impulso por um aperfeiçoamento do mundo e do indivíduo só seria

justificado se aportado por uma ratificação divina, que daria por si o critério de validade de uma

nova ordem, para entrever que, caso o indivíduo seja por si só uma consciência vazia, qualquer

poder maligno poderia ali fazer sua oficina. Mas a questão da plenitude da consciência esbarra na

ideia de que o intento voluntário de aperfeiçoamento, a imaginação sob o comando da vontade,

possa não ser nada a não ser uma presunção infinita, que revelaria apenas a vacuidade da própria

individualidade,  a  qual  mostraria,  antes,  mais  concretude  numa modéstia  ponderada,  que  fosse

cautelosa com relação a este impulso.

Ora, é precisamente esta a crítica de Kierkegaard à pulsão originária do romantismo, pela

qual este pretende rebelar-se contra a libertação moderna das amarras da substancialidade ética do

medievo,  e  querer  nisso  reinstituir  uma  velha  ordem que  sobrepujasse  a  experiência  da

individualidade e da liberdade modernas. Ao querer substituir  a pulsão pela perfectibilidade por

uma pulsão pela simplicidade – “pois a verdadeira simplicidade é que a vida do sujeito expresse o

que ele proclama”1213, ou seja, equivale à segunda imediatez da fé, que suplanta a ambiguidade da

dupla reflexão, que ele reconhece como um novo imediato e um novo começo, Kierkegaard se volta

contra a ideia de que o homem possa um dia restaurar uma unidade originária no histórico, pois o

originário para ele é o pecado, pelo qual o homem está originalmente cindido de si mesmo, e só

pode restaurar-se na integridade do seu eu ao repousar transparentemente em Deus na simplicidade

da fé.  Mas a  própria  fé em Kierkegaard nunca é carente  de tensão, e mesmo nela  persiste  um

antagonismo  entre  vontade  e  intelecto,  na  qual  aquela  é  impulsionada  contra  este  pela  paixão

religiosa  do  indivíduo,  conflito  este  que  jamais  atinge  a  completude;  como  afirma  William

McDonald,  “o  esforço  para  a  simplicidade,  assim  como  o  esforço  de  Schlegel  para  a

perfectibilidade,  nunca  é  terminado”1214.  Schlegel  conceberia  este  ideal  de simplicidade,  na  sua

determinação enquanto começo e fim da atividade do indivíduo, como o próprio ponto ambíguo do

início  e  fim  da  circularidade  que  determina  a  estrutura  do  oscilar  entre  o  real  e  o  ideal  em

determinação recíproca, em que o começo é a sua finalidade e em que ela recomeça em seu próprio

fim. A completude da circularidade implica na simultaneidade entre simplicidade e perfeição, na

formação do indivíduo “clássico” e circunscrito em si mesmo. Portanto, a única distinção parece ser

a ênfase que Kierkegaard coloca na entrega da individualidade ao poder divino, que consiste na

única força capaz de infundir o homem de plenitude; coisa que Schlegel crê, não obstante, que se

possa alcançar por meio de um desenvolvimento orgânico da mesma individualidade, que, no seu

ápice, vem a  reconhecer o religioso por meio de um movimento interior de potenciação. Nesse

1213 KIERKEGAARD, 1967, IX A 240.
1214 MCDONALD, 2013, p. 100.

345



sentido,  a  relação de uma interioridade  em movimento também está  presente,  bem como a sua

necessária relação transcendente com algo maior do que ela própria.

A distinção que Kierkegaard quer enfatizar entre a simplicidade da fé e a perfectibilidade

romântica poderia ser mais nítida se aplicada no contexto da forma da comunicação segundo o

romantismo e a comunicação indireta ou poética que ele desenvolve. Nela, o poeta apresenta o ideal

enquanto possibilidade imaginativa mesmo estando dele desvinculado em termos existenciais. Ao

chamar  a  si  mesmo de poeta  do religioso,  Kierkegaard  intenta  colocar  a  si  mesmo num passo

adiante do romantismo, como na ideia de ironia dominada, pois, junto com este, mantém o pathos

da distância,  mas é consciente  da tarefa da aproximação do ideal,  ou do esforço para tornar-se

cristão. No entanto, se esta tarefa puder ser qualificada como uma tarefa infinita, como vem a ser o

caso, a distância essencial que Kierkegaard quer manter com o romantismo perde sua justificação; e

a distância vem a adquirir a mesma função da  parábase permanente pela qual Schlegel definiu a

ironia.  A ironia  dominada seria  assim determinada da mesma forma que a  ironia da ironia de

Schlegel:  uma  vertigem  infinita  da  ironia  que  não  se  resolve  a  não  ser  em  mal-entendido  e

ambiguidade,  da  mesma  forma  que  se  pode  atribuir  ao  fundamento  da  pseudonímica

kierkegaardiana: se esta constitui um “caminho da mão esquerda” para a fé, por outro lado, não se

pode dizer que, pelo seu caráter poético por si só, conduza ao estádio do religioso. Nesse sentido,

com  respeito  aos  desdobramentos  do  estético  enquanto  um  estádio  da  existência,  que  é  aqui

correspondente à figura metodológica da ironia dominada na produção pseudonímica, Kierkegaard

não vai  muito  além do que  Schlegel  tem a dizer  sobre o poético.  Para Schlegel  o  poético,  ao

apresentar alegoricamente a irrepresentabilidade do infinito, constitui uma prefiguração negativa da

experiência  da  universalidade,  o  que  Kierkegaard  pretende  justamente  rejeitar,  ao  enunciar  a

individualidade como uma exceção com respeito ao universal, bem como na primazia da relação

pessoal com Deus em relação ao universal.

Aqui se pode ver que, ainda que Kierkegaard enfatize a impossibilidade de reconciliação

entre a singularidade do indivíduo e a universalidade da experiência, este elemento infinitesimal da

singularidade também se faz presente na noção de consciência em Schlegel, que na relação com o

universal  permanece  sempre  pautada  por  uma  ambiguidade  residual,  e  pelo  mal-entendido

inevitável em toda comunicação. Este hiato, que ambos identificam com a própria transcendência

da comunicação, “um rasgar no tecido do sentido”1215 do discurso, segundo McDonald, mostra que

Kierkegaard  compartilha  com  os  românticos  a  noção  de  representação,  e  portanto  da  própria

constituição da consciência  reflexiva,  como uma sobrelevação paradoxal,  uma reduplicação que

gera uma diferença a partir da repetição do idêntico – o “pular em cima dos próprios ombros” que

1215 Ibidem.
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Novalis as para definir a reflexão, movimento para o qual em Kierkegaard não faltam analogias.

Para constituir o idêntico para a consciência, deve-se primeiro diferenciá-lo, ou seja destruí-lo: essa

a operação que a reflexão engendra na unidade indiferenciada. Ou seja, a atividade originária da

consciência a partir da identidade indiferenciada é caracterizada por uma repetição do movimento

originário, que não é ele próprio senão um movimento reflexivo; esta é, pois, a origem da reflexão:

ela só pode surgir a partir de uma repetição de si mesma, pois a unidade originária só é dada para

ela por meio dela própria, ou seja, reflexivamente.

A reflexão, nesse sentido, aponta na sua própria estrutura para a duplicidade do originário

para  a  qual  apontam  os  pressupostos  da  ontologia  romântica,  e  que  exigem  ao  menos  dois

fundamentos  para  que se forme uma determinação  recíproca  e  a  elipse da filosofia.  O próprio

fundamento já é em si mesmo duplicado, e portanto refletido, na medida em que já encontra em si

uma relação; trata-se, no entanto, de uma relação descontínua, em que o movimento de referência

ao elemento oposto se revela como paradoxal,  como uma transcendência em que o domínio do

originário é radicalmente alterado. Nesse sentido, os pressupostos ontológicos do romantismo e de

Kierkegaard são próximos ao ponto da indistinção, e o movimento mais fundamental concebido por

Kierkegaard, o da repetição desdobrada naquilo que ele denomina a dialética da mútua justificação,

encontra no conceito de prova recíproca (Wechselerweis) seu análogo: há em ambas um movimento

de confirmação  mútua,  sem uma neutralização  das  diferenças.  Tal  disposição  redunda em uma

abertura para o outro que caracteriza a transcendência, e ao mesmo tempo determina os limites de

cada unidade em si mesma, que se relacionam entre si por um movimento descontínuo, que traz em

si o mesmo caráter súbito do “relâmpago do mundo inconsciente” do Witz, em que “subitamente se

descobre algo que não tem conexão alguma com o precedente”1216. Esta diferença que é gerada na

colisão é aquilo que paradoxalmente define a repetição como o movimento de gênese do novo, e por

meio da qual a reflexão repetida ou potenciada se torna ela própria uma atividade produtiva: apenas

pela sobrelevação ou repetição de si mesma a reflexão se torna então pensamento no sentido poético

do termo – ou, ao contrário, poesia no sentido filosófico do termo, realizando assim a unidade mais

elevada buscada pelo romantismo. Não se pode negar que Kierkegaard realizou de forma magistral

esta mesma unificação, não só ao conceber a dialética como um movimento de mútua justificação

entre o universal e o individual determinado enquanto exceção, em que o próprio individual vem a

determinar-se enquanto poeta e assim protagonista da repetição, mas também ao conceber a dupla

reflexão como o movimento produtivo da própria atividade poética filosoficamente enformada, pela

qual  a  filosofia  entra  em  contato  com  a  poesia  num  movimento  duplamente  produtivo,  cujo

resultado é a comunicação religiosa, ou seja, capaz de adquirir, na sua plenitude, uma expansão e

vivificação que permitem pôr em movimento o espírito daquele que nela mergulha.

1216 Kölner Vorlesungen, KA, XII, p. 393, op. cit. SUZUKI, 1998, p. 201.
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* * *

Temos, com isso, suficientemente delineada a dupla reflexão em relação ao Kierkegaard e

aos  românticos,  e  podemos  passar  às  nossas  considerações  finais,  em  que  avaliaremos  uma

concepção unificada da dupla reflexão nos três autores investigados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo  em vista  as  contraposições  nos  autores  que  investigamos  conduzidos  pela  dupla

reflexão, pretendo realizar nestas considerações finais o traçamento de algumas diretrizes a que a

colocação  da  presente  questão  nos  conduz,  de  forma  a  extrair  algumas  conclusões  acerca  das

posições individuais de cada autor. Pretendo principalmente me utilizar da elaboração conceitual da

dupla  reflexão,  que  foi  nessa  forma  última  forjada  por  Kierkegaard,  para  aprofundar  a

contraposição já realizada no final dos capítulos expositivos anteriores. Isso significa que a filosofia

de Kierkegaard deverá ser posta em teste para provar que pode resistir às investidas das concepções

de  reflexividade  presentes  no  idealismo  fichteano  e  no  primeiro  romantismo,  dos  quais  ele  é

conscientemente devedor.

Primeiramente, devo elaborar uma perspectiva do papel da dupla reflexão na constituição da

subjetividade, na qual entrará em jogo seu significado enquanto atividade filosófica e gnoseológica

e sua aplicabilidade na comunicação, bem como no problema da primazia da consciência e nas suas

consequências para o problema da liberdade e do pensar originário. Em seguida, pretendo pôr em

questão o romantismo como problema filosófico, em que entrará em jogo o seu delineamento a

partir  do conceito de ironia,  bem como o papel  da dupla reflexão na relação entre o ético e o

estético,  ou o poético e  o prático,  em que poderá situar-se nesta  contraposição  o problema do

indivíduo e da modernidade. A partir daí, poderemos traçar um panorama de contraposições entre o

idealismo fichteano, o primeiro romantismo e o existencialismo de Kierkegaard, na qual poderemos

pôr lado a lado os pressupostos ontológicos dos autores e suas consequências religiosas, para por

fim  compreendermos  a  dupla  reflexão  como  um  conceito  capaz  de  articular  uma  perspectiva

duplicada  do  histórico,  importante  para  que  se  compreendam  os  diagnósticos  históricos  da

modernidade presente nos autores e suas consequências para a orientação histórica do indivíduo.

Dupla reflexão: autoconstituição e comunicação

Pode-se dizer que, dadas as apropriações e os débitos implícitos de Kierkegaard a Fichte e

ao romantismo alemão, o projeto filosófico de Kierkegaard consiste em levar o romantismo às suas

consequências últimas até a sua consumação histórica. Nesse sentido é que se deve compreender a

sua  teopoética  existencial,  que  pode  ser  considerada  uma  consequência  histórico-filosófica  do

confronto entre o romantismo de Jena e o idealismo de Fichte, que consiste na apropriação mais

positiva  de  Kierkegaard  do  próprio  idealismo,  ao  contrário  de  Hegel,  do  qual  ele  procura  se

distanciar. O direcionamento que orienta a motivação filosófica de Kierkegaard é a do surgimento

de uma nova forma de subjetividade a partir de uma compreensão das condições de possibilidade da
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primeira forma de subjetividade moderna, cujo modelo é dado para ele a partir de Fichte e Schlegel;

nesse ínterim, Kierkegaard busca conceber uma  dupla subjetividade cujo vir a ser corresponde à

efetivação da dupla reflexão. A isomorfia que pudemos entrever entre as operações de duplicação e

da repetição na reflexão em Kierkegaard; entre a potenciação e a determinação recíproca em Fichte,

e  o  romantizar  e  procedimento  crítico  em  Schlegel  indica  o  interstício  no  qual  esta  nova

subjetividade deve vir à tona, e que possui seu ponto de partida em comum no pressuposto de que a

subjetividade que deve ser potenciada, seja filosoficamente, poeticamente ou pelas vias do prático,

possui como atividade fundamental a reflexão. A partir daí, o conceito de dupla reflexão indica o

nível superior ao qual esta subjetividade deve ser potenciada.

A pergunta,  que em Hegel  é  colocada  a partir  da compreensão da  substância enquanto

sujeito, é em Kierkegaard reformulada na pergunta pela subjetividade da subjetividade. Isso porque

a substância é compreendida por ele a nível da expressão conceitual em si e por si, como aquilo que

está no substrato, aquilo que subjaz, e que portanto já constitui em si uma remissão ao subjetivo. A

pergunta  sobre  a  subjetividade  da  subjetividade,  na  medida  em  que  é  compreendida  em  sua

atividade primeira como reflexão, já consiste na própria pergunta sobre a reflexão da reflexão. No

entanto, a resposta dada por Kierkegaard vai na direção oposta à concepção da filosofia idealista,

pois  sua  concepção  de  subjetividade  refere-se  primordialmente  à  constituição  da  verdade  da

existência, que se encontra sua efetividade no conceito de Indivíduo, e não a uma substância que

pervade, que sub-siste, ou sub-jaz ao todo manifesto da realidade. Ele escreve já de um ponto de

vista que pretende manter a fragmentação e que, em última instância, é refratário à visão do outro

como parte de um mesmo substrato, mas apenas enquanto um próximo a ser aferido por vis do agir

ético, e o mantém como um outro absoluto, em si encerrado mas ao mesmo tempo apontando para

fora, nos mesmos moldes do “porco-espinho” de Schlegel.

Não obstante, falta em Kierkegaard uma concepção de unidade orgânica em que o indivíduo

possa vir a ser determinado enquanto totalidade. Nessa ausência, a ideia de que um indivíduo vem a

ser ele mesmo numa dialética negativa que passa pelo momento de justificação, o embate entre o

indivíduo e a totalidade da época permanece e predomina no desenvolvimento da história e do

indivíduo, e não há reconciliação última numa noção omniabrangente de totalidade. Isso é o que

Kierkegaard pretende instituir como horizonte conceitual em que o indivíduo tem postas as suas

possibilidades  de realização;  no entanto,  a  questão metafísica  fundamental  se  desloca  para  um

conflito  entre  a  finitude  da  existência  e  a  infinitude  do  divino  –  entre  a  existência  finita  na

temporalidade  e  a  eternidade  instantânea  que  restaura  o  indivíduo  na  atualidade.  Não  há  uma

referência  à  ideia  de totalidade,  pois isso indicaria  mais uma tendência ao indivíduo sair  de si

mesmo – ainda que nisso preserve a fé e sua missão divina individual.  Não há uma noção de

restauração do cristianismo em uma totalidade histórica, mas sim uma ideia de que a cristandade
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decaiu  e que a tarefa infinita de tornar-se cristão foi deslocada para a interioridade de cada um.

Kierkegaard portanto tem uma ética, mas não uma política – e permanece, nesse sentido, sendo tão

unilateral como Hegel – que ele havia repreendido justamente por não possuir uma ética. Nesse

sentido,  uma  remissão  imparcial  ao  romantismo  consiste  num  corretivo  salutar  para  esta

unilateralidade, e tem muito a dizer na colocação do problema enquanto conflito entre unidade e

tendência, organicismo e aproximação infinita, totalidade e infinito.  A ideia de que a totalidade

poética é também uma totalidade ética e mesmo política é uma ideia que Kierkegaard rejeitou, em

vistas do seu individualismo radical que também condicionou a sua ruptura na unidade imediata e

na instauração do conflito dialético entre as esferas da existência entre si.

Nesse sentido, é de se perguntar se a ideia kierkegaardiana de um indivíduo singular para a

solução do problema da totalidade não seria antes mais uma intensificação da doença do que um

diagnóstico, e mais um aprofundamento do problema do que a solução. Dado que a antropologia de

Kierkegaard  não  fornece  nenhuma  análise  objetiva  da  sociabilidade,  nem  de  como  a  relação

intersubjetiva se corporifica em instituições, a “obsessão kierkegardiana com a reflexão”1217 teria

unicamente a função de reforçar, em sua filosofia, a relação pura do eu consigo mesmo, em que a

reflexividade intensiva do eu é o único explicativo do vir-a-ser individual e também histórico, que

põe,  numa intensidade  maior  do que  a  que se poderia  ver  em Fichte  ou que o próprio  jovem

Kierkegaard  havia  visto  nos  românticos,  uma  individualidade  absolutamente  autônoma  que  se

posiciona contra todas as tendências e a  Weltanschauung da modernidade,  e assim não vê a si

mesma em seu isolamento como mais um sintoma da radicalização da própria modernidade. Se a

reflexão enquanto atividade fundamental do eu deve ser entendida como uma auto-transparência

que permite o destacamento da substancialidade decadente da modernidade, então a perspectiva de

Kierkegaard parece  levar  esse isolamento  a  um extremo que não reconhece  mais,  nas próprias

manifestações  objetivas  do  histórico,  um  espelhamento  dos  próprios  conflitos  internos  da

interioridade abscôndita. Nesse sentido, quando o romantismo, ao aventar esta possibilidade de uma

auto-transparência enquanto um limite ou um ideal transcendental que orienta o esforço reflexivo

do eu, e que em si não é plenamente determinado como tal, põe as consequências desta divisão de

forma mais  consistente.  O  diagnóstico  kierkegaardiano  da  pobreza  do  idealismo  nesse  sentido

parece  que  termina  por  voltar-se  contra  ele  próprio,  a  não  ser  que  se  encontre  atuando  nesta

individualidade uma potência pela qual ela seja capaz de transfigurar a si própria, e assim à própria

totalidade da qual ela  se encontra  reflexivamente cindida,  mas com a qual ela não pode nunca

romper efetivamente.

Nesse sentido, a pergunta sobre a dupla reflexão em Kierkegaard aparece como a pergunta

pela própria justificação da singularidade da individualidade;  e por isso seu acento é posto por

1217 PLEKON, 1997, p. 277.
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Kierkegaard no ético-religioso e na perspectiva da filosofia prática. A dupla reflexão deve, nesse

sentido, ser entendida do ponto de vista prático como uma unidade transcendental ou um télos, ao

qual a insuficiência do real se relaciona por meio de um esforço. Mas isso indica que o conceito de

dupla  reflexão  em  sentido  estrito  só  possui  efetividade  quando  determinado  enquanto

simultaneidade: a primeira e a segunda reflexão devem se pautar por uma unidade indissolúvel sem

que, ao mesmo tempo, sejam identificadas e dissolvidas uma na outra. Essa unidade paradoxal é,

por  assim  dizer,  o  seu  ideal,  e  sua  orientação  é  dada  em  função  deste.  Esta  determinação

fundamental do prático, que designa a importância que Fichte insistiu em conceder à primazia do

prático sobre o teórico, que divide a atividade reflexiva em dois momentos e permite a elaboração

do conceito de reflexão como Nachdenken, ou um tipo de “pós-pensar”, cujo locus não é senão o da

segunda reflexão  enquanto  pensamento  potenciado.  Todo  Nachdenken pressupõe um travo  que

incide no pensar (Denken), o qual é interrompido e retomado instantaneamente. Nesse sentido, o

substrato do pensamento potenciado é ele próprio coexistente com o pensamento em si, embora

acessível apenas a um movimento do espírito que poderia ser caracterizado como místico na medida

em que é ele próprio o  outro da reflexão, e que se encontra com ela numa relação dialética de

interrupção e retomada, que Kierkegaard denomina repetição.  Esse é propriamente o sentido da

“dialética  negativa”  que  se  apresenta  na  perspectiva  da  dupla  reflexão  nos  autores  em que  a

elaboramos:  a  ideia  de  esforço  e  tendência  em  Fichte,  a  tensão  entre  mística  e  reflexão  nos

românticos e a repetição como salto paradoxal em Kierkegaard expressam o espírito potencial no

qual a reflexão encontra seu limite e sua determinação ao mesmo tempo que a sua possibilidade de

potenciação.

Isso  significa  que  a  estrutura  da  dupla  reflexão  obriga  o  sujeito  reflexionante  a  uma

duplicação  contínua,  em  que  a  atividade  é  duplamente  direcionada  à  oposição  entre  forma  e

conteúdo,  e ao mesmo tempo elevada acima de si  própria,  na reflexão sobre esta reflexão que

assume um sentido de uma autodeterminação autoponente, em que a subjetividade pensante põe seu

fundamento num âmbito exterior à própria filosofia. Este sentido exterior é posto por Fichte como

o  fundamento  prático  do  eu  absoluto,  pelos  românticos  com  a  poiesis autocriativa,  e  por

Kierkegaard no sentido ético-religioso da produção poética. Daí ser impossível separar a questão

sobre  a  forma  da  comunicabilidade  da  questão  da  dupla  reflexão,  pois  na  medida  em  que  a

elaboração filosófico-conceitual é mais do que uma construção de um saber objetivo, que exclui o

interesse subjetivo, ele se constrói na própria comunicação, ou na exortação do tipo fichteano, ou na

poesia fragmentária, ou num discurso edificante religioso. A arte da comunicação indireta, ou do

discurso duplamente refletido, consiste na redução do comunicador e na composição da unidade

entre  opostos  qualitativos,  em que se  fundamenta  um sentido  dialógico  que remete  ao  sentido

clássico da dialética, no qual o encerramento do discurso deve deixar indecidido o resultado do
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procedimento filosófico, e nesta abertura legar para o leitor a ocasião decisiva para que ele possa se

apropriar dela como um momento de autoconstituição. Nesse sentido, Kierkegaard busca recuperar

o mesmo sentido que os românticos empregaram para o dialético: uma arte da comunicação que

consiste em colidir dois opostos qualitativamente distintos de modo a compelir o interlocutor a uma

decisão  apropriativa.  O  sentido  da  unidade  dialética  não  é  então  uma  suprasunção,  mas  o  da

constituição de um paradoxo, um “nó dialético”, que cabe ao leitor e somente a ele desatar1218.

O conceito romântico de duplicação, no entanto, possui uma aplicabilidade mais abrangente

no que concerne às possibilidades  abertas  pela ideia  de uma sinfilosofia  enquanto filosofar  em

conjunto;  e  cabe  perguntar  se  o  sentido  intersubjetivo  do  diálogo  socrático  que  os  românticos

vislumbraram  encontra-se  à  altura  da  multiplicidade  interior  da  personalidade  criativa  que  a

psicologia kierkegaardiana abre enquanto campo de diálogo imanente à interioridade, em que os

personagens são poeticamente criados e postos para conversar uns com os outros – cujo exemplo

eminente se encontra no texto  In Vino Veritas,  em que praticamente todos os pseudônimos são

postos  lado  a  lado  em  um  simpósio1219.  Kierkegaard  talvez  chamaria  o  sentido  romântico  de

sinfilosofia de prosaico, se tivesse tido a possibilidade de se deter um pouco mais nele; ao passo que

os românticos talvez enxergassem com uma vivacidade espirituosa a multiplicidade fragmentária de

uma interioridade posta em sinfilosofia consigo mesma. De qualquer forma, o conceito romântico

de duplicação, pelo qual o fundamento da metacrítica efetuada pelo romantismo é posto ele próprio

na concepção de sinfilosofia,  pode ser concebido como um conceito prévio à  reduplicação em

Kierkegaard,  na  medida  em  que  ambos  efetuam  uma  aproximação  infinita  do  ideal  de  uma

comunicabilidade  plena,  e  nesse  processo  efetuam  uma  nova  potenciação  das  consciências

mutuamente vivificadas  por meio da apropriação da atualidade que as constitui  mutuamente.  A

reduplicação consiste, portanto, num ato de externalização, pelo qual, como expressa Novalis, tudo

em nós deve tornar-se externo e visível, e nossa alma deve tornar-se representável, ainda que o ato

de exteriorização inevitavelmente introduza a retórica e a alegoria como medium, e que com ela a

ambiguidade seja trazida ao discurso, o que é necessário, pois caso contrário o ato de reduplicação

ou exteriorização não seria ele mesmo um ato de liberdade.

O  movimento  da  comunicação  enquanto  externalização  pressupõe  uma  interioridade

refletida em si mesma que é em seguida refletida na elaboração do próprio pensamento filosófico,

que aparece diante dela como um desiderato que é superado na sua própria constituição.  Nesse

sentido, a construção sistemática da filosofia, que é o resultado da externalização do movimento

reflexivo  da  interioridade  e  da  sua  atividade  reflexiva  interior,  ou  seja,  da  própria  atividade

autoconstitutiva da liberdade do sujeito, não é senão a apresentação (Darstellung) desta atividade

1218 Sobre  a  concepção  de  dialética  nos  primeiros  românticos,  que  não  nos  cabe  desenvolver  aqui,  recomendo  o
importantíssimo texto de ARNDT, 2009.

1219 Este texto faz parte do livro Estágios no Caminho da Vida. Cf. KIERKEGAARD, 1988.
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em processo, e como tal é capaz de apresentá-la apenas como um momento em si encerrado de um

processo orgânico de desenvolvimento da totalidade da subjetividade, e nunca o processo mesmo

como um todo. Ou seja, a apresentação da filosofia é uma reflexão sobre a reflexão, na mesma

medida em que sua comunicação deve ser refletida ou indireta; nela, o ato refletido inicial não é

momentaneamente idêntico ao ato da apresentação da doutrina, mas este último já se define por um

movimento retrospectivo, que se volta a si mesmo ao mesmo tempo em que se manifesta numa

forma concreta exteriormente apreensível. Nesse sentido, a atividade infinita de autoconstituição do

sujeito na sua infinitude interior em Fichte, a constituição holística da individualidade absoluta nos

românticos  e  a  liberdade  da  interioridade  e  a  conexão desta  com a  eternidade  no religioso  de

Kierkegaard são constituídas como movimentos de aproximação infinita que impõem ao trabalho

do conceito uma reformulação contínua da letra filosófica na própria exposição desta, o que influi

em sua forma final da elaboração tanto desta quanto do indivíduo que nela se forma. É portanto

impossível  evitar  a  tensão entre  a  unidade  ideal transcendental  da  determinação  recíproca  e  o

desacordo  real entre as partes da oposição que se mostram por si só avessas à vinculação pela

reflexão, e que constituem a própria vida do processo de autoconstituição reflexiva do indivíduo.

Temos  delineados  assim  os  dois  principais  flancos  que  dividem  os  campos  em  que  a

reflexão deve atuar simultaneamente: um é a própria liberdade autoconstitutiva da reflexão interior,

ou seja, a reflexão no sentido infinito, enquanto o outro é a própria apresentação da reflexão na

exposição filosófica na sua forma finita, seja ela sistemática, fragmentária ou literária; se a primeira

constitui  o  desdobramento  infinito  da  reflexão  que  não encontra  nunca  com uma totalidade,  a

segunda confere a forma da totalidade e a configura objetivamente, porém às custas da oclusão da

sua infinitude originária. Nesse sentido, a forma da filosofia é objetivamente finita, mas sua tarefa

subjetiva, que em tanto em Kierkegaard quanto nos românticos, mas também na própria letra da

filosofia de Fichte, se constitui em momentos que se seguem numa sucessão aproximativa e em

distintas reelaborações progressivas, delineando no seu trajeto a orientação da infinitude própria da

atividade filosófica, que no entanto resguarda o inapreensível na sua forma exterior. Este é tanto o

sentido do mal-entendido da ironia romântica quanto da singularidade religiosa em Kierkegaard,

mas também o fundamento da reflexão fichteana, cuja infinitude sempre extrapola o limite objetivo

do conceito, e assim dá lugar para a composição indireta ou negativa da unidade abscôndita da

subjetividade.

Reflexão e formação da subjetividade

Em vistas da negatividade infinita e absoluta da personalidade filosófica máxima, aquela

que se apropria da ironia como ponto de partida para uma potenciação da negatividade por ela
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própria, ou como Kierkegaard pretende, fazer da melancolia sua maior bem-aventurança, pode-se

dizer que Kierkegaard não pretende abdicar da concepção romântica da verdade da subjetividade

como produção e criação, ou seja, como atividade de um sujeito; mas quer de fato conceber uma

antropologia religiosa que esteja subsumida a uma concepção plena de individualidade a partir da

concepção do homem enquanto criado. A parte divina do homem continua sendo, então, aquela da

atividade e da criação – mas isto na relação consigo próprio que consiste ao mesmo tempo na

relação com o Outro divino. Para ele, a queda no pecado não condenou o homem definitivamente à

danação eterna, e o homem, enquanto síntese de finito e infinito, continua contendo em si a centelha

da eternidade e da divindade, embora esta se dê na sua formação individual a partir do religioso

concebido enquanto obra, ou enquanto uma atividade condicionada pelo amor religioso. Na medida

em que  concebe  o  religioso  enquanto  uma  relação  com uma  alteridade,  Kierkegaard  pretende

divergir tanto dos idealistas quanto dos românticos na ideia de que a primazia dada por estes à

subjetividade auto-ativa e autodeteminante é mera vaidade; mas como ele próprio não estabelece

nenhuma diretriz intersubjetiva entre alteridade e subjetividade, negando assim toda possibilidade

de mediação e concedendo unicamente ao dever ético-religioso a tarefa de abrir a individualidade

recolhida em si mesma para que uma força exterior a transfigure, tem-se que nele a superação da

dualidade entre eu e outro, eu e não-eu, é uma tarefa que deve ser tomada decisivamente como

impossível, e o homem deve assumir em sua integridade a experiência da sua própria finitude.

A interpretação egológica da consciência no idealismo contra a qual Kierkegaard se volta

obstrui a experiência da  dádiva como uma condição de possibilidade da própria experiência da

consciência  como abertura  para  a  alteridade  do  tempo.  A inserção  do  sujeito  como  termo  da

possibilidade do que a consciência pode ser enquanto elemento determinante muda a perspectiva do

que o idealismo compreende pelo subjectum. Nesse sentido, a ênfase de Kierkegaard na existência

temporal  enxerga  a  consciência  absoluta  consumada  historicamente  como  mais  uma  opção

determinada pela ruptura, e não como a superação desta. Nesse sentido, o absoluto que se dá nesta

abertura  para  a  eternidade  não  é  mais  apreensível  pela  consciência  e  pelas  suas  injunções

linguísticas, mas apenas obscurece estas duas diretrizes. A transição da subjetividade absoluta para

a existência colocou o sujeito como termo relativo à dualidade do fluxo temporal, e ele deixou de

ser concebido como o substrato de toda dualidade. O sujeito absoluto passa a ser realizável somente

na personalidade, que como tal deve colocar-se numa relação conflituosa com o histórico, e jamais

termina encontrando a si mesma reconciliada com ele. Enquanto o monismo de Hegel apela ao

subjectum  como  universal  concreto,  e  nessa  perspectiva  nenhum  dualismo  pode  subsistir,

Kierkegaard opõe o Indivíduo em relação direta com o absoluto à ideia  de uma universalidade

objetiva, que somente pode determinar-se como abstração, da mesma forma que a ironia romântica
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havia se oposto à inefetividade da abstração da busca por um fundamento último. Nesse sentido, a

estrutura da consciência em Kierkegaard e nos românticos suporta um certo dualismo, embora não

num sentido ontológico ou originário: nos românticos, o movimento de aproximação infinita põe a

unidade como mero horizonte regulativo, e não como um estado de graça a ser restaurado – os

românticos  possuem  a  ininteligibilidade  e  o  mal-entendido  como  prerrogativas  históricas  da

modernidade, que sustentam na sua remissão ao infinito a abertura para a liberdade temporal e que

por isso não devem ser concebidos como pretendendo restaurar nenhum modelo do passado. Em

Kierkegaard, por outro lado a temporalidade sofre uma constrição pelo eterno, no qual o paradoxo

(que guarda uma estrutura similar à do dualismo) subsiste enquanto condição da própria abertura, a

partir do qual o Logos da consciência sucumbe à disposição religiosa do silêncio.

Mas esse silêncio de Kierkegaard, embora possa encontrar no romantismo um análogo ao

silêncio místico,  para o qual  também a unidade originária  é  infinitamente  encerrada  e retraída,

parece  demonstrar,  diante  do  entusiasmo  místico  e  ditirâmbico  dos  românticos,  mais  uma

disposição tardia de cansaço e abdicação, do que propriamente um engajamento na tarefa vigorosa

da autoatividade. Contudo, não se pode ignorar aqui a própria ênfase que Kierkegaard coloca na fé

como uma paixão,  que  ao  mesmo tempo  que  padece  mais  exponencialmente  se  intensifica  na

relação com o absoluto. A ênfase que Kierkegaard coloca no individual, antes de significar uma

resignação  diante  da  impossibilidade  da  reconciliação  com  o  universal,  significa  antes  uma

intensificação da dificuldade da tarefa do espírito, pois agora o indivíduo encontra-se isolado, e a

subjetividade  historicamente  justificada  só  é  qualificada  como uma nova potência  diante  desta

provação infinita. No entanto, da mesma forma que Kierkegaard critica Schlegel por eliminar, ao

perder-se  na  infinitude  abstrata  inefetiva  do poético,  duas  condições  da individualidade  –  uma

relação com o Eu originário e o mundo das relações humanas, pode-se acusar Kierkegaard na sua

concepção tardia de individualidade, de eliminar uma condição fundamental da própria constituição

efetiva desta: a clareza reflexiva da relação individual com a verdade para a própria consciência.

Mesmo a verdade sendo qualificada como uma relação com a subjetividade (seja esta positiva ou

negativa, como no Postscriptum), não é em nenhum momento claro que a paixão da subjetividade

seja algo transparente para a própria reflexão, o que resulta na cisão entre a reflexão e a fé. Se não

há essa transparência,  a  fé permanece  como uma paixão pela  qual  não se pode  decidir,  e  que

termina numa opacidade para uma autorreflexão que a mantém enquanto incerteza. Mas se há um

elemento volitivo na paixão, não se deveria pensar que o refletir por si só seja algo que elude a sua

força, mas de fato pode potencializá-la, desde que adequadamente dominada.

Esta indecidibilidade consiste em mais um fator que atrela à escolha ou a decisão por uma

perspectiva filosófica pessoal – que é a contrapartida da possibilidade de formação da paixão da fé
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pelo cristianismo – ao tipo de pessoa que se é, como indica Fichte: para ele, a reflexividade entre

pensamento e ação é necessária e dada originariamente; ou seja, só se pensa filosoficamente quando

este pensamento se encontra em sintonia com as diretrizes práticas que norteiam a ação individual.

Essa  nuance  seria  concebida  por  Kierkegaard  na  unidade  expressa  pela  ideia  da  escolha  de  si

mesmo, em que o sujeito se constitui efetivamente enquanto indivíduo ao pôr pela vontade uma

relação consigo próprio na qual ele circunscreve pela sua própria liberdade sua própria limitação.

Esta ação encontra em Fichte seu análogo na resolução da vontade que valida o saber de si do

indivíduo, e que determina a ação constitutiva mais fundamental que tanto para ele quanto para

Kierkegaard consiste no ato da fé, que coincide com a autoconstituição do sujeito plenamente livre.

Como Fichte concebe, a autonomia se efetiva pela reflexão potenciada por meio da infinitude da

reflexão  subjetiva,  que  no  entanto  é  puramente  autorreferente,  tendo  como  parâmetro  para  a

autorreferência apenas o ideal transcendental da lei que regula a ação, que confere ao prático a

primazia sobre o teórico – daí o idealismo fichteano;  não que a filosofia  de Fichte não abra a

perspectiva para uma dupla acepção deste como um real-idealismo ou um ideal-realismo, mas a

insistência de Fichte na primazia do prático concede ao idealismo um acento mais enfático. No caso

de Kierkegaard e também para os românticos, por outro lado, a infinitude da reflexão interior na

qual o indivíduo se autodetermina se dá por uma dupla referência ao real e ao ideal, e daí a dupla

reflexão se manifeste de forma mais nítida como a relação entre o histórico e o supra-histórico, o

indivíduo e Deus, e não simplesmente a normatividade transcendental da ação. Em Kierkegaard,

por sua vez, o indivíduo aparece cindido do histórico como o universal, e o acento que Fichte havia

posto na ação e na decisão que fundamenta a fé e que é o ponto de partida do conhecimento parece

ser de certa forma recuperado por Kierkegaard, no que concerne à importância que ele dá ao ético

em detrimento do universal-histórico. Nesse sentido, portanto, Kierkegaard e Fichte encontram-se

mais próximos entre si, e antagonizam com a perspectiva, ao menos idealmente,  universalista e

conciliadora do romantismo.

Por outro lado, quando Kierkegaard põe na voz do próprio pseudônimo ético a ideia de que

a formação da individualidade deve ser pautada por um equilíbrio entre o ético e o estético1220,

poderíamos inclusive aventar a possibilidade de que esta oposição corresponda à oposição entre

Fichte e os românticos; se estes últimos concebem uma ideia de subjetividade pautada por uma

formação  poeticamente  determinada  pelo  ideal  da  beleza  da  arte,  ou  seja,  a  unidade  da  ideia

concebida enquanto uma experiência  de  autopoiesis,  eles correspondem à forma do estético  da

mesma medida em que Fichte, na sua ênfase na ação e na fé como um puro pôr de si mesmo na

decisão corresponde ao ético.  Por outro lado,  é no próprio ético que deve permanecer  aberta  a

possibilidade para o equilíbrio,  enquanto que do ponto de vista do estético o ético é concebido

1220 Como consta em KIERKEGAARD, 2004, vol II, parte 2.

357



apenas enquanto uma ocasião para um desfrute  interessante do instante; não há, por assim dizer,

uma contrição das inclinações sensíveis em nome de uma subsunção das diretrizes da personalidade

a  uma  legalidade  universal.  Todavia,  o  que  Kierkegaard  coloca  como  telos da  formação  da

personalidade não é senão a individualidade religiosa, que exige na sua constituição a possibillidade

da suspensão do ético enquanto o universal para que o indivíduo possa colocar a si mesmo na sua

singularidade própria diante de Deus, diante do qual ela deve estar justificada mesmo na ruptura da

sua relação com o geral  ou universal.  Nesse sentido,  abre-se também uma prerrogativa  que se

inclina para o lado do estético, na medida em que é precisamente através dele aqui que se encontra

a disposição subjetiva do silêncio, da mesma forma como Abraão fez quando estava em provação.

Kierkegaard associa esta disposição com o estético no sentido de que o estético implica sempre

numa dualidade m oposição entre aparência e essência, entre interior e exterior – que no ético, ao

contrário, o indivíduo esforça-se para superar; mas esta disposição, que aponta para a estrutura da

ambiguidade irônica e para o jogo de aparências do estético, é a mesma da estrutura elíptica da

concepção romântica de filosofia, e que é a única que permite, refratária a toda possibilidade de

apreensão pela generalidade do conceito, a individualidade abscôndita do religioso.

As concepções kierkegaardianas das esferas da existência encontram, nesse sentido, nesta

dupla vinculação com Fichte  e com os  românticos,  os traços  mais  marcantes  das  suas  tensões

internas, e que são expressas também pelos direcionamentos distintos que a reflexão sofre em cada

uma das suas acepções. No religioso, pelo qual Kierkegaard expressa de forma completa a dupla

reflexão, a própria ideia de que se pode escolher dentre uma das assertivas reflexivas, entre uma

reflexão interior  ou  exterior,  entre  ético  e  estético,  entre  uma auto-atividade  que envolve  uma

abdicação do mundo de um lado, e uma atividade sobre o mundo que envolve uma auto-abdicação,

deve ser deixada indecidível,  e o poder milagroso da graça divina deve advir  como uma força

superior capaz de realizar o movimento paradoxal da simultaneidade entre ambos. Ao conjugar a fé

como uma paixão e como uma dádiva, Kierkegaard mantém a distinção entre uma atividade interior

que encontra na relação de tensão entre Deus e a própria individualidade, e também a tendência que

reside na própria tensão de inclinar-se pra uma plenitude vindoura da reconciliação. Nesse sentido,

reside aí tanto uma diretriz de uma promessa futura, que Schlegel denominaria justamente o caráter

profético da individualidade religiosa, como a dualidade em eterna tensão de aproximação como na

estrutura básica da ontologia romântica.

É nesse sentido que poderíamos conceber que as teorias da consciência em Kierkegaard e

Schlegel compartilham estruturas semelhantes: a construção da religiosidade de Kierkegaard guarda

um sentido muito próximo da  Bildung romântica, e a partir desta proximidade pode-se dizer que

Kierkegaard estava certo ao compreender a tarefa do romantismo como um novo advento histórico

da  subjetividade  em uma  nova  potência.  Porém,  a  sua  perspectiva  tardia,  ao  transferir  para  o
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indivíduo a tarefa de potenciar-se por si mesmo por uma relação pura com o divino, imputou à

totalidade do mundo um esvaziamento que se faz valer mesmo que para ele o universal subsista

enquanto ocasião para o exercício do amor ao próximo. A vacuidade da esfera do universal não

compreende nenhum momento de unidade entre a formação do indivíduo e a formação do mundo,

seja sob a forma da substancialidade ética ou sob a forma da constituição metafísica do mundo. Os

românticos diriam que a organicidade do movimento da formação devem possuir uma tendência de

convergência para uma unidade, que no religioso de Kierkegaard é cada vez mais esmaecida, até

que subsista somente ou a pura dádiva e a graça onipotente do poder divino, ou a pura liberdade de

um indivíduo absoluto que não possui fora de si apenas o deserto da realidade da alteridade, à qual

ele deve, contudo, dirigir sua compaixão religioso – o que equivale, da perspectiva do religioso

como reflexão, engajar-se no processo reflexivo de nivelamento, que se torna assim inescapável na

relação do indivíduo religioso com o real.  A proposta de Kierkegaard ao processo histórico de

dissolução  da  substância  ética  na  modernidade  é,  portanto,  uma  proposta  niilista  ao  estilo  do

cristianismo: o indivíduo que nada possui deve amar o seu próprio nada, a sua melancolia só é

superada no amor pela sua melancolia, e o processo de nivelamento reflexivo não pode, em última

instância, ser revertido, a não ser enquanto individualidade potenciada, que pode ao mesmo tempo

por a si mesmo para fora do mundo, e abandonar-se à possibilidade da graça divina, a única força

capaz  de  reverter  a  dissolução,  e  transformar  a  morte  em  vida.  Nesta  fé  no  absurdo  e  na

paradoxalidade da graça divina, que transforma todo desespero em esperança, reside a única chave

do cristão  que  reflete  sobre  o  processo  deletério  da  reflexão  enquanto  nivelamento  –  e  assim

inverte; mas este processo mesmo permanece velado ao pensamento, para o qual já se encontra

encerrada a possibilidade de uma unidade orgânica da substancialidade do mundo, e portanto de

uma possibilidade construtiva de formação.

Nesse sentido, pode-se definir que a tarefa da dupla reflexão permanece sendo a mesma

tanto em Kierkegaard quanto em Fichte e nos românticos, ou seja, a da potenciação na formação da

subjetividade. No entanto, a partir daí, os autores se despedem e se encaminham cada um para uma

perspectiva distinta;  enquanto em Fichte e nos românticos  a ideia de que o eu finito real pode

engajar-se numa relação de aproximação com o ideal absoluto, que consiste no ideal também de si

mesmo e do universal, ou seja, no qual prevalece no infinito a reconciliação absoluta entre real e

ideal  numa  unidade  completa,  para  Kierkegaard  esta  pretensão  deve  ser  abandonada,  e  a

reconciliação  do  indivíduo  consigo  mesmo  dar-se-á  apenas  pela  graça  divina,  que  permanece

desvinculada  do  esforço  individual  –  que,  no  entanto,  permanece  como  condição  daquela.  A

liberdade  do  indivíduo  se  dá  portanto  apenas  na  contínua  negação  da  sua  própria  efetividade

existencial,  e  nesse  sentido  o  conceito  kierkegaardiano  de  indivíduo  se  erige  a  partir  de  uma

dialética negativa que vê na resolução do histórico apenas um processo reflexivo de dissolução, que
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concede  à  reconciliação  um  caráter  supra-histórico.  A  segunda  reflexão  e  a  subjetividade

potenciada,  enquanto nos românticos e em Fichte ainda pode guardar uma certeza de si que se

interpõe  à  altura  do  histórico,  em Kierkegaard  qualquer  auto-asserção  nesse  sentido  deve  ser

“martirizada” em nome da fé,  e quanto maior  a dissolução, maior a plenitude da graça divina.

Como não há nenhuma garantia de que o rebaixamento reflexivo do indivíduo será concedida por

Deus, este é relegado ao eterno padecer na angústia e na possibilidade, na qual seu esforço infinito

se  define  antes  como  autoaniquilação,  e  não  autolimitação,  autocriação  ou  autoposição.  A

unilateralidade do religioso nesse sentido é uma condição para a relação com a força superior que o

pôs, da qual ela depende para que a consciência aniquilada na consumação da primeira reflexão

possa  desdobrar-se  numa  nova  potência  transcendente  num  patamar  superior.  A  relação

ambivalente da consciência com o mais elevado, diante do qual ela se nulifica para se elevar e vice-

versa,  é  a  contrapartida  da  própria  disposição  ambígua  da  divindade,  ora  disciplinadora,  ora

misericordiosa, que se delineia na própria contradição presente na lei máxima do cristianismo que

determina o amor enquanto dever.

O modelo  de  subjetividade  decorrente  do  cristianismo  de  Kierkegaard  reside,  portanto,

numa distância importante das concepções românticas e idealistas; seu acento forte no indivíduo e

sua relação com o absoluto marcha na direção oposta do “idealismo absoluto” de Schlegel e do eu

autossuficiente de Fichte, embora todas estas perspectivas tenham se erigido como uma resposta ao

problema do  fundamento. Se de um lado o dualismo romântico tende para um holismo no seu

horizonte, da mesma forma que em Fichte o homem segue sua vocação para a relação com o mais

elevado  a  partir  de  um esforço  pessoal,  em  Kierkegaard  tanto  a  perspectiva  de  uma  unidade

transcendental quanto da possibilidade de uma elevação por esforço próprio são suplantadas pela

humilhação e rebaixamento martirizantes do indivíduo como cumprimento da exigência divina de

ruptura com o mundo. O cristão verdadeiro jamais pode atingir um momento de reconciliação com

o mundo, embora deva viver nele imerso nessa ambivalência irônica que para os olhos do mundo é

loucura e desrazão, pois nenhum indício do fundamento originário do mundo pode ser encontrado

no mundo. Desenvolveremos a seguir os desdobramentos desta perspectiva.

Fundamento e transcendência

Enquanto  o  individualismo  de  Kierkegaard  se  situa  numa  esfera  alheia  ao  holismo

organicista com que Schlegel e Novalis enxergavam a cristandade universal, precisamente por não

considerar mais historicamente possível retornar à expressão ascética ou monástica do cristianismo

medieval, que historicamente degenerou no escolasticismo que abole a imitação de Cristo como um

caminho individual, as duas perspectivas possuem uma diretriz em comum: o religioso corresponde
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esfera do fundamento, pela qual se explica a conformação do mundo histórico e político, e não o

contrário.  A  ênfase  moderna  no  cristianismo  doutrinal  em  função  de  um  cristianismo  vivo  e

existencial, que constituía precisamente a “vantagem da idade média”1221 sobre a idade moderna,

terminou por colocar  em segundo plano o aspecto existencial  da doutrina,  e escamotear  a vida

religiosa  enquanto  paixão  e  sofrimento  do  cristão  autêntico.  A constituição  do religioso  como

fundamento é o que possibilita Novalis a identificar a Europa com a cristandade, e profetizar que a

neutralização do cristianismo significa a morte do ocidente e da Europa enquanto civilização. Nesse

sentido,  tanto  Kierkegaard  quanto  os  românticos  concordariam que  a  tendência  historicamente

deletéria  da  substancialidade  civilizacional  do  medievo  presente  na  modernidade  não  teria  sua

origem na própria cristandade, mas em um fator exógeno, que se volta diretamente contra ela; e

nesse sentido, ao enxergar o religioso como fundamento, o moderno se torna portanto o elemento

demiúrgico  que  em  Kierkegaard  vem  a  ser  qualificado  de  forma  mais  explícita  enquanto

gnosticismo  e  cujas  raízes  panteísticas  já  podem  ser  vislumbradas  na  própria  ontologia  do

romantismo. O caráter prometeico do moderno, cuja tendência de pôr o homem no lugar de Deus

atinge  seu  delineamento  mais  explícito  na  Aufklärung,  consiste,  nesse  sentido,  na  origem  da

escatologia negativa – ou mesmo niilista – que Kierkegaard vê com relação ao histórico, e que o

leva a conceber a perspectiva do religioso como uma metaperspectiva histórica na qual todos os

elementos  do processo de desenvolvimento do histórico na modernidade possuem um ponto de

referência transcendente em comum.

É nesse sentido que a dupla reflexão constitui o duplo movimento filosófico de referência ao

absoluto,  que  de  um lado  perpassa  como  substrato  cada  passo  dado  no  percurso  histórico  da

modernidade,  e  que  de  outro  lado  possui  seu  referencial  no  indivíduo,  já  que  todas  as  outras

configurações  objetivas  da  modernidade  –  as  instituições  burguesas,  a  formação  da  unidade

histórica no nacional e mesmo a própria cristandade – remetem a esta negatividade constitutiva da

subjetividade em sentido moderno; a qual consiste, para Kierkegaard, ao mesmo tempo no veneno e

no remédio, pois somente nela se dá a luta entre a fé e a aniquilação total do mundo histórico. Ao

querer o nada, ou ao deixar o nada subsistir, a consciência histórica põe a si mesma fora do mundo

e o concebe ele próprio como o embrião da aniquilação, no qual o mundo deve dissolver-se, e é

somente  assim que a subjetividade pode atingir  uma potência  mais  elevada.  Nesse sentido,  ele

diverge essencialmente dos românticos, pois nestes o indivíduo era visto ambiguamente como parte

integrante  da  totalidade  da  realidade  –  ou  seja,  seu  aniquilamento  não  coincide  com  o

aniquilamento da realidade como um todo – e também como fator constitutivo da própria realidade;

a extensão da ironia romântica, que possibilitava a elasticidade da subjetividade em que lhe era

permitida ver a si mesma como criadora absoluta do mundo do qual no entanto fazia parte, tornava-

1221 KIERKEGAARD, 1990, p. 192.
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a avessa a esta refratariedade a uma substância ética na qual a própria subjetividade se engaja a

construir, e que, ao fazê-lo, se põe a construir também a si mesma, na perspectiva de constituir no

infinito com o mundo uma única individualidade absoluta. O indivíduo romântico só é absoluto

quando ele é efetivo no mundo e por meio dele, constituindo com ele uma unidade entre totalidade

e infinitude na qual não há definitivamente aquela ascese da oclusão que caracteriza o cristianismo

de Kierkegaard.

Se  se  concede  ao  ponto  de  vista  de  Kierkegaard  uma  compreensão  mais  precisa  do

cristianismo, então é válido dizer que a inclinação romântica ao panteísmo da substância, aliado a

uma concepção ativa e criadora de subjetividade,  contém elementos modernos que invalidam a

identidade  entre  a  cristandade histórica  e  a  substância  ética  viva;  estes  elementos  devem,  com

efeito, ser estabelecidos como aqueles pelos quais o romantismo concebe o cristianismo como o

sentimental  na  poesia,  e  cuja  tendência  intrínseca  mais  própria  é  buscar  constituir  uma  nova

substancialidade,  na ideia messiânica de um novo começo e na escatologia que põe, sobretudo, a

totalidade harmônica do clássico como telos último. Com efeito, a progressividade romântica possui

elementos modernos, embora não deva ela própria ser confundida em seu conceito com o moderno.

Poder-se-ia dizer que o progressivo incorpora em si o moderno enquanto tendência a ser resolvida

numa unidade maior, que caracteriza precisamente a potenciação da consciência que caracteriza a

dupla reflexão na filosofia romântica – e por isso mesmo é necessário pensá-la como dupla, e não

simplesmente  uma segunda  reflexão:  pois  ela  deve  sustentar  simultaneamente  a  tendência  e  o

movimento  típicos  da  subjetividade  moderna  enquanto  elementos  internos  da  constituição  da

infinitude interior do absoluto. Isso implica afirmar que o modernismo romântico se arroga, de fato,

uma tendência ao substancialismo de cunho espinosano com a infinitude interior do impulso e do

esforço de cunho fichteano,  entremesclado num duplo movimento  de potenciação e vivificação

infinitas, e que do ponto de vista prático redunda na aplicação do procedimento da romantização ao

próprio elemento histórico da realidade do mundo. Ou seja, as conformações substanciais em seu

movimento interno adquirem forma concreta no real, através do religioso como fundamento, e se

objetificam nas organizações objetivas enquanto manifestações do espírito no mundo, e isso se dá

pelas formas religiosas, pelas obras de arte e mesmo pela formação das nações.

Do ponto de vista de Kierkegaard, nenhuma destas manifestações encontram-se justificadas

enquanto remissão ao espiritual. Nem mesmo o protestantismo escapa da inautenticidade histórica

da  subjetividade  moderna:  ele  é  para  Kierkegaard  uma  falsidade,  da  mesma  forma  que  o

catolicismo é para ele uma temeridade da qual ele não quer ser culpado. No momento histórico em

que toda substancialidade se dissolveu em formas abstratas de universalidade, somente o indivíduo

existente e sua consciência individual pode constituir-se como substrato pelo qual o divino pode

manifestar-se no mundo. A discrepância entre o ponto de vista romântico e o de Kierkegaard não é
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em lugar nenhum mais  acentuada  do que aqui:  a perspectiva de uma realidade  vivificada pelo

espírito da idealidade, em que o éter pode ser desvelado como o elemento vivo que integra todas as

particularidades do real e em que o espírito encontra-se presente no mundo e remete para fora dele,

e no qual a dupla reflexão entre a consciência e o infinito emerge no horizonte como o ideal que a

tudo  atrai,  no  qual  o  homem e  o  divino  se  espelham mutuamente,  é,  nesta  virada  filosófica,

suplantada  por uma realidade completamente dissolvida no abstrato e  no negativo,  pela  qual o

indivíduo é conduzido a intensificar nada além da sua própria negatividade, o que define a própria

ideia  de potenciação da consciência  para Kierkegaard.  Se o cristianismo é reflexão,  reflexão é

nivelamento,  e ao mesmo tempo a exceção religiosa é a exceção  aristocrática, o aristocrata do

espírito  de  Kierkegaard,  o  indivíduo  existente  no  martírio  do  religioso,  equivale  à  figura

nietzscheana do último homem, que deve neutralizar o mundo todo a partir de seu rebaixamento

mais  eminente,  realizando  assim  sua  reversão  absoluta  em  elevação,  na  qual  se  dá

concomitantemente o segundo movimento de  inversão que o cristianismo propõe para o mundo.

Por isso o cristão é, aos olhos do homem natural, um traidor1222, e o cristianismo deve aparecer para

o mundo como uma qualificação da morte e renascimento em espírito, para o qual não há nem

jamais deve haver uma reconciliação com o mundo.

É também nesta direção que se deve compreender  a relação entre a antissistematicidade

filosófica dos românticos  em oposição à  de Kierkegaard;  se o perigo da filosofia  é justamente

degenerar-se na construção professoral de sistemas de filosofia que abstraem da tarefa de viver o

que se professa, nos românticos permanece a ambiguidade entre ter e não ter um sistema, que é

igualmente perigoso de ambas as formas. Esta divergência revela novamente o cansaço presente no

pensamento  de  Kierkegaard  enquanto  um  filósofo  tardio  do  idealismo:  se  a  vitalidade  do

pensamento romântico se encontra na necessidade conjunta com a impossibilidade de se obter um

sistema,  na  qual  o  indivíduo  sabe  que  não pode constituir-se  numa unidade  pensável,  mas  no

entanto  deve  encontrar  forças  para  fazê-lo,  o  conceito  de  indivíduo  religioso  de  Kierkegaard

apresenta, antes, uma recusa absoluta da mesma tarefa, na qual a pulsão por sistema consiste ela

própria na exclusão da possibilidade de tornar-se indivíduo. Este não pode, portanto, conformar-se

no pensamento, mas sua sua apreensão como unidade deve dar-se somente na existência; contudo,

como  esta  sempre  transcende  os  limites  do  pensamento,  ela  não  pode  ser  ao  fim  e  ao  cabo

apreendida  pelo  pensamento,  e  a  reflexão  se  torna  uma  atividade  de  recolhimento da

individualidade no indizível,  e que apenas se manifesta  obliquamente por vias da comunicação

indireta.  A  ambiguidade  em  Kierkegaard  não  se  encontra,  portanto,  no  próprio  processo  de

constituição  do  individual,  mas  sim  na  comunicação  refletida;  e  o  indivíduo  não  pode

circunscrever-se  no  pensamento,  mas  apenas  na  própria  comunicação.  Ao  fim  e  ao  cabo,  o
1222 Idem, p. 140.
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pensamento jamais adquire uma função constitutiva, mas somente expressiva, e ele só se torna obra

de arte na comunicação. Pode-se dizer, portanto, que o conceito de viver poeticamente não pode, e

também  não  deve, coadunar-se,  em  última  instância,  com  o  pensamento  criativo,  como  nos

românticos, e nesse sentido a noção de religiosidade de Kierkegaard é mais  mística – e por isso

mesmo, como pensaria Schlegel, mais unilateral.
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