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1. Considerações Prévias

A	época	do	pensamento	político-filosófico	que	nos	propomos	analisar	
neste	ensaio	é	das	mais	difíceis	e	das	mais	ingratas.	Não	só	porque	uma	das	
consequências	da	giganthomachia	em	torno	da	Revolução	Francesa	e	dos	seus	
efeitos	 foi	 a	desagregação	das	 categorias	 em	 torno	das	quais	 era	habitual	
ordenar	os	 filósofos	e	as	 suas	 ideias,	mas	 também	porque	nem	sempre	é	
fácil	determinar	onde	começa	o	propriamente	filosófico	nestas	discussões	
e	onde	acaba	aquilo	que	 (por	muito	 respeitável)	 era	ainda	de	uma	outra	
ordem.	Isto,	por	si	só,	tornaria	já	complicada	a	nossa	tarefa.	Acontece	que,	
talvez	mais	do	que	em	torno	de	qualquer	outro	acontecimento	histórico	de	
importância	excepcional,	os	debates	filosóficos	em	torno	do	significado	da	
Revolução	Francesa	mobilizaram	e	mobilizam	ainda	interesses	que	não	são	
de	ordem	estritamente	filosófica,	embora	possam	interessar	directamente	à	
Filosofia.	O	mesmo	não	se	dirá,	pelo	menos	nos	dias	de	hoje,	relativamente	
à	Alemanha	nacional-socialista,	ou	à	União	Soviética,	embora	tal	possa	ter	
sido	verdade	algumas	décadas	atrás.	É	que,	nestes	dois	exemplos,	o	carácter	
simplesmente	monstruoso	dos	respectivos	regimes	não	permite	–	excepto	
no	caso	de	alguns	cínicos,	ou	de	indivíduos	desprovidos	do	sentido	mais	
elementar	da	decência	–	uma	defesa	apaixonada	dos	acontecimentos	ou	das	
intenções	dos	agentes,	nem	sequer	aquele	interesse	à	distância,	de	que	falava	
Kant	em	O Conflito das Faculdades,	próprio	de	quem	não	está	 envolvido,	
mas	que,	por	isso	mesmo,	manifesta,	pela	sua	simples	curiosidade	ou	pelo	
entusiasmo,	o	respeito	que	lhe	inspiram	todas	as	tentativas	da	humanidade	
para	aperfeiçoar	as	condições	da	sua	existência1.

1	Cf.	Kant,	Der Streit der Fakultäten,	zweiter	Abschnitt,	A	144:	«A	revolução	de	um	
povo	pleno	de	espírito	(...)	encontra,	todavia,	nos	ânimos	de	todos	os	observadores	(que	
não	se	encontram	eles	próprios	envolvidos	nessa	refrega)	uma	participação	voluntária	
que	confina	com	o	entusiasmo	e	cuja	exteriorização	estava	associada	ao	perigo,	a	qual,	
por	conseguinte,	não	pode	ter	nenhuma	outra	causa	senão	uma	disposição	moral	na	
espécie	humana.»
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A	impressão	geral	que	se	retém	do	estudo	da	evolução	do	pensamento	
político-filosófico	entre,	sensivelmente,	1790	e	1840	é	a	de	um	abaixamento	
progressivo	de	nível.	(Hegel	na	Alemanha,	ou	Tocqueville	em	França,	poderão,	
nas	décadas	de	30	e	de	40	do	século	xix,	 ser	apontados	como	excepções.)	
O	caso	alemão	é	paradigmático;	depois	de	Hegel,	os	filósofos	que	conservam	
o	interesse	pela	reflexão	política	escrevem	em	periódicos	e	em	revistas	para	o	
grande	público,	e	a	sua	atenção	está	cada	vez	mais	circunscrita	às	questões	do	
momento.	Da	geração	de	Hegel,	Schelling,	que	pelo	menos	até	às	Conferências 
de Stuttgart	de	1810	conservara	algum	interesse	pela	filosofia	do	direito	e	do	
estado,	dedicar-se-á	cada	vez	mais	à	Filosofia	da	Religião.	Schopenhauer	tem	
pouco	a	dizer	sobre	o	assunto.	O	seu	pessimismo	antropológico	impedia-o	de	
ver	na	política	uma	actividade	com	sentido;	as	suas	poucas	incursões	neste	
domínio	são	quase	 irrelevantes	e	nem	sempre	dignas	do	grande	pensador	
que,	na	 realidade,	 foi.	Nos	Parerga e Paralipomena	 vai	ao	ponto	de	afirmar	
que	a	monarquia	e	não	a	república	é	o	regime	natural	para	o	governo	dos	
homens	porque,	como	o	comprova	a	observação	do	reino	animal,	qualquer	
empreendimento	que	envolva	o	perigo	e	o	risco	supõe	uma	relação	de	obe-
diência	a	um	chefe	de	fila	dotado	de	capacidade	de	comando2.

Na	 generalidade	 dos	 casos,	 cada	 vez	 mais	 os	 interesses	 de	 facção,	 as	
tomadas	 de	 partido,	 os	 alinhamentos	 ideológicos,	 se	 sobrepõem	 à	 pura	
reflexão.	 Podemos	 lamentar	 que	 assim	 seja.	 Tal	 não	 impede	 que	 muitas	
das	 ideias	 que	 foram	 agitadas	 nestes	 anos	 continuem	 ainda	 bem	 vivas	
nos	 nossos	 dias,	 nem	 que	 as	 linhas	 de	 clivagem	 política	 e	 filosófica	 que	
nesses	anos	se	evidenciaram	não	sejam	ainda,	em	larga	medida,	as	nossas.	
É	isto	que	torna	ainda	hoje	fascinante	o	estudo	desta	época.	Além	disso,	
convém	também	dizer	que	todos	os	apelos	do	pensamento	conservador	ou	
contra-revolucionário,	que	se	fazem	ouvir	a	partir	desta	altura,	à	tradição	
e	à	história,	são	singularmente	modernos	e	anti-históricos.	Sem	exagerar	a	
influência	de	um	autor	como	Edmund	Burke	–	bem	real,	no	entanto,	quer	
no	curto	quer	no	médio	prazo,	tanto	na	Alemanha	como	em	França3	–	é	

2	 Cf.	 Arthur	 Schopenhauer,	 «zur	 Rechtslehre	 und	 Politik»,	 in Parerga und 
Paralipomena,	in	Sämtliche Werke,	Darmstadt,	Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	2004,	
Band	V,	pp.	284-315,	p.	301.	Traduzimos	por	«chefe	de	 fila»,	com	alguma	 liberdade,	
a	palavra	alemã	Oberbefehlshaber.

3	 Não	 esquecendo	 Gentz	 ou	 Rehberg,	 na	 Alemanha,	 de	 que	 falaremos	 mais	
abaixo,	convém	mencionar,	entre	os	autores	de	língua	francesa,	em	plena	época	revolu-
cionária,	Sénac	de	Meilhan	e	Mallet	du	Pan,	ou,	já	após	o	Termidor,	Louis	de	Bonald.	
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justo	reconhecer-se	que	criou	um	modelo	de	pensar	a	política	e	a	história,	
desconhecido	até	então,	e	um	estilo:	a	reivindicação	das	liberdades	(ou	seja,	
na	realidade,	dos	privilégios	de	certos	grupos	sociais)	contra	a	liberdade4,	
a	afirmação	da	superioridade	do	herdado	do	passado	e	sedimentado	pelo	
tempo,	contra	a	inovação	e	a	invenção	do	futuro.

2. Perante a Revolução: Partidários e Adversários

2.1 A reacção na margem esquerda do Reno.
 Os casos de Gentz e de Jacobi
Em	anteriores	ensaios	desta	colectânea	foram	já	objecto	de	análise	deta-	

lhada	 as	 críticas	 à	 Revolução,	 tanto	 em	 Inglaterra	 como	 na	 Alemanha.	
A	questão	da	relação	entre	a	teoria	e	a	prática	–	retomada	por	Kant	no	bri-
lhante	ensaio	que	escreveu	sobre	este	assunto	–	encontrou-se,	muitas	vezes,	
também	já	o	dissemos,	no	cerne	destas	apaixonadas	discussões.	Uma	das	
teses	fortes	dos	conservadores	(que	deveremos	distinguir	dos	reaccionários,	
ou	 dos	 simplesmente	 contra-revolucionários,	 como	 se	 verá	 ao	 longo	 do	
presente	ensaio)	 consistia	em	defender	a	 impraticabilidade	das	propostas	
dos	partidários	da	Revolução,	ainda	que,	por	outro	 lado,	 reconhecessem	

Ainda	 antes	 do	 final	 do	 século,	 em	 1797,	 mas	 no	 seu	 exílio	 em	 Londres,	 o	 jovem	
Chateaubriand	publica	un	Essai sur les Révolutions	onde	se	pode	detectar	a	influência	
das	ideias	de	Burke.

4	Retomamos	aqui	a	crítica	de	Hegel	a	uma	certa	 ideia	de	 liberdade,	herdada	de	
um	passado	mitificado,	e	que	se	confunde,	muitas	vezes,	pura	e	simplesmente,	com	o	
arbítrio	grosseiro	e	a	barbárie	nos	costumes.	(Cf.	Grundlinien der Philosophie des Rechts,	
§	359;	citaremos,	de	agora	em	diante,	a	partir	da	tradução	francesa	de	Jean-François	
Kervégan,	Principes de la Philosophie du Droit,	Paris,	PUF,	1998,	p.	423.)	Hegel,	em	todo	
o	caso,	pensava	na	Alemanha	e	não	na	Inglaterra.	Friedrich	von	Gentz,	de	que	falámos	
na	nota	anterior	e	de	que	voltaremos	a	 falar	na	 secção	 seguinte,	próximo	das	 ideias	
de	Burke,	exprimiu	também	teses	semelhantes	a	estas	num	pequeno	ensaio	redigido	
em	1809	por	ocasião	de	uma	reunião	dos	governos	da	Confederação	Germânica,	que	
teve	lugar	nesse	ano	em	Carlsbad.	(Über den Unterschied zwishen den landständischen und 
Representativ‑Verfassungen;	Sobre a Diferença entre as Constituições Estaduais e as Constituições 
Representativas.)	Hegel,	nos	Grundlinien,	reagirá	contra	este	tipo	de	ideias,	defendendo	
que	só	uma	Constituição	Política	–	e	não	o	costume	ou	a	 tradição	–	é	o	verdadeiro	
organismo	da	liberdade.
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que	elas	pudessem	ser	muito	atractivas	em	teoria,	ou	a	expressão	de	ideais	
respeitáveis.	Os	conservadores	(Burke	em	Inglaterra,	Gentz	e	Rehberg	na	
Alemanha,	entre	outros)	apoiam-se	na	tese	de	David	Hume	segundo	a	qual	
a	razão	não	pode	deduzir	o	que	deve	ser,	tomando	como	ponto	de	partida	
aquilo	 que	 efectivamente	 é.	 Foi	 já	 objecto	 de	 comentário,	 em	 anterior	
ensaio	desta	colectânea,	a	referência	de	Burke	aos	«bens	hereditários»	e	ao	
«pacto	primitivo	e	eterno»	das	sociedades,	bem	como	a	crítica	que	lhe	foi	
dirigida	por	Thomas	Paine5.

O	ensaio	de	Burke,	de	1790,	Reflections on the Revolution in France,	imper-
feito	do	ponto	de	vista	arquitectónico	(embora	notável	do	ponto	de	vista	
retórico)	e	pobre	do	ponto	de	vista	estritamente	conceptual,	teve	o	mérito	
de	 indicar	uma	linha	de	ataque	à	Revolução	que	adversários	de	todos	os	
matizes	não	deixarão	mais	de	explorar	nas	décadas	seguintes:	a	Revolução	
é	o	resultado	de	uma	Filosofia,	ou	seja,	de	um	conjunto	de	ideias	funda-
mentalmente	 erradas	 antes	 de	 serem	 perigosas,	 como	 sejam	 a	 soberania	
do	povo	ou	a	igualdade	do	género	humano6.	Trata-se	de	uma	obra	teórica,	
que	se	quer	substituir	aos	desígnios	da	Providência,	e	que	recusa	deixar-se		
guiar	pela	única	 coisa	que	pode	 guiar	os	homens:	 a	 tradição,	o	passado,	
o	legado	das	gerações	anteriores,	que	se	deve	preservar	e	não	simplesmente	
pôr	de	lado.	Comparadas	com	a	Revolução	Francesa,	a	Glorious Revolution	

5	 Cf.	 Thomas	 Paine,	 Rights of Man,	 in	 Rights of Man, Common Sense and other 
Political Writings,	 Oxford,	 The	 University	 Press	 (Oxford	 World’s	 Classics),	 1998,	
pp.	91-92.	Contra	Burke,	Paine	defende	que	nenhuma	sociedade	tem	o	poder	de	legislar	
para	o	futuro	e	que,	relativamente	ao	passado,	cada	geração	deve	agir	de	maneira	tão	
livre	como	as	gerações	que	a	precederam.	(É	óbvio	que	um	conservador	como	Burke	
negaria	igualmente	a	liberdade	das	gerações	anteriores,	pois	cada	acto	político	insere-se	
numa	tradição	e	recebe	dela	a	sua	legitimidade.	A	legitimidade	da	própria	tradição	não	
é	assunto	que	um	conservador	necessite	de	resolver:	a	tradição	constitui	uma	espécie	
de	primum mobile,	que	se	furta	a	qualquer	tentativa	de	legitimação	racional.)

6	Cf.,	nomeadamente,	Reflections on the Revolution in France,	Oxford,	The	University	
Press	(Oxford	World’s	Classics),	1999,	p.	62:	«The	pretended	rights	of	these	theorists	
are	all	 extremes;	and	 in	proportion	as	 they	are	metaphysically	 true,	 they	are	morally	
and	politically	false.	(…)	Political	reason	is	a	computing	principle;	adding,	subtracting,	
multiplying	 and	 dividing,	 morally	 and	 not	 metaphysically	 or	 mathematically,	 true	
moral	denominations.»	Note-se	que	esta	afirmação	de	Burke	não	é	falsa;	simplesmente,	
recusando-se	a	estabelecer	uma	relação	entre	o	facto	de	a	Revolução	Francesa	se	guiar	
por	 certas	 ideias	 e	o	processo	 conturbado	de	 instauração	da	democracia	no	 sentido	
moderno	do	termo,	o	pensador	inglês	só	poderia	ver	os	acontecimentos	franceses	pelo	
seu	lado	negativo.

Carlos Morujão
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de	1688,	ou	a	revolução	de	Cromwell,	em	1648,	não	foram,	de	 facto,	re-
voluções;	a	segunda,	por	 lhe	faltar	o	elemento	ideológico	que	procedesse	
à	sua	legitimação	de	ordem	simbólica,	pouco	mais	teria	sido	do	que	uma	
desordem	 ou,	 no	 melhor	 dos	 casos,	 uma	 rebelião;	 a	 primeira	 por	 ser,	
de	 facto,	 na	 interpretação	 de	 Burke,	 o	 restabelecimento	 de	 uma	 ordem	
antiga,	 momentaneamente	 alterada,	 mas	 não	 subvertida.	 O	 pensamento	
contra-revolucionário,	nos	 inícios	do	século	xix,	cujos	representantes,	em	
alguns	casos,	são	aqueles	mesmos	que,	no	início	da	Revolução,	mostravam	
perante	ela	uma	simpatia	moderada,	ou	uma	aprovação	reticente,	fará	largo	
uso	de	argumentos	semelhantes.

Começaremos	por	analisar	o	caso	de	Gentz,	cuja	evolução	–	não	sendo,	
aliás,	 original	 –	 é	 representativa	 de	 uma	 mudança	 de	 atitude	 por	 parte	
dos	intelectuais	alemães.	Gentz	é	ainda	um	pensador	político	de	craveira	
respeitável,	pelo	que	a	sua	leitura	é	sempre	estimulante,	mesmo	para	quem	
dele	possa	discordar.	Gentz	reconhece	que	na	origem	da	revolução	não	se	
encontrava	 apenas	 a	 insatisfação	 das	 classes	 desfavorecidas	 relativamente	
às	suas	condições	de	vida,	por	efeito	da	crise	económica;	com	grande	clari-
vidência	(que	não	perderá,	nem	mesmo	aquando	da	sua	passagem	para	o	
campo	da	contra-revolução),	vê	o	que	a	revolução	tem	de	eficácia	simbólica	
na	determinação	das	relações	que	uma	sociedade	quer	estabelecer	consigo	
mesma	e	com	os	mecanismos	de	 legitimação	do	poder.	Em	1817,	escreve	
o	seguinte	numa	carta:

«Nunca	odiei,	no	processo	revolucionário	da	[nossa]	época	o	desejo	natural	
e	compreensível	de	passar	de	uma	má	situação	para	uma	situação	melhor,	
mas	 sim	 o	 princípio	 unilateral	 e	 presunçoso	 de	 recomeçar	 o	 mundo.	
Se,	de	forma	igualmente	unilateral,	o	senhor	prega	a	anti-revolução	e	se	
rejeita	com	um	amargo	desprezo	todos	os	impulsos	e	todas	as	aquisições	
desse	tempo,	que,	como	é	óbvio,	não	admiro	sem	reservas,	e	se	pretende	
regressar,	de	maneira	absolutamente	categórica,	à	situação	da	Igreja,	do	
feudalismo,	dos	empregos,	do	dinheiro,	do	comércio,	etc.,	que	era	própria	
do	século	passado,	como	poderia	eu	ser	suficientemente	violento	com	
as	minhas	próprias	ideias	para	poder	aprovar	as	suas?»7

7	Carta	de	Gentz	a	Justus	Möser,	de	1817.	Citada	in	Alain	Renaut,	«Entre	lumières	
et	 romantisme:	 l’exemple	de	Gentz»,	 in Idem	 (dir.),	Histoire de la Philosophie Politique,	
Paris,	Calmann-Lévy,	1999,	Tome	III,	pp.	253-272,	p.	263.
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Em	 1817,	 por	 conseguinte,	 Gentz	 considera-se	 ainda	 um	 membro	 do	
campo	dos	partidários	dos	ideais	da	Revolução.	Manifesta	também	a	clara	
consciência	de	que	algo	mudou	definitivamente	(e,	em	certo	sentido,	para	
melhor)	e	que	será	vã	qualquer	tentativa	de	regresso	ao	passado.	Dois	anos	
mais	tarde,	porém,	como	testemunha	uma	carta	dirigida	ao	mesmo	Möser,	
as	 suas	 ideias	 experimentaram	 uma	 reviravolta	 decisiva.	 Particularmente	
curiosa	 é	 a	posição	que	 toma	perante	 a	 religião,	no	que	 se	 aproxima	do	
que,	pela	mesma	altura,	defendiam	os	conservadores	franceses	do	período	
da	Restauração:

«O	senhor	tem	perfeitamente	razão,	tudo	está	perdido	se	a	religião	–	não 
apenas como fé, mas como lei	–	não	for	restaurada.	Pois	é	somente	enquanto	
lei	que	ela	pode	fundar	uma	fé	da	própria	obediência,	naqueles	que	eram	
insensíveis	à	fé	directa,	ou	que	se	tornaram	insensíveis	a	ela.»8

Esta	 posição	 perante	 a	 religião	 leva-o	 a	 defender	 uma	 teoria	 sobre	 a	
natureza	da	razão	que	se	aproxima,	como	veremos,	da	de	 Jacobi	e	 se	dis-
tingue	fortemente	da	de	Kant	e	da	do	idealismo	alemão,	em	particular	de	
Hegel.	Ao	passo	que	Kant	mantivera	a	razão	e	a	fé	num	razoável	equilíbrio,	
delimitando	os	 campos	 em	que	uma	e	outra	 se	poderiam	 legitimamente	
exercer,	mostrando	ainda	que	diante	da	actividade	racional	se	abria	um	vasto	
campo	problemático	onde	a	razão	–	impedida	de	legislar,	mas	não	de	pensar	
no	que	se	lhe	deparava	claramente	como	um	limite	–	poderia	reconhecer	
uma	legalidade	que	a	excedia,	Jacobi	defendera	que	a	razão	fundava	todo	
o	 seu	exercício	num	acto	primitivo	e	pré-racional	de	crença	em	algo	que	
a	transcendia	e	de	que	ela	nunca	poderia	dar	plenamente	razão.	Curiosa-
mente,	Gentz	reconhece,	perante	o	seu	correspondente,	que	se	elevara	agora	
a	um	ponto	de	vista	superior	ao	da	razão,	a	partir	do	qual	considerava	a	
totalidade	e	se	considerava	a	si	mesmo	nessa	totalidade.	Reconhece,	além	
disso,	que	nenhuma	ordem	moral	 e,	 em	consequência,	nenhuma	ordem	
política	no	mundo	podem	existir	se	não	existirem	os	meios	para	domar	a	
razão	de	cada	homem,	e	 se	a	pretensão	 funesta	em	virtude	da	qual	 cada	
um	quer	considerar	a	 sua	própria	razão	como	 legisladora	 (expressão	pela	
qual	facilmente	se	reconhecerá	o	projecto	kantiano),	não	se	puder	extirpar	
da	espécie	humana.

8	Idem,	Ibidem,	p.	264.
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Tal	 como	 Gentz,	 F.	 H.	 Jacobi,	 que	 deve	 ser	 considerado	 um	 opositor	
conservador	dos	ideais	revolucionários,	foi	um	observador	atento	da	Revo-
lução	Francesa	e	do	seu	significado	simbólico.	Por	vezes,	é	justamente	a	sua	
oposição	aos	acontecimentos	de	Paris	que	os	torna	a	ambos	(como	de	certa	
forma	 também	 aconteceu	 com	 Burke),	 mais	 do	 que	 aos	 partidários	 deles,	
em	intérpretes	particularmente	clarividentes;	por	detrás	dos	episódios	mais	
ou	menos	dramáticos	ou	sangrentos	da	Revolução,	souberam	entender	que	
eram,	na	realidade,	os	fundamentos	imaginários	e	simbólicos	da	sociedade	
de	 Antigo	 Regime	 que	 se	 encontravam	 profundamente	 abalados.	 Jacobi,	
também	um	profundo	conhecedor	da	História	da	Filosofia,	tem	ainda	sobre	
Gentz	a	vantagem,	para	nós,	de	integrar	todo	o	amplo	movimento	ideológico	
que	suscitou	a	revolução,	ou	que	gravitou	em	seu	torno,	no	contexto	do	de-
senvolvimento	da	Filosofia	Moderna,	mais	precisamente,	de	o	inserir	numa	
linha	que,	conduzindo	de	Espinosa	a	Fichte,	significava	uma	cada	vez	maior	
autonomia	da	razão9.	É	assim	que	lemos	numa	carta	a	Pestalozzi:

«É	 universalmente	 conhecida	 a	 resposta	 à	 pergunta:	 qual	 a	 primeira	
necessidade	para	levar	para	diante	uma	guerra?	Dinheiro.	E	a	segunda?	
Mais	dinheiro.	E	a	terceira?	Ainda	mais	dinheiro.	Assim,	creio,	pode-se	
responder	à	pergunta:	qual	a	primeira	necessidade	para	que	uma	ordem	
social	 vá	 por	 um	 bom	 caminho	 público	 e	 doméstico?	 Uma	 revelação	
positiva,	uma	 religião	histórica.	E	a	 segunda?	O	mesmo.	E	a	 terceira?	
A	mesma	coisa.	Pois	tudo	no	homem	repousa	sobre	a	palavra	e	a	con-
fiança,	 ou	 seja,	 sobre	 isto:	 que	 o	 sim	 seja	 sim	 e	 que	 o	 não	 seja	 não,	
acima	de	todo	o	juízo	próprio	por	conta	e	risco	de	cada	um.	Tais	sim	
e	não	inquebrantáveis	não	são	possíveis	sem	a	mais	firme	crença	numa	
providência	e	num	governo	divino:	tenho	de	estar	convencido	de	que	
só	tenho	de	cumprir	o	meu	dever	e	que	um	ser	superior	levará	tudo	o	
mais	em	direcção	ao	melhor,	mas	sem	mim.»10

9	Note-se	que	empregamos	aqui	o	termo	autonomia	num	sentido	diferente	do	que	
era	comum	na	época	do	Iluminismo	e	que	será	tematizado	por	Kant.	Enquanto	para	
este	último	a	autonomia	da	razão	significava	a	possibilidade	de	ela	dar	a	si	mesma	as	
leis	do	seu	modo	de	proceder,	tanto	no	plano	teorético	como	no	prático,	para	Jacobi	
tal	autonomia	significa	a	pretensão	ilegítima	da	razão	em	criar	ex nihilo	uma	realidade	
a	partir	do	 seu	mero	 funcionamento.	Em	1799,	numa	célebre	Carta a Fichte,	 Jacobi	
chamará	nihilista	a	este	modo	de	proceder.

10	 Carta	 de	 Jacobi	 a	 Pestallozzi,	 de	 1794,	 citada	 in	 José	 L.	 Villacañas	 Berlanga,	
Nihilismo, Especulación y Cristianismo en F. H. Jacobi,	 Editorial	 Anthropos,	 Barcelona,	
1989,	p.	410.
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Jacobi,	que	é	difícil	não	considerar	como	o	inspirador	das	palavras	de	
Gentz	na	segunda	carta	a	Moser	que	mencionámos	mais	acima,	tantas	são	
as	semelhanças	das	ideias	de	Gentz	com	as	suas,	em	primeiro	lugar,	critica	
aos	revolucionários,	a	pretensão	em	agir	de	acordo	com	uma	lei	da	natureza,	
sendo	esta	interpretada	à	maneira	espinosista.	Em	segundo	lugar,	nota	que	o	
preâmbulo	da	Declaração	dos	Direitos	de	1789	afirma	que	todos	os	homens	
são	naturalmente	livres	e	iguais,	exprimindo	uma	ideia	de	fundo	rousseauista,	
de	acordo	com	a	qual	o	estado	social	perverteu	a	relação	natural	entre	os	
homens.	Jacobi	julga	ver	uma	contradição	nestas	duas	teses	que	inspiram	a	
acção	dos	revolucionários.	Por	um	lado,	se	a	natureza	é	um	encadeamento	
de	causas	e	de	efeitos,	o	que	tiver	de	se	produzir	de	acordo	com	uma	lei	
da	 natureza,	 produzir-se-á	 necessariamente;	 por	 outro,	 os	 revolucionários	
querem	forçar	a	natureza	com	as	suas	acções.	

Esta	argumentação	de	Jacobi,	se,	por	um	lado,	recorre	a	uma	interpretação	
do	pensamento	de	Espinosa	que	é	contestável,	 embora	em	concordância	
com	o	que	o	mesmo	Jacobi	sempre	dissera	sobre	o	autor	da	Ética,	exprime,	
por	outro,	tal	como	todo	o	pensamento	conservador	dos	séculos	xviii	e	xix,	
a	recusa	de	uma	historicização	do	direito	natural,	ou	seja,	o	facto	de	ele	não	
decorrer	automaticamente	de	uma	lei	da	natureza,	mas	ter	de	ser	realizado	
na	história	 e	 inscrito	no	direito	positivo.	Esta	 é	 a	questão	 essencial	para	
Jacobi:	a	pretensão	de	realizar	o	direito	na	história,	mas	não	de	buscar	na	
história	a	fonte	da	sua	legitimação	(tal	como,	segundo	a	filosofia	prática	de	
Kant,	a	legitimidade	dos	princípios	morais	não	deriva	da	história,	mas	sim	
da	sua	concordância	com	a	forma	da	moralidade,	que	só	a	razão	determi-
na11),	manifesta	a	hybris	que	Jacobi	detecta	nos	acontecimentos	parisienses	
desde	o	momento	em	que	os	Estados	Gerais	 recusaram	a	 sua	dissolução	
pelo	 rei	 e	 se	 proclamaram	 Assembleia	 Nacional.	 Na	 realidade,	 segundo	
Jacobi,	a	revolução	preparava	uma	garantia	racional	infalível	para	os	seus	
efeitos,	em	que	o	inimigo	desapareceria	substituído	por	uma	abstracção	que	
seria	 o	 sentido	 da	 história,	 determinado	 por	 uma	 razão	 desconhecedora	
dos	seus	limites.

11	 Cf.	 José	 L.	 Villacañas	 Berlanga,	 Nihilismo, Especulación y Cristianismo em F. H. 
Jacobi,	Mursia,	Ed,	Anthropos,	1989,	p.	399.

Carlos Morujão
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2.2 Comparação entre as revoluções americana e francesa
Entre	os	que	defendem	que	 as	 semelhanças	 entre	 estes	dois	 aconteci-	

mentos	 são	 maiores	 e	 mais	 importantes	 do	 que	 as	 naturais	 diferenças,	
e	os	que	defendem	a	posição	exactamente	oposta,	o	debate,	que	se	iniciou	
nos	 finais	 do	 século	 xviii,	 em	 Inglaterra12,	 está	 destinado	 a	 continuar.	
É	que	não	está	nele	em	causa,	apenas,	uma	maior	ou	menor	exactidão	na	
interpretação	dos	factos,	mas	sim	o	apuramento	do	seu	significado	para	a	
história	da	 autonomia	 e	da	 liberdade,	que	 teve	os	 seus	 começos	nos	pri-
meiros	séculos	da	modernidade	e	da	qual,	em	graus	diversos,	somos	ainda	
os	herdeiros.	Um	aspecto	que	deve	reter	a	nossa	atenção	é	a	circunstância	
de	que,	mesmo	os	que	negam	as	 semelhanças,	não	podem	considerar	os	
acontecimentos	americanos	de	1776	como	um	acto	isolado	no	tempo,	ou	
circunscrito	à	relação	entre	a	Inglaterra	e	as	suas	colónias	do	Novo	Mundo.	
Esses	mesmos	são	obrigados	a	inserir	a	independência	dos	Estados	Unidos	
num	movimento	em	que	os	cidadãos	têm	o	direito	inalienável	de	resistir	
à	extensão	ilegítima	das	prorrogativas	do	soberano,	para	lá	dos	limites	que	
lhe	foram	impostos	pela	lei	ou	pelo	costume.

Mas	as	Declarações	dos	Direitos	do	Homem	produzidas	no	âmbito	das	
duas	revoluções	têm	em	comum	o	facto	de	serem	herdeiras	da	tradição	do	
direito	natural	moderno,	segundo	o	qual	os	homens	são	por	natureza	livre	
e	iguais.	Isto	implica:

1.	Que	os	homens	possuem	direitos	inalienáveis,	que	limitam	o	poder	
do	estado.

2.	Que	 a	 legitimidade	 do	 governo	 se	 funda	 num	 acordo	 estabelecido	
entre	os	indivíduos,	que	se	associam	para	garantir	os	seus	direitos.

Repare-se	que	o	mesmo	raciocínio	se	poderia	aplicar	às	relações	entre	
os	estados:	cada	estado	possui	direitos	 inalienáveis,	que	 limitam	o	poder	
de	outro	estado;	os	estados	podem	associar-se	para	garantir	os	seus	direitos,	
mas	só	na	base	de	uma	tal	associação	se	pode	atribuir	qualquer	legitimidade	
a	um	poder	supra-estadual.	De	uma	forma	limitada,	esta	questão	reaparece	

12	Foi	o	debate	 entre	Charles	 James	Fox	e	Edmund	Burke,	 ambos	defensores	da	
causa	dos	colonos	americanos;	mas,	ao	passo	que	Fox	se	declara	partidário	da	Revolução	
Francesa,	Burke	defende	as	posições	que	já	conhecemos.	É	também	o	debate	de	Paine	
com	Burke,	tal	como	o	podemos	encontrar	em	Rights of Man.
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no	debate	entre	federalistas	e	antifederalistas,	nos	Estados	Unidos,	no	final	
do	século	xviii.

A	partir	daquela	base	comum	às	duas	revoluções	(que	acabámos	de	pôr	
em	evidência,	mais	acima,	nos	pontos	1	e	2),	podemos	constatar	algumas	
diferenças:

1.	A	Declaração	Americana	de	1776	baseia-se	na	crença	de	que	a	sociedade	
tende	a	realizar	espontaneamente	os	direitos	do	homem,	se	não	for	
impedida	pelo	poder	central.	É	o	que	explica	a	pretensão	das	coló-
nias	americanas	em	se	libertarem	do	poder	inglês.	Esta	tese	remonta	
às	 ideias	 de	 sociabilidade	 natural,	 desenvolvidas	 por	 juristas	 como	
Pufendorf	 e	 filósofos	 como	 Locke;	 sofreu	 também	 a	 influência	 da	
teoria	da	«mão	invisível»	capaz	de	regular	espontaneamente	o	mercado,	
que	foi	formulada	pelo	economista	Adam	Smith.	Encontramo-la	em	
mais	tarde	Hegel,	na	ideia	de	uma	«astúcia	da	razão».

2.	A	revolução	francesa,	pelo	contrário,	apresenta-se	como	uma	rectifi-	
cação	da	realidade	corrompida	(cf.	Rousseau),	por	meio	de	uma	acção	
que	 tem	 a	 sua	 origem	 numa	 consciência	 virtuosa.	 Nesta	 ordem	 de	
ideias,	os	fisiocratas	aliam-se	às	teses	de	Rousseau.

As	ideias	que	exprimimos	no	ponto	1	tiveram	a	sua	expressão	mais	elo-
quente	na	versão	de	1792	de	Rights of Man,	de	Thomas	Paine.	Ela	inscreve-se,	
aliás,	 numa	 linha	 de	 argumentação	 em	 que	 a	 Revolução	 Americana	 e	 a	
Revolução	 Francesa	 são	 encaradas	 na	 perspectiva	 de	 uma	 continuidade.	
Em	 tese	 geral,	 a	produção	 teórica	 francesa	da	 autoria	dos	partidários	da	
Revolução	(senão	mesmo	a	dos	seus	actores	principais)	inscreve-se	ainda	na	
mesma	 linha.	Um	mesmo	apelo	a	uma	natureza	humana	una	e	 idêntica,	
uma	mesma	crença	na	regeneração	do	género	humano	pelo	afastamento	dos	
entraves	políticos	e	sociais	que	foram	postos	ao	seu	livre	desenvolvimento,	
podem	ser	detectados	dos	dois	lados	do	Atlântico.	A	prática,	como	sabemos,	
não	 foi	 exactamente	 coincidente.	Vejamos,	porém,	o	modo	 como	Paine,	
um	 dos	 mais	 acérrimos	 defensores	 da	 continuidade	 que	 mencionámos,	
aborda	esta	questão:

	
«Grande	 parte	 daquela	 ordem	 que	 reina	 entre	 a	 humanidade	 não	 é	
efeito	do	governo.	Tem	a	sua	origem	nos	princípios	da	sociedade	e	na	
constituição	natural	do	homem.	Existia	antes	do	governo	e	continuaria	a	
existir	se	a	formalidade	do	governo	fosse	abolida.	A	dependência	mútua	

Carlos Morujão
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e	o	interesse	recíproco	entre	os	homens,	e	entre	todas	as	partes	de	uma	
comunidade	civilizada,	criam	a	grande	cadeia	de	conexão	que	mantém	
junta	a	sociedade.»13

Encontramos	aqui	o	que,	de	forma	esquemática,	será	uma	das	oposições	
centrais	 dos	 dois	 séculos	 seguintes:	 entre	 uma	 filosofia	 política	 que	 pre-
tende	reduzir	a	sociedade	(enquanto	conjunto	dos	interesses	particulares)	
ao	estado	(garante	do	interesse	geral),	e	uma	filosofia	que	quer,	no	limite,	
dissolver	 o	 estado,	 em	 nome	 de	 um	 governo	 harmonioso	 da	 sociedade	
por	 si	 mesma.	 Encontramos	 a	 primeira	 tese	 nos	 diversos	 totalitarismos	
do	 século	 xx.	 A	 segunda	 em	 certas	 correntes	 anarquistas,	 mas	 também	
em	certos	 tipos	extremos	de	 liberalismo.	Poderíamos	colocar	Paine	entre	
os	defensores	da	 segunda	 tese,	em	particular	em	razão	da	distinção	clara	
que	estabelece	entre	sociedade	e	governo,	numa	tendência	que,	no	limite,	
significaria	a	dissolução	do	segundo	na	primeira,	quase	ao	modo	de	Fichte	
também	em	1792.	O	amor	pela	sociedade	nunca	deixa	de	agir	nos	homens	
–	defende	Paine	–	e	o	governo	torna-se	apenas	necessário	naqueles	casos	
em	 que	 a	 sociedade	 não	 é	 suficientemente	 competente	 para	 satisfazer	 as	
necessidades	humanas.	

Podemos	 ainda	 admitir	 que	 uma	 posição	 intermédia	 é	 ocupada	
pelos	defensores	 da	democracia	 representativa,	 do	 género	de	Benjamin	
Constant:	esta	permite	que	os	cidadãos	se	ocupem	dos	assuntos	do	estado	
(embora	 indirectamente,	 por	 intermédio	dos	 seus	 representantes)	 e,	 ao	
mesmo	tempo,	que	se	ocupem	dos	seus	assuntos	privados,	 fora	de	toda	
a	esfera	pública.

3. A Perspectiva Teórica:
 o Historicismo Anti‑racionalista

Com	o	apelo	ao	passado	e	à	história,	que	encontramos	em	Burke,	Gentz,	
Möser,	 etc.	 (bem	 como	 na	 maioria	 dos	 autores	 franceses	 partidários	 da	
Restauração)	e	que	é	característico	das	filosofias	do	romantismo14,	trata-se	

13	Thomas	Paine,	Rights of Man	(1792),	ed.	cit.,	p.	214.
14	Não	abordaremos	aqui	o	caso	da	obra	de	Novalis	(pseudónimo	de	Friedrich	von	

Hardenberg),	 Die Christenheit oder Europa,	 publicada	 em	 1799	 na	 revista	 Athäneum,	
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de	 reabilitar	 o	 costume	 e	 a	 tradição,	 contra	 as	 filosofias	 racionalistas	 da	
história	que	tiveram	a	sua	origem	no	iluminismo,	e	não	de	um	historicismo	
de	tipo	hegeliano	que	considera	a	história	como	uma	revelação	progressiva	
da	verdade.	É	certo	que	a	filosofia	de	Hegel	não	terá	ficado	por	completo	
imune	àquela	dimensão	do	romantismo	literário	e	filosófico,	sobretudo	se	
tivermos	em	conta	a	poderosa	influência	que	sobre	Hegel	exerceu,	durante	
o	período	da	docência	universitária	em	Heidelberg,	a	 figura	de	Friedrich	
Creuzer.	 Em	 torno	 da	 Universidade	 de	 Heidelberg,	 durante	 a	 primeira	
década	 do	 século	 xix,	 ou	 seja,	 em	 plena	 época	 de	 conquista	 e	 ocupação	
napoleónicas,	desenvolver-se-á	um	pensamento	que	procurará,	a	partir	de	
uma	recuperação	do	passado	cultural	autenticamente	germânico,	desenvolver	
as	forças	espirituais	que	permitam	resistir	ao	invasor	francês15.

Que	o	historicismo	de	Hegel	não	o	tenha	conduzido	a	renegar	os	prin-
cípios	da	Revolução	Francesa,	a	que	aderira	na	sua	juventude,	apesar	das	
duras	críticas	que,	pelo	menos	desde	a	Fenomenologia do Espírito,	tecerá	ao	
curso	 dos	 acontecimentos,	 poder-se-á	 verificar	 por	 uma	 reflexão	 sobre	 a	
importância	e	o	significado	de	dois	conceitos	centrais	da	filosofia	hegeliana	
da	história:	o	de	«espírito	do	povo»	e	o	de	«espírito	do	tempo»16.	Se	o	pri-
meiro	pode	parecer	colocar	o	nosso	autor	em	sintonia	com	o	romantismo	
restauracionista	e	contra-revolucionário,	na	realidade,	a	sua	função	é	a	de	
fornecer	um	correctivo	às	pretensões	revolucionárias	abstractas	de	edificar	
por	inteiro	uma	nova	realidade,	a	partir	do	voluntarismo	de	um	espírito	de	
mudança	desatento	à	situação	concreta	que	pretende	modificar.	Mas	não	
menos	importante	é	o	segundo	conceito,	que	mostra	o	carácter	irracional	
das	tentativas	de	conservar	um	passado	que	a	história	viva	dos	homens	já	
rotulou	de	caduco.	Distanciando-se	destas	atitudes,	aqueles	dois	conceitos	
hegelianos	mais	não	são	do	que	a	expressão	da	verdadeira	tarefa	filosófica,	

dirigida	por	Friedrich	Schlegel,	com	a	sua	visão	mitificada	de	uma	Idade	Média	europeia,	
em	que	subsistiria	uma	relação	orgânica	entre	o	poder	temporal	e	o	poder	espiritual,	
que	a	modernidade	viria,	justamente,	quebrar.	Esta	obra	desencadeará	diversas	reacções	
de	carácter	negativo	na	Alemanha,	quer	do	lado	dos	teólogos,	como	Schleiermacher,	
quer	do	lado	dos	filósofos,	como	Hegel.

15	 Sobre	 a	 influência	 do	 ambiente	 cultural	 de	 Heidelberg	 na	 evolução	 do	 pen-
samento	 de	 Hegel	 pode	 consultar-se	 o	 ensaio	 de	 Hans-Georg	 Gadamer,	 «Hegel	 y	 el	
romanticismo	de	Heidelberg»,	trad.	cast.	In	La Dialectica de Hegel,	Madrid,	Ediciones	
Cátedra,	1981,	pp.	109-124.

16	Cf.	João	Lopes	Alves,	O Estado da Razão,	Lisboa,	Edições	Colibri,	2003,	pp.	205-	
-206.
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que	 é	 a	 de	 compreender,	 pois,	 quanto	 àquilo	 que	 o	 mundo	 deve	 ser,	
a	filosofia	chega	sempre	demasiado	tarde17.

Mas	 mesmo	 os	 defensores	 da	 tradição	 foram	 obrigados	 a	 reconhecer	
que	algo	tinha	mudado	definitivamente	entre	1789	e	1815.	Uma	curta	re-
ferência	aos	acontecimentos	políticos	que	rodearam	a	queda	de	Napoleão	
Bonaparte	em	1814	servir-nos-á	para	o	comprovar.	Quando	a	2	e	3	de	Abril	
desse	ano	o	Senado	francês	proclama	a	destituição	do	Imperador,	fá-lo	em	
nome	 das	 violações	 à	 Constituição	 que	 teriam	 sido	 cometidas	 por	 ele;	
e	quando,	dias	mais	tarde,	elabora	uma	nova	Constituição,	que	restabelece	a	
monarquia	na	pessoa	do	irmão	do	falecido	rei,	o	futuro	Luís	XVIII,	afirma	
que	o	rei	é	chamado	a	governar	a	França,	não	por	um	direito	hereditário	
de	sucessão,	mas	sim	por	 tal	 ser	a	vontade	do	«povo	 francês».	Estávamos	
na	época	em	que	Benjamin	Constant	elaborava	a	sua	teoria	da	monarquia	
constitucional	e	afirmava,	com	uma	 linguagem	próxima	da	de	Rousseau,	
que	em	breve,	porém,	será	obrigado	a	moderar,	que	toda	a	soberania	emana	
da	vontade	geral.

Contudo,	o	debate	sobre	a	importância	e	a	superioridade	da	história	é	
anterior	às	primeiras	manifestações	da	filosofia	do	romantismo.	A	questão	
começa,	 nos	 primeiros	 anos	 da	 Revolução	 Francesa,	 no	 que	 poderíamos	
considerar	a	fase	terminal	do	período	iluminista,	pela	discussão	dos	proces-
sos	de	legitimação	dos	direitos	do	homem.	Duas	possibilidades	de	resposta	
se	encontravam	em	aberto:	ou	se	defendia	que	era	a	comunidade	humana	
que	se	encontra	na	 sua	origem,	a	partir	do	momento	em	que	se	envolve	
livremente	num	contrato,	ou	então,	que	era	a	tradição	e	os	costumes	her-
dados	do	passado.	A	este	propósito,	Justus	Möser	publicará,	em	1790,	uma	
série	de	artigos	na	Berlinische Monatsschrift,	onde	podemos	ver	uma	reacção	
à	Declaração	dos	Direitos	do	Homem	e	do	Cidadão,	de	1789.	A	noção	de	
direitos	do	homem	–	é	a	tese	que	aí	defende	–	tem	uma	origem	teológica:	
origina-se	na	teologia	cristã,	que	considera	que	todos	os	homens,	enquanto	
pecadores,	são	iguais	diante	de	Deus.	(Por	outras	palavras:	deve	conservar-se	
no	âmbito	da	teologia	e	não	deve	ser	transposta	para	o	âmbito	político	e	
jurídico.)	Para	Möser,	a	história	ensina	que	os	homens	estão	imersos	numa	
história	que	provoca	diferenciações	entre	eles;	nomeadamente,	a	pertença	a	
ordens	diferentes.	Deparamos	com	uma	crítica	muito	semelhante	em	Gentz,	

17	Hegel,	Grundlinie der Philosophie des Rechts,	trad.	cit.,	p.	87.	Na	mesma	obra,	Hegel	
diz	ainda	que	a	filosofia	é	apenas	o	seu	tempo	apreendido	no	âmbito	do	pensar	(trad.	
cit.,	p.	86).
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em	Über die Deklaration der Rechte	(1794),	no	2.º	volume	que	acompanha	a	
2.ª	edição	da	sua	tradução	das	Reflections	de	Burke18.

Mas	Gentz,	mesmo	depois	da	sua	adesão	tardia	aos	ideais	contra-revo-
lucionários,	nunca	abandonará	completamente	a	referência	ao	iluminismo,	
nem	se	converterá	totalmente	ao	historicismo	romântico.	Numa	primeira	
fase,	entre	1791	e	1794,	defenderá	que	o	erro	da	Declaração	dos	Direitos	do	
Homem,	da	Revolução	Francesa,	colocada	no	Preâmbulo	da	Constituição	
de	1791,	 tem	apenas	o	defeito	de	 enumerar	 esses	 direitos;	 ora,	 seguindo	
o	exemplo	kantiano,	eles	deveriam	ser	deduzidos	da	natureza	do	homem,	
enquanto	ser	dotado	de	uma	vontade	livre.	Gentz,	além	disso,	defenderá	
sempre	que	as	melhores	épocas	da	humanidade	são	aquelas	em	que	a	tra-
dição	se	alia	à	renovação.

Lamentavelmente,	a	partir	de	inícios	do	século	xix	Gentz	identificar-se-á	
cada	vez	mais	com	as	teses	dos	contra-revolucionários,	o	que,	em	nossa	opi-
nião,	o	fará	perder	uma	boa	parte	da	agudeza	de	espírito	que	evidenciara	
nas	 suas	 primeiras	 análises	 dos	 acontecimentos	 franceses.	Os	partidários	
da	Restauração	(Balzac	fará	deles	um	retrato	desapiedado	no	seu	romance	
Le Cabinet des Antiques)	 –	 no	 que	 tendem,	 curiosamente,	 a	 ser	 seguidos	
pelos	partidários	acérrimos	da	revolução,	representados,	entre	outros,	por	
uma	 certa	 historiografia	 marxista19	 –	 encaram	 a	 Revolução	 como	 uma	
violenta	solução	de	continuidade	no	curso	da	história.	Este	esquema	tem	
o	inconveniente	de	todas	as	simplificações.	Recusa-se	a	ver,	por	exemplo,	
a	 lenta	 preparação	 da	 Revolução,	 de	 um	 ponto	 de	 vista	 ideológico,	 não	
só	muito	antes	de	1789,	mas,	acima	de	 tudo,	 levada	 também	a	cabo	por	
aqueles	mesmos	que	 supostamente	não	deveriam	estar	 interessados	nela:	
uma	 parte	 importante	 da	 aristocracia	 e	 largo	 sectores	 da	 administração	
central	que	contavam	com	a	conivência,	se	não	mesmo	com	o	apoio,	dos	
círculos	próximos	da	realeza.	Da	mesma	forma,	a	progressiva	igualização	das	
condições,	que	Tocqueville	considerava,	com	justeza,	uma	das	consequências	
do	fim	do	Antigo	Regime,	começara	já	a	realizar-se	no	interior	do	próprio	
Antigo	 Regime,	 por	 um	 processo	 de	 distribuição	 da	 riqueza	 tendente	 à	
criação	de	uma	nova	elite.

18	 Alian	 Renaut,	 Histoire de la Philosophie Politique,	 Paris,	 Calmann-Lévy,	 1999,	
5	vols.,	vol.	3,	p.	260.

19	Cf.	Claude	Lefort,	«Penser	la	révolution	dans	la	Révolution	Française»,	in	Essais sur 
le Politique,	Paris,	Editions	du	Seuil	(col.	Points),	2001,	pp.	120-152,	pp.	132	e	segs.

Carlos Morujão
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4. Hegel: a Revolução como realização
 da Europa Cristã

No	Prefácio	aos	Princípios da Filosofia do Direito,	Hegel	caracteriza	a	razão	
como	«uma	rosa	sobre	a	cruz	do	presente»20.	Escrita	no	mais	importante	dos	
textos	hegelianos	sobre	filosofia	política,	esta	frase	merece	um	comentário	
pormenorizado.	 Referimos	 já,	 mais	 acima,	 a	 afirmação	 de	 Hegel	 de	 que	
a	 filosofia	 é	 o	 seu	 tempo	 apreendido	 no	 âmbito	 do	 pensamento;	 quem	
pretende	edificar	um	mundo	tal	como	ele	deve	ser,	edifica-o	somente	na	
sua	 opinião	 particular,	 onde	 todos	 os	 elementos	 subjectivos	 gratuitos	 se	
deixarão	 arbitrariamente	 imprimir.	 Em	 1820,	 o	 presente	 a	 que	 Hegel	 se	
refere	 é,	 simultaneamente,	 a	 Europa	 saída	 da	 Revolução	 Francesa	 –	 ou,	
mais	exactamente,	da	expansão	do	legado	revolucionário,	através	das	guerras	
napoleónicas	–	e	a	que	se	reorganiza,	 já	em	novas	bases,	políticas,	sociais	
e	económicas,	após	a	Restauração	dos	Bourbon	em	França	e	a	criação	do	
primeiro	 sistema	 de	 equilíbrio	 entre	 as	 potências	 europeias	 que	 saiu	 do	
Congresso	de	Viena.

A	 «cruz	 do	 presente»	 não	 são	 apenas	 as	 dificuldades	 do	 presente	 ex-
pressas	de	 forma	mais	ou	menos	metafórica,	 através	da	 referência	 à	 cruz	
como	símbolo	do	cristianismo.	Trata-se,	em	Hegel,	uma	vez	ultrapassado	o	
anticlericalismo	da	juventude,	com	as	suas	críticas	à	religião	positiva,	e	que	
foi	objecto	de	análise	em	ensaio	anterior,	de	uma	consciente	e	deliberada	
assumpção	do	legado	cristão	que	constitui	a	Europa	como	entidade	moral	
e	espiritual;	por	outras	palavras,	a	cruz	do	presente	é	o	presente	enquanto	
marcado	pela	dissensão	entre	o	humano	e	o	divino,	quer	dizer,	entre	uma	
humanidade	que	se	busca	ainda	a	si	mesma	na	história	e	a	sua	realização	
plena	–	no	final	dos	 tempos,	 se	assim	se	pode	dizer	–,	mas	 já	de	alguma	
forma	prometida	na	paixão	e	ressurreição	de	Cristo.	

Mas	é	necessário	que	se	entenda	o	que	acabámos	de	dizer	no	seu	estrito	
sentido	hegeliano,	sob	pena	de	incorrermos	nos	mais	graves	mal-entendidos,	
contra	os	quais,	aliás,	o	próprio	Hegel	foi	o	primeiro	a	alertar-nos	no	mesmo	
Prefácio	 aos	Princípios de Filosofia do Direito21.	Referindo-se	 à	República	 de	
Platão,	Hegel	afirma	que	ela	não	propõe	um	ideal	vazio,	realizável	não	se	
sabe	bem	onde	nem	quando,	antes	é	o	resultado	de	um	exame	aprofundado	

20	Hegel,	Grundlinien der Philosophie des Rechts,	trad.	cit.,	p.	86;	cf.	todo	o	contexto	
que	se	tem	o	seu	inicio	na	p.	84	e	termina	na	p.	88.

21	Cf.	Idem,	Ibidem,	p.	83.
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do	 elemento	 racional	 contido	na	 forma	 grega	de	 estado	 e	da	descoberta	
do	seu	princípio	ordenador,	que,	por	não	se	encontrar	ainda	realizado,	só	
poderia	agir	nela	como	um	elemento	de	corrupção.	Assim	sendo,	a	filosofia,	
enquanto	pensamento	do	racional	que	está	presente	em	todo	o	real,	não	
pertence	ao	âmbito	da	utopia,	mas	sim	ao	da	constatação	dos	elementos	que	
agem	já	no	presente	e	nele	preparam	o	futuro.	É	neste	sentido,	julgamos,	
que	 Hegel	 pode	 acrescentar	 que	 o	 filósofo	 pode	 encontrar	 satisfação	 no	
presente	que	é	tarefa	sua	pensar22.

À	grandeza	do	despedaçamento	e	da	discórdia	de	que	nos	dá	conta	a	
história	mundial	e	europeia,	teria	de	corresponder,	historicamente,	a	atri-
bulada	grandeza	do	processo	de	reconciliação.	Se	o	conteúdo	da	fé	cristã,	
enquanto	 religião	 histórica,	 foi	 dado	 pelo	 acontecimento	 da	 revelação,	
em	Jesus	Cristo,	o	espírito	europeu,	na	sua	marcha	efectiva	em	direcção	à	
liberdade	–	marcha	no	termo	da	qual	ele	se	reconhece	idêntico	ao	conte-
údo	original	da	fé	–,	deu	a	si	mesmo	o	seu	conteúdo	definitivo	por	meio	
da	Revolução	Francesa23.	Antes	dela,	o	elemento	espiritual	era	sobretudo	
representado	 pela	 Igreja,	 enquanto	 entidade	 oposta	 ao	 estado,	 reduzido		
a	 um	 simples	 reino	 mundano	 de	 violência,	 de	 arbítrio	 e	 de	 paixões24.	
A	realidade	efectiva	da	Europa	estava	marcada	por	esta	oposição.	Mas	uma	
tal	situação	–	nota	Hegel	–	pertence	agora	ao	passado.	O	verdadeiro	já	não	
é	 apenas	 mero	 objecto,	 ou	 seja,	 conteúdo	 das	 representações	 religiosas,	
dado	 através	 da	 revelação,	 mas,	 exprimindo-se	 na	 vida	 ética	 concreta	 do	
estado,	pode	ultrapassar	definitivamente	o	estádio	de	convicção	subjectiva	
e	de	sentimento.	O	pensar	racional,	que	pensa	por	conceitos,	pode	então	
identificar-se	 com	 a	 essência	 substancial	 da	 vida	 ética	 efectiva.	 Por	 este	
motivo,	uma	Revolução,	como	a	Francesa,	que	se	propunha	reorganizar	a	
totalidade	da	existência,	teria	de	ser	radical.

A	questão,	para	Hegel,	é	então	a	de	 saber	 se	na	Europa,	a	Alemanha	
e	a	Inglaterra	incluídas,	triunfará	o	princípio	da	universalidade	da	lei,	em	
que	o	particular	e	o	universal	emergem	finalmente	reconciliados,	e	que	se	
manifestou	no	espírito	da	Revolução	que	a	filosofia	alemã	assumiu	como	
tarefa	 pensar	 até	 às	 suas	 últimas	 consequências.	 (Há	 que	 declarar	 como	
estranha	ao	modo	hegeliano	de	pensar	a	ideia	superficial	de	que	a	Europa	

22	Idem,	Ibidem,	p.	86.
23	Sobre	este	assunto,	cf.	Karl	Löwith,	Von Hegel zu Nietzsche,	trad.	franc.,	De Hegel 

à Nietzsche,	Paris,	Gallimard	(col.	TEL),	1981,	p.	53.	
24	Hegel,	Ibidem,	§	270,	zusatz;	trad.	cit.,	p.	340.

Carlos Morujão



��7A Ideia de Europa de Kant a Hegel

deveria	 imitar	o	modelo	constitucional	 inglês,	por	exemplo,	ou	de	que	o	
estado	prussiano	seria	o	estado	de	acordo	com	os	princípios	da	razão.)	É,	por	
isso,	interessante	verificar	que,	no	seu	último	escrito	político,	publicado	não	
muito	antes	da	sua	morte	e	dedicada	à	análise	da	proposta	de	reorganização	
do	sistema	eleitoral	britânico	(o	Reform Bill	de	1831),	Hegel	manifeste	o	seu	
acordo	com	a	inspiração	teórica	do	projecto,	que	se	propunha	acabar	com	
os	círculos	eleitorais	fantasma,	em	que	os	membros	da	aristocracia	local	se	
faziam	eleger	quase	 sem	votos,	 e	 estabelecer	o	princípio	do	 sufrágio	uni-
versal.	Mas	não	menos	interessantes	são	as	reservas	que	Hegel	formula	ao	
projecto:	refere,	como	factores	negativos	da	vida	política	inglesa,	o	carácter	
meramente	positivo	do	seu	direito	(ou	seja,	a	ausência	de	uma	constituição	
capaz	de	organizar	a	totalidade	da	vida	social	a	partir	de	princípios	racio-
nais),	a	fraqueza	do	poder	do	rei,	a	incompetência	da	sua	aristocracia.	Ou	
seja,	 na	 opinião	 de	 Hegel,	 as	 exigências	 de	 uma	 organização	 baseada	 na	
tradição	não	chegaram	ainda	a	um	equilíbrio	com	as	exigências	racionais	
que	se	exprimiram,	pela	primeira	vez,	através	da	Revolução	Francesa.


