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O jovem Hegel1

Introdução

GYÖRGY LUKÁCS

A história da gênese e do desenvolvimento da fi losofi a alemã 
clássica constitui um problema importante, ainda não totalmente 
esclarecido, da história marxista da fi losofi a. Não obstante os clássi-
cos do marxismo terem apontado reiteradamente para a importância 
extraordinária dessa questão, não obstante Engels ter incluído Kant, 
Fichte e Hegel no rol dos ancestrais da fi losofi a do movimento revo-
lucionário dos trabalhadores, não obstante Marx, Engels e Lenin, em 
diversos trabalhos bastante profundos, terem lançado uma luz bem 
intensa sobre as questões centrais desse complexo, ainda falta muito 
para dar por terminada a elaboração dessa história.

Nem chegamos a uma aclaração histórica concreta das problemáti-
cas, a uma análise concreta dos fatos e dos textos disponíveis, a uma 
crítica radical das principais teorias burguesas falsas e equivocadas 
presentes nesse desenvolvimento. A interpretação do surgimento histó-
rico e do desenvolvimento da fi losofi a alemã clássica foi determinada 
por muito tempo, na ciência burguesa, pela concepção genial, embora 
idealisticamente desfi gurada e esquematizada em muitos aspectos, 
do próprio Hegel. A ideia histórica genial de Hegel consiste na cons-
tatação da conexão interior, dialética, entre os sistemas fi losófi cos. 

1  Trecho da introdução do livro O jovem Hegel, de György Lukács, a ser publicado pela 
 Boitempo em 2016. Traduzido do alemão Der junge Hegel. Über die Beziehung von Dialektik 
und Ökonomie (Zurique, Europa, 1949; 3. ed. Neuwied e Berlin, Hermann Luchterhand, 1967), 
por Nélio Schneider.
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Ele foi o primeiro a alçar a história da fi losofi a da condição de coletâ-
nea de anedotas e biografi as, de constatações metafísicas a respeito da 
correção ou da falsidade das visões individuais de fi lósofos indi viduais, 
às alturas de uma ciência histórica efetiva. Em relação à história da 
fi losofi a alemã clássica, essa concepção signifi ca o seguinte: Hegel 
identifi ca na “fi losofi a transcendental”, ou seja, na fi losofi a “crítica” de 
Kant, o ponto de partida da ascensão da fi losofi a dialética do idea-
lismo, cuja culminação e fi nalização ele considera, com toda razão, 
seu próprio sistema, e com grande perspicácia e profunda capacidade 
de penetração nos problemas mais importantes da dialética (a coisa 
em si e sua cognoscibilidade, a antinomia e a teoria da contradição 
etc.) demonstra como das contradições e das ambiguidades do sis-
tema kantiano se originou a problemática central de Fichte e como 
as contradições e as questões não resolvidas por este impeliram para 
Schelling e, em seguida, até ele próprio.

Há muita coisa verdadeira nisso tudo e também muita coisa impor-
tante para a história marxista da fi losofi a. Porém, ao ver, na condição 
de idealista objetivo, a fi losofi a como automovimento do conceito, 
Hegel é forçado a colocar, também nesse ponto, as interconexões de 
cabeça para baixo. Engels mostra reiteradamente que os sistemas fi lo-
sófi cos individuais partem diretamente dos problemas não resolvidos 
de seus predecessores, mas, na condição de dialético materialista, ele 
demonstra repetidamente que essa interconexão puramente fi losófi ca 
representa só a superfície da interconexão real, que a história da fi lo-
sofi a precisa descer até as razões objetivas, de origem profunda, reais, 
do desenvolvimento da fi losofi a. Quando o modo de manifestação 
imediato da história da fi losofi a é absolutizado idealisticamente como 
sequência “imanente” de sistemas fi losófi cos individuais que assume 
o caráter de “história dos problemas”, como ocorre com o próprio 
Hegel, isso leva o fundo de verdade presente na constatação de tais 
interconexões a se manifestar de forma desfi gurada, exagerada. A 
consequência disso já para Hegel é que o caráter irregular e intrinca-
do da história real da fi losofi a inclusive desse período tenha de ser 
negligenciado e que os refl exos, na realidade bastante complexos, 
dos processos reais da história, bem como as tentativas científi cas de 
apreender dialeticamente os resultados do desenvolvimento da ciên-
cia natural, sejam reduzidos à interconexão “imanente” de algumas 
categorias – muito importantes, sem dúvida.

Por essa via, surge um esquema de apreensão das interconexões 
histórico-fi losófi cas, que, no decorrer do declínio posterior da  fi losofi a 
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burguesa, levou a distorções e deturpações da história que nada ti-
nham de científi co.

No período da Segunda Internacional, essa concepção da história 
esquematicamente “imanente” da fi losofi a acaba penetrando também 
na concepção de marxistas como Plekhanov e Mehring. As concepções 
histórico-fi losófi cas do idealismo mencheviquizador são fortemente 
infl uenciadas pelos erros e pelas debilidades da concepção hege-
liana da história da fi losofi a. Só mediante a superação desses erros, 
só mediante o conhecimento do progresso fi losófi co representado 
pelo período leninista-stalinista do marxismo, só mediante o estudo 
principalmente das obras fi losófi cas de Lenin, conseguimos obter as 
condições para assumir um posicionamento coerentemente marxista-
-leninista também em relação a esses problemas. Nessa história da 
fi losofi a alemã clássica, nesse estudo crítico de seu desenvolvimento, 
as obras de Marx e Engels recém-descobertas e publicadas nas últimas 
décadas também desempenham um papel decisivo.

Na fi losofi a burguesa, a concepção hegeliana da história da fi losofi a 
não dura muito depois da derrota da revolução burguesa em 1848. Já 
antes desse período, entraram em cena muitas concepções hostis à 
verdadeira história, situadas muito abaixo do nível de Hegel. A principal 
dessas concepções aistóricas, a de Arthur Schopenhauer, começou a 
exercer infl uência sobre círculos mais amplos só depois da Revolução 
de 1848. A ideia básica de Schopenhauer consiste em considerar como 
uma grande deviação as tentativas empreendidas por Fichte, Schelling 
e Hegel de superar as contradições de Kant. Segundo Schopenhauer, 
a fi losofi a deve retornar ao único método correto, o de Kant; tudo o 
mais não passaria de enganação, papo-furado, charlatanice. Portanto, 
Schopenhauer liquida, por um lado, todo o desenvolvimento dialético 
da fi losofi a alemã clássica e exige um retorno à concepção metafísica 
da realidade. Por outro lado, ele “depura” o próprio Kant de todas as 
oscilações na direção do materialismo, reduzindo Kant e Berkeley a 
um denominador comum. (Em alguns aspectos, situa-se nessa mesma 
linha a infl uência de Herbart, que de resto é de outra natureza.)

Essa concepção, que no fundo representa uma anulação completa 
da história da fi losofi a alemã clássica, aparece nos neokantianos pos-
teriores de forma ainda mais tacanha. O exemplo mais evidente disso 
pode ser visto nas obras de Otto Liebmann (Kant und die Epigonen 
[Kant e os epígonos], de 1865, etc.). Liebmann confere a supremacia 
fi losófi ca ao neokantismo alemão que transforma Kant num fi lósofo 
cem por cento subjetivista e agnóstico, que rejeita como “metafísica 
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não científi ca” toda busca por conhecer a realidade objetiva como ela 
é, independentemente da consciência. Desse modo, é desenvolvida no 
neokantismo, de forma coerente, mais prosaico e sem os xingamentos 
pitorescos de Schopenhauer, a linha schopenhaueriana da história da 
fi losofi a, a saber, a concepção da fi losofi a pós-kantiana como uma 
grande deviação da linha subjetivista de Kant, a única correta. Hegel 
é tratado como “cachorro morto”.

Essa concepção determina a maioria das exposições da história da 
fi losofi a alemã clássica, especialmente a de Hegel, escritas em meados 
do século XIX. No entanto, existem nesse período alguns resquícios do 
hegelianismo liberal-nacionalista raso. Sua concepção ganha expressão 
nas conhecidas histórias da fi losofi a de Kuno Fischer e J. E. Erdmann. 
Contudo, o escrito mais importante publicado nesse período sobre 
Hegel, o de Rudolf Haym, no fundo não passa de um grande panfl eto 
contra a “não cientifi cidade” do objetivismo e da dialética em Hegel. 

Só no período imperialista seria retomado o estudo da fi losofi a 
alemã clássica. O neokantismo liberal satisfaz cada vez menos as ne-
cessidades ideológicas da burguesia imperialista da Alemanha. Surgem 
tendências cada vez mais fortes que, mesmo deixando intocados os 
fundamentos agnósticos do neokantismo, buscam uma renovação rea-
cionária do idealismo objetivo (renovação do romantismo, “fi losofi a 
da vida”, “fenomenologia” husserliana, “psicologia realista” de Dilthey 
etc.). Em íntimo contato com essas correntes reacionárias, ocorre uma 
renovação da fi losofi a alemã clássica, em primeira linha da de Hegel, e, 
em estreita conexão com ela, é levantado o problema de sua história, 
com a tendência de ir além tanto do esquematismo dos hegelianos 
tardios quanto de sua rejeição completa por parte dos neokantianos 
ortodoxos. A “renascença” da fi losofi a clássica no período imperialista 
não é, por conseguinte, uma renovação nem um aprofundamento da 
dialética hegeliana, não é nenhuma concretização do historicismo 
hegeliano, mas uma tentativa de colocar a fi losofi a hegeliana a servi-
ço da reconstrução reacionária imperialista do neokantismo. Por essa 
razão, a polêmica dos teóricos e dos historiadores dos primórdios 
do neo-hegelianismo voltou-se principalmente contra os argumentos 
do período em que Hegel foi desacreditado, os quais contrapuseram 
Kant e Hegel de modo excludente. O neo-hegelianismo imperialista 
ignora completamente a crítica profunda e aniquiladora que Hegel fez 
do subjetivismo e do agnosticismo kantianos. Sua tese fundamental 
é esta: a unidade da fi losofi a alemã clássica, sobretudo a unidade 
de Kant e Hegel. Todos esses fi lósofos (Windelband, J. Ebbinghaus, 
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Brunstäd etc.) empenham-se em provar que todos os problemas da 
fi losofi a de Hegel já estariam presentes em Kant, que Hegel teria ape-
nas tornado consciente e explícito o que em Kant já existia de modo 
inconsciente e implícito. Assim, surge uma concepção da história 
que só aparentemente constitui uma reiteração e uma renovação do 
esquema hegeliano do desenvolvimento da fi losofi a alemã clássica, 
uma concepção que contém uma versão intensifi cada de todos os 
erros idealistas e dos erros decorrentes da construção esquemática. 
Na realidade, porém, essa concepção é totalmente contrária à de He-
gel. O próprio Hegel criticou duramente todos os seus predecessores 
pelos erros em que fi cavam aquém do ponto de vista do idealismo 
objetivo e da dialética; ao mesmo tempo, ressaltou enfaticamente os 
traços em que havia pontos de partida de formulação e solução dos 
problemas dialéticos, submetendo-os à apreciação de sua impor-
tância histórica; os neo-hegelianos imperialistas, em contrapartida, 
tomaram o caminho inverso. Eles derivam Hegel de Kant, isto é, eles 
reconhecem em Hegel somente aquilo que pode ser coadunado sem 
esforço com o agnosticismo kantiano. Eles rebaixam toda a história 
do desenvolvimento da fi losofi a alemã clássica a um nível kantiano. 
Essa tendência pode ser vista com clareza no neo-hegelianismo do 
período pós-guerra – que opera de muitas maneiras com outros moti-
vos ainda mais abertamente reacionários. Hermann Glockner, o editor 
responsável pela nova edição das obras de Hegel, um dos líderes do 
neo-hegelianismo do pós-guerra, disse isto no primeiro congresso 
sobre Hegel: “A questão hegeliana é hoje, na Alemanha, em primeira 
linha, uma questão kantiana”. 

Só podemos apontar aqui sucintamente para os fundamentos gerais 
de cunho classista e os bastidores políticos dessa mudança da con-
cepção de Hegel. Um cotejo é capaz de lançar luz sobre essa situação 
modifi cada. Quando Haym, na época, combateu o objetivismo e a 
dialética da fi losofi a de Hegel, a principal tendência que o levou a fazer 
isso era liberal, ainda que já pendesse para o liberalismo nacionalista. 
Em todo caso, ele rejeitou como reacionárias as ideias de Hegel, igno-
rando totalmente seu caráter dialético, e, ao fazer isso, pensou que a 
eliminação da fi losofi a de Hegel facilitaria a formação de uma ideologia 
liberal. Em contraposição, para o conhecido historiador do período 
imperialista, Friedrich Meinecke, estreitamente ligado aos neokantianos 
do sudoeste da Alemanha (Windelband, Rickert), a fi losofi a hegeliana 
é uma precursora da política e da concepção de Estado bismarckianas. 
A renovação do hegelianismo está, portanto, estreitamente ligada ao 
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fato de já terem se extinguido por completo no seio da burguesia alemã 
as resistências contra a forma bismarckiana da fundação do império, 
contra o caráter reacionário pseudoconstitucionalista da constituição 
alemã, resistências que na época de Haym ainda estavam vivas e ativas, 
mesmo que com a vacilação e a inconsequência próprias dos liberais. 
A intenção do neo-hegelianismo é promover ideologicamente a visão 
de mundo de uma “reconciliação” completa, positiva e concreta com 
a forma de Estado chamada Alemanha. Está claro, portanto, que, para 
isso, ocuparão o primeiro plano justamente os motivos reacionários 
do pensamento fi losófi co de Hegel em todos os aspectos.

Mas é óbvio que esses motivos reacionários do pensamento hege-
liano não provêm só do âmbito histórico-político imediato. Os neo-
-hegelianos de que tratamos até agora almejaram uma ampliação e uma 
modernização do neokantismo, expandindo sua esfera de validade para 
toda a história da fi losofi a alemã clássica. Isso nem de longe satisfez to-
das as necessidades ideológicas reacionárias do período imperialista. 
Já falamos da importância crescente das correntes irracionalistas, “da 
fi losofi a vitalista”. A grande popularidade da forma dilthiana de reno-
vação do hegelianismo está associada ao fato de que nela a dialética 
hegeliana foi falsifi cada no sentido da recepção fi losófi ca do irracio-
nalismo. Nesse aspecto, a monografi a de Dilthey sobre o jovem Hegel 
(1906) representou uma reviravolta na concepção alemã de Hegel. 
Nesse tocante, o essencial do ponto de vista da história da fi losofi a é 
que Dilthey vem ao encontro das tendências reacionárias imperialistas 
de renovação do romantismo pelo fato de situar Hegel no contexto 
mais próximo possível do romantismo fi losófi co – desconsiderando ou 
distorcendo os fatos históricos mais importantes. O neo-hegelianismo 
do período pós-guerra trilha essencialmente os caminhos sinalizados 
por Dilthey, embora aproveite os resultados fi losófi cos das demais 
correntes do neo-hegelianismo. Em seu livro Von Kant zu Hegel [De 
Kant a Hegel], decisivo para a fase posterior de desenvolvimento do 
neo-hegelianismo, Richard Kroner diz o seguinte: “A dialética é o irra-
cionalismo transformado em método, o irracionalismo racionalizado”. 
E a aspiração geral desses neo-hegelianos – como nas falas de Kroner, 
Glockner etc. em diversos congressos sobre Hegel – é efetuar, com o 
auxílio da “reconciliação” hegeliana e a aparente aplicação do método 
hegeliano da história da fi losofi a, uma “síntese” de todas as correntes 
fi losófi cas atuais em seu tempo (incluindo a do fascismo).

Não é por acaso que no início de todo esse desenvolvimento se 
encontra a monografi a de Dilthey sobre Hegel, que tem o jovem 
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Hegel como tema central. O autor supôs descobrir nos períodos 
de transição do desenvolvimento de Hegel, nos momentos de crise 
dessa transição, certos motivos de seu pensamento que julgou aprovei-
táveis para realizar uma interpretação místico-irracionalista da fi losofi a 
de Hegel. Muito tempo antes disso, ele já havia falsifi cado de modo 
correspondente a fi gura de Hölderlin, amigo de juventude e compa-
nheiro de Hegel exatamente nesse período. (Fiz uma crítica detalhada 
dessa falsifi cação reacionária de Hölderlin em meu tratado sobre seu 
Hyperion intitulado Goethe und seine Zeit [Goethe e sua época] [Berlim, 
Aufbau-Verlag, 1950]). A concepção irracionalista que Dilthey tem da 
fi losofi a de Hegel introduz retroativamente na interpretação de Hegel 
certas tendências da dissolução alemã do hegelianismo. Em seu período 
tardio, o famoso esteticista hegeliano F. T. Vischer voltou-se contra 
suas próprias origens hegelianas e contrapôs à dialética hegeliana 
uma teoria mítica irracionalista. Dilthey então introduziu essa teoria 
retroativamente na interpretação da fi losofi a de Hegel. (Sobre essas 
interconexões, confi ra meu ensaio “Karl Marx und Friedrich Theodor 
Vischer”, no livro Beiträge zur Geschichte der Ästhetik [Contribuições 
à história da estética] [Berlim, Aufbau-Verlag, 1953]).

A concepção diltheyana de Hegel tornou-se – como vimos – de-
terminante para o desenvolvimento posterior do neo-hegelianismo. 
Isso levou a fi gura do jovem Hegel, que para Kuno Fischer ou Haym 
desempenha um papel episódico, a ocupar cada vez mais o centro do 
interesse da pesquisa sobre o hegelianismo. De modo cada vez mais 
enfático, os esboços e as anotações de Hegel, que em geral não eram 
destinados à publicação, passaram a ser interpretados de maneira que 
pudesse surgir o vulto de um fi lósofo “autenticamente alemão”, isto 
é, irracionalista-místico, conveniente ao fascismo. O ponto alto desse 
desenvolvimento é representado pela monografi a de T. Haering sobre 
Hegel (volume 1, 1929).
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