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one may understand Foucault’s “anti‑humanism”. This liberating nihilism 
connected to the “death of man” (which is not an end in itself) does not 
imply, however, a gap to fill. It rather aims to unfold a space, potentially 
communicative, where it will become truly possible to think anew. In this 
sense, man will tend to disappear from the order of modern knowledge 
(savoir) as soon as a new form is found. Eventually placed in the threshold 
of a new episteme, that different exercise of thought may give place and 
contribute to the constitution of another form of knowledge (savoir), that 
to us is still undetermined, i.e., heterotopic.

To conclude, besides trying to elucidate that the often misunderstood 
“death of man” has a liberating intention for modern thought (challenging 
it), our hermeneutical analysis of Les mots et les choses aimed to show that 
for Foucault there is no irreducible secret nature or essence of man whose 
truth one must unveil or that, as a knowing subject, man might constitute 
himself as an intransitive instance and seminal place of the groundwork of 
knowledge. Unlike the traditional historian of ideas, seeking to provide a 
continuous and teleological sense of unity of man in time, to the archaeol‑
ogist, man is analysed as a subsidiary and operative concept inside deter‑
minant but provisory historical conditions.
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Premissa
Expor uma dissertação significa mostrar não apenas o seu conteú‑

do mas também a sua forma lógica. Esta sinopse estará dividida em duas 
partes: na primeira serão indicadas as razões da tese em si, ou seja, as suas 
premissas metodológicas, e na segunda os motivos fundamentais que a 
compõem. Trata‑se de uma operação preferível ao simples resumo. Con‑
vém, portanto, começar por explicar tudo o que está implícito na tese.

Contextualização
A premissa fundamental da dissertação é essencialmente uma: o tra‑

balho faz sentido apenas a partir de uma perspectiva hegeliana. Sem consi‑
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derar o papel crucial tanto da Fenomenologia do Espírito quanto das Aulas 
de estética, faltariam as razões que justificam todas as deduções presentes 
na dissertação.

O ponto mais óbvio, e imprescindível, é a dialéctica: a dissertação, 
que é de filosofia da história, na medida em que uma estética hegeliana 
coerente não pode não basear‑se numa filosofia da história, enraíza‑se no 
facto de tanto a história quanto a arte representarem o caminho do espírito 
no mundo. É só quando se adverte um impasse na dialéctica, por faltarem 
os intérpretes do espírito do mundo, ou seja, quando a dialéctica, para uti‑
lizar a expressão do Adorno, se torna negativa, que ocorre acreditar na 
chegada da Graça.

Esta consideração ajuda a traçar uma distinção fundamental: a Graça 
não representa um dever‑ser, uma tarefa que o homem pede à história, uma 
sua exigência particular, não é a expressão da lei do coração, como disse 
Hegel: para parafrasear Marx, o reino da Graça, a redenção do presente 
não‑autêntico, é realidade que tem que actuar‑se, porque é essa mesma his‑
tória a pedir uma inversão dialéctica que ultrapasse a sociedade capitalista. 
O presente, vivido enquanto não real, não pode ser eternizado: o problema, 
portanto, é que a redenção não pode não ser extra‑histórica, porque o pre‑
sente não tem a força para se redimir. É neste sentido que tem que ser lida 
a síntese que Lukács fez entre Hegel e Fichte: a época da perfeita culpabili‑
dade, uma vez alcançado o seu limite, prepara a seguinte. Por outro lado, se 
a dissertação está correta, percebe‑se em que sentido a influência de Fichte 
não possa ser limitada ao célebre final da Teoria do romance. A História 
do drama moderno pode ser lida enquanto obra que mostra a inutilidade da 
luta entre Eu e Não‑Eu: o herói da tragédia reconhece o seu próprio des‑
tino enquanto única substancialidade, e o mundo apenas enquanto palco 
onde representá‑lo. Mas se o mundo se torna em algo de insuficiente para 
o herói, e se por outro lado a individualidade moderna se torna problemá‑
tica, cai aquele espelho que permite o auto‑reconhecimento do sujeito: só 
a Graça pode propor, novamente, aquele acordo entre eu e mundo que era 
pelo menos alcançável nas épocas anteriores.

É necessário reparar em mais uma coisa: a Graça não é utopia, ou 
pelo menos, pode sê‑lo só se se utilizar a expressão Utopia no sentido de 
Bloch. A Utopia, neste caso, não é o imaginar um futuro feliz, para depois 
colocá‑lo longe no tempo ou no espaço, mas é o reconhecer os sinais de um 
futuro que agora não existe e que ao mesmo tempo começa a manifestar‑se: 
o exemplo canónico é o da oitava sinfonia de Mahler, no caso de Bloch, e 
de Dostoievski, no caso de Lukács. Pôr uma utopia como existente significa 
destruir a obra de arte enquanto forma, escreveu ele na Teoria do romance.
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Claramente, estas considerações têm uma implicação necessária: na 
medida em que liga o tema da Graça a Hegel, a dissertação toma uma 
posição explícita contra qualquer tentativa de ver na filosofia de Lukács 
uma antecipação do existencialismo francês ou de Heidegger: trata‑se de 
posições, ao nível da filosofia da história, que não admitem conciliações. 
Embora seja possível – como alguns estudos franceses tentaram demons‑
trar – mostrar influências, ou pelo menos paralelismos, entre Ser e Tempo 
e História e Consciência de Classe, é errado ver no primeiro Lukács, em 
particular no caso de As almas e as formas, traços de existencialismo: o 
interesse de Lukács não é a questão do homem no mundo contemporâneo, 
mas sim procurar um lugar onde o Espírito possa encontrar o ponto para 
recomeçar o seu caminho.

É sempre a filosofia da história que explica o sentido da dissertação: 
na medida em que a dialéctica resulta bloqueada, a análise do presente não 
pode ser política e nem sequer sociológica. Só resta o domínio da arte, por‑
que a obra de arte pode apontar em direcção a um mundo já redimido. Esta 
tem uma dupla função no presente burguês. Por um lado, é a expressão 
mais perfeita do impasse da história – a dissertação concentra‑se nos dois 
casos paradigmáticos, Flaubert e Ibsen –, mas, por outro, como mostram as 
obras de Dostoievski e Ernst, pode ter uma carga messiânica.

Convém reparar em mais uma coisa: a arte, na opinião de Lukács, 
não redime por si. Trata‑se de uma herança da filosofia hegeliana: a filoso‑
fia da arte é a filosofia da morte da arte, ou seja, do seu valor de verdade. 
É por isso que quando Lukács julgou ter encontrado a classe messiânica 
redentora da humanidade, o proletariado, abandonou qualquer considera‑
ção de tipo estético. O proletariado torna real o que a épica de Dostoievski 
tinha anunciado. 

É sempre a morte da arte que se liga ao anti‑capitalismo romântico 
do primeiro Lukács: existiu um momento na história em que a Graça foi 
actual, real, o mundo de Homero. Poder‑se‑á chamar Lukács de classicis‑
ta, na medida em que também o foi Hegel: ou seja, ambos acreditam que 
houve um momento em que vida e essência estavam unidas numa forma 
imediata. É o caminho do espírito a destruir esta unidade imediata, e que 
apenas a posteriori pode ser vista como abstracta. O anti‑capitalismo ro‑
mântico, portanto, é nostalgia por um passado radicalmente perdido, ódio 
profundo pelo presente e esperança num futuro, para utilizar as palavras de 
Bloch, apocalíptico, destrutor e redentor.

Estes dois últimos pontos ajudam a explicar o papel da obra de arte no 
pensamento de Lukács: é verdade, ela não pode criar uma redenção, a Graça 
não chega ao mundo através de uma pintura ou de um romance, mas não é 
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possível cair num outro tipo de erro, parcialmente ligado ao de juntar estas 
reflexões àquelas outras acerca de uma Utopia sem raízes na filosofia da 
história: não é possível, quando não se encontra Graça no mundo, fingir que 
ela seja actual: fala‑se do caso do als ob. Os artistas verdadeiramente gran‑
des, na opinião de Lukács, escolheram criar um mundo já redimido só como 
extrema condenação do mundo, porque nada permitia postular algo capaz 
de antecipar a ultrapassagem da não‑autenticidade do mundo: mas o als ob 
não pode em caso algum representar um fim em si. Esta categoria é a última 
forma de desesperação pela impossibilidade da chegada da Graça: o als ob 
enquanto escolha consciente seria só o querer evitar a responsabilidade e se‑
riedade moral, ética e também política de criar de qualquer modo um mundo 
pelo menos merecedor da Graça, para fugir na frivolidade das fantasias.

A dissertação, simplificando enormemente, fala disto: ver em que 
medida se declina a espera da graça, ou a desesperação à qual conduz a 
sua ausência, em autores paradigmáticos: essencialmente Ibsen, Ernst, 
Flaubert e Dostoievski.

Argumentação
Antes de começar, pode‑se acrescentar mais um ponto acerca das 

razões pelas quais se fala de Graça só a partir do ponto de vista da filosofia 
da arte: dá‑se arte, sustenta Lukács, só enquanto não se tolera o mundo. A 
arte representa a última forma de recusa do presente possível. Dostoievski e 
Tolstoi, dirá ainda pouco antes de morrer, mostraram‑nos como na literatura 
seja possível condenar em bloco todo um sistema. Se a dissertação começa 
com a análise da tragédia é porque esta, na opinião de Lukács, representa o 
ideal platónico da vida, a vida como deveria ser, e portanto é o lugar privi‑
legiado para perceber em que medida seja possível o dar‑se da Graça.

Evitando reconstruir a evolução do drama moderno, pode‑se come‑
çar com Ibsen.

Na medida em que o drama responde à pergunta sobre como a 
essência possa traduzir‑se na vida, Lukács tenta perceber a razão pela qual 
a tragédia moderna já não consegue satisfazer esta tarefa. As tragédias 
de Ibsen mostram que a burguesia não pode ser expressão de um destino 
capaz de redimir‑se a si própria e ao mundo, porque a individualidade 
moderna não é capaz de traduzir uma essência que adverte enquanto 
problemática: aquela luta contra o espírito objectivo, que era típica em 
Hebbel, torna‑se em Ibsen na constatação da inutilidade desta mesma luta. 
É o mesmo conceito de individualidade a ser aqui posto em discussão, 
o homem moderno percebe através da tragédia a crise da sua própria 
substancialidade. Não vale a pena permanecer à espera de uma Graça lida 
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enquanto milagre: Deus não pode manifestar‑se numa vida não essencial, 
mas a tragédia, por definição, não pode não ser expressão deste mesmo 
presente – e da sua classe dominante, a burguesia – que impede a chegada 
dele. No destino do herói a essência acorda‑se à vida e a vida, em frente da 
realidade desta única verdadeira essência, cai no não‑ser.

É assim que se assiste a uma inversão dialéctica, e a partir da tra‑
gédia se chega ao drama não‑trágico, ou drama da graça. Trata‑se de uma 
inversão no plano da filosofia da história, e não cronológica. O presente 
agora é visto enquanto radicalmente não‑existente: a relação entre homem 
e destino torna‑se problemática. O mundo deixa de existir, só a chamada à 
Graça é real, como demonstra o caso da personagem de Ariana no drama 
de Ernst. O homem, no drama não‑trágico, compreende que não é atra‑
vés de uma acção na história, ou seja, da luta contra o espírito objectivo, 
mas só a partir de uma relação com a transcendência doadora de redenção 
que pode chegar salvação. Bem se compreende a novidade da análise de 
Lukács, e a sua proximidade com as, posteriores, de Benjamin: o drama 
não‑trágico é um género literário em que a ser predominante é a alegoria e 
não, como na tragédia, o símbolo, na medida em que, se aí os deuses não 
podem aparecer, aqui é exactamente o apontar em direcção da alteridade, 
fora da rede dos significados mundanos, a ser acto doador de sentido. O 
problema, mais uma vez, é o da filosofia da história: não existe uma base 
concreta, um motor dialéctico, que seja garantia não apenas da necessidade 
desta passagem – porque a chegada da graça é necessária –, mas também 
da sua concreta possibilidade histórica.

A análise da épica representa o momento da antítese: aqui a pergunta 
fundamental é: como pode a vida tornar‑se essencial? O caso de Ibsen pode 
ajudar a compreender um facto simples: a pergunta em si é contraditória. A 
vida moderna é não‑essencial, e é por isso que o romance, a forma épica da 
modernidade, é vector negativo e negatório. Mas também na negação se põe, 
paradoxalmente, o problema da redenção, como mostra o caso de Flaubert.

Se o acordo entre vida e essência é a priori impossível, porque o 
romance é a forma do mundo abandonado pelos deuses, a Graça coincide 
com a sua negação: é a ironia. A educação sentimental é o romance onde a 
ironia, através de uma complicada dialéctica entre esperança e recordação, 
consegue condenar a impossibilidade da redenção com um sorriso.

A ironia é a objectividade do romance: a certeza que no não querer 
saber e no não poder saber da ironia, seja alcançada, vista e compreendida 
a substância última e verdadeira, que é a presença do deus não existente. 
A ironia representa a lucidez de quem já não consegue acreditar na pos‑
sibilidade de que o mundo volte em ser essencial. Não se pode acreditar 
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num sentido existente fora do presente, mas ao mesmo tempo não se pode 
acreditar neste mesmo presente: a desesperação moderna alcança aqui o 
seu ponto mais alto. 

Dostoievski chega apenas ao fim deste percurso, e representa não a 
síntese, mas sim a promessa, a esperança da síntese a partir daquela radica‑
lização da finitude que já o romance exprimia. Isto quer dizer que, como a 
ironia, a épica de Dostoievski recusa‑se a procurar numa alteridade qualquer 
a redenção, para encontrar na ausência de sentido do presente a inversão 
dialéctica capaz de ver nesta mesma falta o único sentido possível. Se tanto 
o drama quanto o romance não conseguem não colocar o problema da luta 
contra o espírito objectivo, Dostoievski vive no mundo, na linguagem de 
Lukács, da segunda ética, ou seja, no reino de um Espírito Absoluto onde o 
milagre da bondade seja real. O problema da filosofia da história é agora to‑
talmente diferente: não é o de garantir a possibilidade concreta da chegada 
da Graça, mas o de permitir que esta primeira reconciliação, prometida por 
Dostoievski, não seja sufocada pela força do meramente existente, ou seja, 
pelo presente burguês que a sua épica tenta ultrapassar. A redenção que o 
espírito russo oferece, o mito do Ex oriente lux do qual fala também Bloch, 
é real, mas não necessário. O homem bom, representado pelas personagens 
de Dostoievski, o homem que põe o Espírito Objectivo enquanto não exis‑
tente, é expressão de uma concepção elitista, não tem a carga metafísica 
de uma classe, de um agente histórico. Ele só pode ser um sinal: o homem 
bom, por assim dizer, tem que tornar‑se na humanidade boa.

A transcendência tem que tornar‑se imanente: o espírito absoluto, o 
mundo da graça actual, tem que traduzir‑se no Espírito Objectivo, ou seja, 
na base de uma transformação real. Claramente, isto faz sentido só na re‑
formulação da dialéctica hegeliana operada por Lukács: Espírito Objectivo 
e Absoluto lutam entre eles. É uma outra forma para afirmar o que já foi 
dito no começo da apresentação, ou seja, a ideia do impasse da dialéctica: 
a crise da filosofia da história é a falta de acordo entre os dois espíritos.

O problema da passagem do Espírito Absoluto ao Objectivo pode 
ser compreendido através de mais duas temáticas, parcialmente cruzadas 
entre si: a do terrorismo, que será decisiva na primeira elaboração do co‑
munismo de Lukács pelo seu ligar‑se à questão da violência revolucioná‑
ria, e, mais importante, a da bondade.

A análise do tema da bondade enquanto graça representa o único 
momento explicitamente desligado por qualquer análise de filosofia da 
arte, e só com algumas simplificações pode ser definida uma questão de 
filosofia moral, ou da religião. A importância do tema não é apenas filo‑
sófica, mas também biográfica, como as análises pontuais do diário e das 
cartas de Lukács demonstram.
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Na concepção do jovem Lukács, é possível dividir a humanidade 
em três castas: a dos homens da vida não‑autêntica, a dos homens do Werk 
(à qual Lukács sente pertencer) e enfim a dos homens que receberam o 
milagre da bondade. Na medida em que a bondade é Graça, existem ho‑
mens destinados ao reino do Espírito Absoluto, que conseguem não ver os 
limites que as formas impõem ao mundo. A análise é extraordinariamente 
concordante com as, posteriores, do livro sobre Dostoievski, a demonstra‑
ção da importância do tema da Graça na produção lukácsiana. 

A redenção do mundo não pode chegar a partir de uma elite de ho‑
mens bons: a graça da bondade não tem a força para redimir a humanida‑
de, em particular na profunda desesperação ligada aos anos da primeira 
guerra mundial. Só no final deste caminho é que se pode compreender a 
necessidade do comunismo lukácsiano: o proletariado é a classe messiâ‑
nica redentora da humanidade. A Graça tem encontrado o seu intérprete, 
portanto, a partir deste momento não pode ter nenhum sentido procurar os 
seus sinais nas obras de arte: tornar‑se‑á necessária a conversão na filosofia 
política, e na política em sentido estrito. Não se poderá continuar a falar de 
graça, porque a dialéctica do Espírito voltou a funcionar. O que a história 
pede, agora, é operar activamente a redenção. Torna‑se necessário aceitar 
até a violência revolucionária e a ilegalidade para permitir que a transfor‑
mação do mundo seja efectiva.

O caminho de Lukács até História e consciência de classe pode ser 
julgado linear, mas a partir da sua nova perspectiva comunista será neces‑
sário abandonar uma ideia de Graça, de messianismo, que é vista como su‑
pérflua para a tarefa revolucionária. A conclusão deste percurso não pode 
não ser a seguinte: para utilizar a expressão de Wittgenstein, Lukács tem 
de, por assim dizer, deitar fora a escada, depois de ter subido por ela. O 
sentido da dissertação, portanto, é muito simples: mostrar a beleza daquela 
escada, embora Lukács tenha passado a sua inteira vida a esquecer‑se dela.
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