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Resumo:
O objetivo central da dissertação é entender como Lukács pode vir a ter construído a
perspectiva apresentada no ensaio O verdadeiro e o fascisticamente falsificado Georg
Büchner. Determinado objetivo demanda que sejam demonstrados e explicitados
aspectos categoriais e conceitos-chave do pensamento filosófico e estético de Lukács
durante a década de 1930. Categorias centrais da ontologia marxiana, como ―trabalho‖,
―teleologia‖ e esfera da práxis (ação), surgem remodelando questões estéticas e o modus
operandi com que Lukács compreende a topologia das formas literárias. A partir de
então, a ―teoria do reflexo‖ e o caráter objetivo da atividade estética e literária tornam-se
pivôs das análises e ensaios da década de 1930. O diagnóstico lukacsiano ainda
demonstra como é na Revolução Francesa e nas suas repercussões que surgem o
―irracionalismo‖ e o combate ideológico à razão, plataformas que permitiriam o
discurso falsificacionista vir à tona. Sendo Büchner um autor de visão de mundo
realista, ele captura e figura de maneira dramática e trágica os bastidores desse
processo na revolução.
Palavras - chave: Lukács, irracionalismo, Büchner, realismo, objetividade e dialética.

Abstract:
The central objective of this work is a detail understanding of how Lukács can had built
the perspective showed in the essay O verdadeiro e o fascisticamente falsificado Georg
Büchner. This objective demands that are demonstrated and explained some categorical
aspects and key-concepts of Lukács‘s philosophy and aesthetical though during the
decade of 1930. Central categories of marxist‘s ontological, like ―work‖, ―teleologie‖
and praxis‘s sphere (action) became remodeling the aesthetical questions and the modus
operandi within Lukács comprises the topology of literary forms. Since this, the
―reflex- theory‖ and the objective character of aesthetical activity and literary became
the central of the analyzes and essays of the 1930 decade. The lukacsian diagnosis
demonstrate yet how it´s in the French Revolution and in his repercussions that emerge
the ―irrationalism‖ and the ideological combat of the reason, the platform of the
falsification speech. Being Büchner a realist author, he capture and figured in a dramatic
and tragically view the backstage of revolution.
Key – words: Lukács, Büchner, realist-drama, irrationalism, objectivity and dialetics.
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Prólogo – “o ser aí e o ser-precisamente-assim”:

Em 1937, György Lukács publicou um ensaio sobre o dramaturgo Karl Georg
Büchner, nesse ano completou-se o centenário de morte do dramaturgo alemão. Com
um título peculiar, O verdadeiro e o fascisticamente falsificado Georg Büchner1,
Lukács tinha como pretensão nesse ensaio o objetivo de desapropriar as obras, e a visão
de mundo de Georg Büchner da interpretação que os pensadores e estetas de ideologia
nazista teriam dado ao dramaturgo. Afirmando que os dramas de Büchner teriam um
forte caráter ―demoníaco‖, e que o dramaturgo assim, revela a tragicidade inerente à
existência humana, principalmente a respeito da personagem Danton do drama A morte
de Danton, esses intérpretes de Büchner o fizeram um dos porta-vozes do Terceiro
Reich. Convicto da leitura equivocada dos ideólogos fascistas, Lukács afirma
categoricamente que Georg Büchner é um autor definitivamente ―realista‖, e que a ideia
de que os dramas de Büchner, principalmente A morte de Danton, compreendem em seu
principal caráter de figuração ―o trágico como uma condição humana‖ era um grande
absurdo em se tratando do pensador de espírito revolucionário que Büchner havia sido.

É possível que muitos pensadores contemporâneos à Lukács tenham aplaudido o
intento ensaístico do húngaro de desmistificar a voz fascista do tão aclamado
dramaturgo alemão. No entanto, poucos pensadores estariam realmente sensíveis a
compreender o complexo método de pensamento do filósofo. Para Lukács, Büchner não
sofre apenas uma simplória falsificação nas mãos dos ideólogos fascistas, Büchner é
antes falsificado por sua própria cultura, a cultura alemã, e pela tradição literária na qual
é recebido: o naturalismo e o expressionismo. O que é facilmente constatado é que os
dramas de Büchner são entendidos como figurações niilistas, seu personagem Danton
ou Woyzeck são figuras trágicas, e que simbolizam a derrelição da existência, a falta de

1

Título conforme a versão traduzida para o português por Diego Baptista e Manoela Hoffman publicado
no periódico Moringa em 2013. Conferir referências bibliográficas da dissertação.

13

sentido, o ser ai2. E Lukács irá reconhecer que essa visão trágica de mundo pavimenta e
sustenta uma plataforma sob a qual a ideologia fascista pôde vir à tona. Sendo assim,
durante as décadas de 1930, 40 e 50, o filósofo húngaro irá defender a tese de que a
cultura alemã vinha desenvolvendo (mesmo que de maneira inconsciente), pelo menos
desde 1848, os germens daquilo que desembocaria no discurso apologético de Hitler. O
livro A destruição da Razão de 1954 coloca em pauta de maneira definitiva a tese da
origem ideológica alemã que faz com que o fascismo venha à tona.

Para a surpresa de muitos é justamente nos acontecimentos, nas consequências e
na recepção da Revolução Francesa pelos indivíduos alemães, que Lukács afirma
encontrar as raízes do sentimento que mais de um século depois iria pavimentar o
discurso messiânico do Füher. Por razões histórico-sociais, os alemães que ainda não se
entendiam por nação, que se encontravam praticamente em condições feudais beirando
o século XIX, tiveram que depositar todas as suas esperanças em uma revolução
racionalista, que nem a eles pertencia, a revolução dos franceses. Para o filósofo
húngaro, assim que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade começaram a ‗ir por
água abaixo‘, na condição de uma guilhotina robesperriana que não cessava,
necessariamente os alemães que tanto se entusiasmaram com a revolução alheia, como
mero público, passam a se desesperar ainda mais que o próprio protagonista
revolucionário. Na Alemanha espectadora, Lukács alega notar um sentimento de
decepção muito maior que na própria França: o fato dos alemães terem que viver a
sombra das mazelas da Restauração e da burguesia reacionária, mas não compartilhar
do momento de glória, quando a burguesia efetivamente realizou seu sonhado progresso
2

O termo ser aí trata-se de uma categoria à qual Lukács se refere ao pensamento ontológico de Martin
Heidegger. Tal como Lukács afirma: ―Heidegger se apresenta ante nós com a pretensão de fundamentar
uma teoria objetiva do ser, uma ontologia, mas a define sob uma base puramente subjetiva‖ (Lukács
1959: 403). O ser aí vem a ser a categoria nuclear dessa ontologia, como mostra Lukács: ―sob o ponto de
vista ontológico é o ―ser aí‖ fundamentalmente distinto de tudo que está ―diante dos olhos‖ e ―real‖
(Ibidem: 406). Para todos os efeitos, a principal consequência da ontologia heideggeriana de acordo com
Lukács, é criar uma falsa objetividade e assim afastar-se da objetividade própria da realidade,
objetividade que o pensamento ontológico de Marx aponta de maneira correta. Como será visto na
dissertação, uma das principais características do ―irracionalismo‖ é cada vez mais a acentuação de uma
desautorização da esfera cotidiana e do desenvolvimento das atividades sociais como próprias e autênticas
do indivíduo, para Lukács e a ontologia de Heidegger é uma das maiores expressões dessa vertente
―irracional‖ durante as décadas de 1930 e 40 na Alemanha.
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racional (mesmo que por instantes breves), leva a Alemanha a ser o berço do
existencialismo e do ―irracionalismo‖ (Cf. Lukács, 1959: 75-103).

Da Revolução Francesa até 1848, persiste uma luta do movimento de
restauração na sociedade burguesa contra os vestígios do espírito racionalista
revolucionário. Após 1848, todas as revoluções na Europa começam a cessar, e a
restauração dos elementos aristocráticos está completa. A Alemanha não se torna nação,
continua a ser uma monarquia, regida por um rei prussiano da dinastia dos
Hohenzollern. Definitivamente, para Lukács, passaria a pairar uma sombra de desilusão
ainda maior na ideologia de todo alemão que um dia quis viver aquele mundo que os
enciclopedistas ilustrados figuravam, aquela sociedade onírica de Rosseau, regida pela
imperativa razão de Kant; a sombra que cobriria esse sonho racional viria através de um
mundo entendido como fruto da ―vontade‖ e da ―representação‖3, sim, para
Schopenhauer não há mudanças efetivas e transformações na realidade objetiva a ser
realizada pelas mãos dos homens e das mulheres, somente o apaziguamento de um
sofrimento constante – entendido como condição de existência – através de um télos
ascético. Eis a sombra que cobre a ideologia alemã a partir de 1848; junto com ecos da
sabedoria de Sileno, que Nietzsche traz à baila:

Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento! Por que me obrigas a
dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti
inteiramente inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o
melhor para ti é logo morrer. (Cf. Nietzsche, 1992:36)

Mas a condição niilista, sob a qual o revolucionário Danton encontra-se,
conforme apontam os estetas e pensadores de ideologia fascista, nas proposições de
Lukács, de maneira alguma se trata da verdadeira visão de mundo de Büchner. Büchner
é um realista, a condição de sua personagem Danton é um ser precisamente assim, em
uma situação específica, passível de mudanças; no entanto, devido às próprias

3

Alusão à obra de Arthur Schopenhauer (1788-1860), O mundo como vontade e representação. Como
será visto no decorrer dessa dissertação, a tese de Lukács sobre o ―irracionalismo‖ sustenta que a filosofia
de Schopenhauer será um dos principais expoentes do ―irracionalismo‖ na Alemanha e quiçá na Europa
durante as décadas de 1840, 50 e 60. A partir da década de 1870, durante o período do Imperialismo, o
pensamento de Nietzsche passaria a predominar como vertente do ―irracionalismo‖.
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circunstâncias sob as quais a cultura alemã desenvolve-se, esse ser precisamente assim
é entendido como um ser aí, que se encontra na situação de: ―a pior coisa de todas é
para eles morrer logo; a segunda pior é simplesmente morrer um dia‖ (Ibidem: 37), tal
como esclarece novamente Nietzsche no Nascimento da Tragédia. Sendo esse excerto
de Nietzsche, na concepção lukacsiana, símbolo forte de uma face da cultura alemã do
período do imperialismo, os pensadores fascistas só têm que reafirmar sua própria
herança cultural; exato, Lukács define que o próprio pensamento alemão que vai
desenvolvendo-se durante todo o século XIX, já falsifica a própria realidade objetiva.

Sua afirmação categórica sobre o ―realismo‖ na visão de mundo de Büchner é
justamente uma entrada para a tese sistemática sobre a razão dialética marxista de
Lukács, bem como não deixa de ser uma janela para a tese sobre o desenvolvimento e o
percurso do ―irracionalismo‖ como centro do pensamento alemão do século XIX aos
inícios do século XX.

**************

É extremamente difícil afirmar algo categoricamente sobre figuras, obras e
pensamentos de períodos históricos de transição4. Partindo do ponto de consideração em
que a consolidação (em termos sociais, políticos e econômicos) da modernidade vem a
ser as intensas mudanças no cotidiano e na visão de mundo dos europeus, que ocorrem
do fim do século XVIII ao início do século XIX, a chamada era das revoluções, onde
4

Para Lukács, tal como isso fica evidente em suas obras como O romance histórico, O jovem Hegel, A
destruição da razão; o período que condensa a maior quantidade de mudanças e com mais intensidade de
impacto no cotidiano do europeu da modernidade é o século XIX, e também o fim do século XVIII.
Mesmo que toda a modernidade se consolide sobre mudanças que vinham ocorrendo há pelo menos três
séculos atrás, é com a Revolução Francesa (entende-se assim, a revolução como um marco) e com a
sociedade burguesa que vai se estabelecendo a partir dela, que Lukács considera a consolidação da
modernidade.
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culmina a síntese de várias transformações que os séculos anteriores vinham
pavimentando. As figuras desse século apresentam uma específica dificuldade com
relação às suas visões de mundo.

Sendo assim, é com grande dificuldade que se categoriza Schelling, Hölderlin,
Feurbach, Kierkgaard, ou até mesmo Goethe e Hegel, pensadores que pertenceram a
essa época, e escreveram suas obras sob e diante os acontecimentos dessa transição. São
figuras que se apresentam em diversos vetores. Essa dificuldade é vista principalmente
quando se trata da primeira metade do século XIX na Europa, em específico na
Alemanha. Sendo mais preciso, do período que se estende de 1789 a 1848 (Cf. Lukács:
1959: 3-29 e 2011: 33-46).

Como o mesmo afirma em uma carta a Mikhail Lifschitz, enviada em 18 de
novembro de 1932, a respeito de um livro que Lukács escrevia sobre Hegel – O Jovem
Hegel e os problemas da sociedade capitalista – e os avanços que a escrita tomava:
―Mas este (o livro referido logo acima) se torna muito difícil, já que as questões se
diversificam demais... e, contudo, resultam a meu ver, demasiadamente superficiais‖
(Lukács apud Sziklai, 1986: 58-59).

Com recorrência, Lukács deparava-se com interpretações distintas tanto de
Goethe, como de Hegel, entre outros. Até mesmo Engels sugeriu as distintas
categorizações de Goethe:

(...) entre o poeta genial, a qual lhe repugna a miséria a sua volta, e ao cauteloso
filho representante do ajuntamento em Frankfurt, ou o conselheiro de Weimar, que
se vê obrigado a conciliar um armistício com tal miséria e acostumar-se a ela. Deste
modo, Goethe é por momentos, colossal, por momentos, mesquinho, por momentos,
gênio obstinado, misantropo; por momentos filisteu respeitoso, estreito. (Engels
apud Vedda, 2005:33)

A respeito de Hegel: frequentemente se deparava com um Hegel dialético, ateu e
revolucionário, e por outro lado, com um Hegel mais místico que teria se conciliado e
conformado com características políticas de sua época (Cf. Ibid: 35)
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Somado a isso, são nas obras e ensaios da década de 1930, que Lukács passa a
questionar a gênese do nazi-fascismo alemão. Muitos escritos dessa época são
conhecidos como escritos de combate, ensaios que o pensador acreditava contribuírem
de alguma maneira no combate à ideologia nazista, qual ele nomeava de uma vertente
―irracionalista‖ de visão de mundo.

E é exatamente nas intensas vicissitudes de sua própria época (os conturbados
tempos da Segunda Guerra Mundial), que Lukács irá lançar mão de uma tese filosóficogenética a respeito da ideologia nazi-fascista. O filósofo coloca sua hipótese de gênese
em outra época de extremas mudanças, a era das revoluções. Sendo assim, compreendese que Lukács analisa a Revolução Francesa e a consolidação do modelo de vida
burguês tardio no intuito de compreender como a ideologia fascista de sua época se faz
possível. A obra A destruição da razão demonstra exatamente essa tese, como a
filosofia e a ideologia fascistas possuem sua gênese desde os bastidores da revolução
burguesa.

De posse da leitura dos Manuscritos econômico-filosóficos de Karl Marx, que
ocorre no inicio da década de 30, o filósofo húngaro revisa sua estrutura epistemológica
neo-kantiana, a relação sujeito-objeto, que é pela primeira vez problematizada pelo
pensador em sua Estética de Heidelberg (1918)5, em função da categoria ontológica
marxista, a categoria do trabalho, a relação sujeito-objeto passa a partir daí a ser vista
não como principio puramente epistêmico, mas antes de tudo um princípio ontológico
de base materialista dialética. Desde então, é um longo percurso até suas grandes obras
de maturidade, a Peculiaridade do Estético (1963) e a Para uma ontologia do ser social
(1976), onde seria definida e demonstrada toda essa sistemática ontológica.

5

Como afirma Patriota, o título Estética de Heidelberg não se constitui em uma obra publicada por
Lukács, mas trata-se de uma denominação para se referir à: ―um projeto concebido nos idos de 1911, em
Florença, e desenvolvido entre os anos de 1912 e 1918 com vistas ao exame de habilitação na
Universidade de Heidelberg‖ (2010: 10). Desse projeto Lukács publica um capítulo intitulado A relação
sujeito-objeto na estética (Die Subjekt-Objekt Beziehung in der Ästhetik), na edição de 1917-18 da
Revista Logos. Esse texto se encontra traduzido para o português na revista ArteFilosofia, julho/2013.
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Contudo, a partir da redefinição de 1930, Lukács já passa a escrever ensaios sob
a apreensão do pensamento ontológico de Marx. Surge ai a possibilidade de avaliação
crítica que reclama a objetividade, tanto de pensamentos filosóficos e científicos
analisados, como de obras de arte, literaturas, etc. Partindo dessa ontologia materialista
dialética, Lukács aparentemente consegue resolver os impasses tanto nas contraditórias
visões de mundo de personalidades como as citadas acima; bem como ao mesmo tempo
deriva sua hipótese de gênese da ideologia ―irracionalista‖. O ponto de vista marxista
acrescenta, na leitura que essa dissertação se propôs a fazer do pensamento de Lukács,
duas categorias imprescindíveis ao filosofo, a objetividade como já dito, e a totalidade.

Em questões da totalidade, Lukács, ao invés de manter as antinomias das visões
de mundo das personalidades do período de transição do século XIX, opta por sintetizar
aplicando a própria dialética sob essas contraditoriedades. Além de sintetizá-las, a
objetividade implica nas consequências que essas possuem para a formação da ideologia
cotidiana de determinadas culturas. É como diz Lênin, saber de onde saem e para onde
vão determinadas posturas ideológicas tanto filosóficas como artísticas. Sendo assim, as
visões de mundo antinômicas passam a ser entendidas como processos formativos, não
existiriam dois Goethe que se contrapõem de maneira inconciliável, mas sim existiriam
contraposições no pensamento e na literatura goethiana às quais se pressupõe a trajetória
de formação dessa personalidade e da ideologia que ela coloca na realidade. O princípio
genético da vertente ideológica do ―irracionalismo‖ tem, como propõe Lukács, como
característica elementar, a negação desse caráter de formação dialético, dessa
objetividade e dessa totalidade. Característica essa, própria da ideologia alemã desde o
que Lukács vem a denominar de agnosticismo kantiano. Todos os ensaios e obras de
Lukács, a partir desse período, convergem em maior ou menor medida para esse âmbito
analítico.

**************
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O objetivo dessa dissertação é, sobretudo, perscrutar a filosofia de Lukács pela
porta de entrada que esse ensaio sobre Büchner mostra ser. Lançando mão da hipótese
que o aprofundamento da pesquisa nesse ensaio crítico-literário possa vir a cercear os
seguintes aspectos filosóficos de Lukács: sua concepção dialética materialista de razão,
seu mecanismo de crítica literária a partir de 1930, sua visão ontológica materialista, seu
conceito de realismo como gênero literário e também como visão de mundo, seu
conceito de objetividade e sua tese sobre o ―irracionalismo‖. Efetivamente a dissertação
quer derivar esses aspectos a fim de dissecar os componentes do ensaio sobre Büchner.
No entanto, na qualidade de dissertação, não deve aprofundar até as últimas
consequências de nenhum desses aspectos, ou seja, eles não se encontram esgotados
aqui, e quem deseja buscá-los no vasto corpus filosófico de Lukács, ainda encontrará
uma grande riqueza a explorar sobre o assunto. A essa dissertação cabe somente o
exercício de como Lukács pode afirmar o ―realismo‖ em Büchner.

Para esse intento, o capítulo 1: O pacto de György Lukács com o ser social?
pretende deixar o leitor à par de determinados princípios categoriais e conceituais que
regiam o pensamento filosófico de Lukács durante o período da década de 1930.
Princípios como a acepção realista de visão de mundo, a categoria de objetividade em
Lukács e as noções de ―teleologia‖, ―causalidade‖, ―trabalho‖, ―ação‖ e ―esfera da
práxis‖; essas noções que por sua vez, se tratam de um complexo que permite a
fundamentação da acepção realista e da categoria da objetividade. Como mostra o
capítulo, esses princípios são frutos de uma refundamentação que Lukács opera em seu
pensamento de acordo com a influência que os Manuscritos econômico-filosóficos de
Marx e a leitura da Ciência da Lógica – de Hegel – feita por Lênin exercem na sua
filosofia; as determinações materialistas de Marx e Lênin são absorvidas por Lukács
levando o filósofo húngaro a remodelar o problema da relação sujeito-objeto – problema
filosófico problematizado por Lukács desde seus escritos e obras da década de 1910. O
capítulo ainda apresenta uma crítica que Georg Steiner direciona ao pensamento estético
crítico de Lukács, objetando que a suposta objetividade que rege o conceito de realismo
de Lukács seria na verdade um alinhamento ideológico com a política da União
Soviética. No intento de dissolver a objeção de Steiner, o capítulo vai se desenvolvendo
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em forma de uma apresentação dos reais componentes que constituem a ótica objetiva
realista do pensamento estético de Lukács, como a ―teoria do reflexo‖. Como mostra a
dissertação essas perspectivas de oposição a Lukács auxiliam na ilustração e debate a
cerca do ―realismo‖ filosófico que envolve Lukács e seu posicionamento em um cenário
filosófico cético quanto a esse ―realismo‖.

O capítulo 2 demonstra como, a partir dessa ótica, Lukács descobre a origem de
um gênero literário praticamente inédito até sua época, o ―romance histórico‖.
Prosseguindo na demonstração de que o romance histórico é o gênero de exemplaridade
do realismo e da figuração literária objetiva, mostra-se como o gênero tem suas raízes
nos dramas de Shakespeare, sua consolidação como forma de romance nas obras de
Walter Scott, e seu auge na Comédia Humana de Balzác. Nesse mesmo capítulo, ainda
será abordado o diagnóstico lukacsiano da decadência ideológica que gera o
―irracionalismo‖. Esse processo de decadência se demonstra na maneira como os
gêneros literários passam a figurar a realidade objetiva, nos romances de decadência a
―consciência histórica‖, autêntica objetividade, se dilui. Será visto que são
representantes desse tipo de romance, Flaubert, Zolá e na Alemanha Stifter e
Grillparzer. O capítulo também contempla como Lukács toma o evento da Revolução
Francesa como princípio motor do desenvolvimento desses aspectos na literatura e na
filosofia.

No Capítulo 3: princípios da discussão sobre a crise da objetividade no
século XIX é feita uma abordagem biográfica sucinta da figura do autor alemão Georg
Büchner, e uma breve apresentação de suas obras. A partir dessa abordagem já vai
sendo colocada uma análise de convergência para com os pontos biográficos de
Büchner e o parecer sobre o realismo desse dramaturgo que Lukács lança mão em seu
ensaio, O fascisticamente falsificado e o verdadeiro Georg Büchner. Logo após o
traçado sobre essa visão realista nos aspectos biográficos de Büchner, adentra-se o
ensaio de Lukács demonstrado em como os pensadores e estetas especificamente
fascistas operam em suas interpretações sobre o drama A morte de Danton. Seguindo o
procedimento lukacsiano, fica entendido que muitos aspectos sobre o drama de
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Büchner, não são visões estritamente dos fascistas, mas elementos que se fazem
presentes na cultura e na ideologia Alemã. Lukács irá diagnosticar isso principalmente
no que diz respeito ao expressionismo, e ao ―irracionalismo‖ presentes em Heidegger,
Nietzsche e Schopenhauer. O capítulo vai então procedendo em como Büchner é
recebido em sua cultura pela ideologia ―irracionalista‖. Para tanto, vão sendo
demonstrados os aspectos que existem na filosofia de Nietzsche e Schopenhauer os
quais vão minando a realidade objetiva, e obscurecendo a ―consciência histórica‖ e a
possibilidade de intervenção humana no campo da práxis, de forma teleológica.

Por fim, o quarto e último capítulo A figuração dramática como crise em A
morte de Danton: o revelar de uma antinomia em Georg Büchner pretende, a partir
de uma análise interna do drama de Büchner, chegar à figuração da situação objetiva
que trata do conflito entre as visões de mundo do ―idealismo‖ e do ―materialismo‖,
visões essas incorporadas especificamente pelas personagens de Robespierre e Danton.
Esse conflito dramático, presente em A morte de Danton, é o próprio conflito que reside
na antinomia entre afirmar e negar a realidade objetiva e a capacidade cognoscível da
mesma pelo homem. Lukács propõe ainda um próprio paralelo dessa antinomia
existente na esfera da práxis na Revolução Francesa com as antinomias do pensamento
kantiano onde para ele, a filosofia de Kant (principalmente A crítica do juízo) oscila
entre idealismo e materialismo. O capítulo se encerra com a conclusiva de que a própria
sociedade civil burguesa que nasce da Revolução de 1789 e se consolida com a
Insurreição de Junho de 1848, necessariamente incide nas visões de mundo
―irracionalista‖ – no caso da Alemanha – e no racionalismo unilateral positivista, ou
cientificismo. Ambas essas visões, assim como o modo de vida burguês tem de negar a
dialética e a filosofia que se desdobra em práxis. Pontua-se também o fato de que a
dissolução da objetividade pelas duas visões de mundo, e o modo como isso se
desenvolve através do ―irracionalismo‖ alemão até o século XX, trata-se de um
componente decisivo do próprio processo de falseamento do realismo em Büchner. Sem
a dimensão objetiva, a ―ontologia‖ é tautológica para Lukács. Sendo a Revolução
Francesa e a crítica kantiana o início do relativismo ontológico, a ontologia do ser ai de
Heidegger é o coroamento dessa situação na contemporaneidade.
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Capítulo 1

O pacto de György Lukács com o ser social? Sobre a estreita conjunção entre
estética e história na crítica lukacsiana.

A verdadeira “coexistência” no plano cultural entre os representantes das
diferentes culturas só pode se dar a partir de uma base de compreensão
recíproca; mesmo com perspectivas diametralmente opostas, tem-se ao
menos de falar sobre a mesma coisa.

G. Lukács, O significado atual do realismo crítico.

O senhor... Mire veja! O mais importante e bonito, do mundo, é isto! Que as
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas ― mas que
elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a
vida me ensinou.

Riobaldo Tatarana, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas.

1.1. O itinerário da guinada ontológico materialista: implicações e objeções sobre
o pensamento da década de 1930 de Lukács.

No momento em que o leitor se depara com uma dissertação a respeito da
possibilidade de compreender a dinâmica conceitual de um ensaio literário-crítico de
György Lukács na década de 1930, o primeiro fato que virá à tona na mente do leitor
que conhece de maneira superficial o itinerário dos ensaios de Lukács entre o período de
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1930 a 1945, é o fato de que não havia um instrumental categorial ―estético‖
consolidado pelo filósofo húngaro nesse período6. Entende-se por consolidado aqui, o
caráter de que não existia uma obra na qual o filósofo apresentava de maneira definida e
delimitada o aparato conceitual utilizado para elaborar seus ensaios críticos. Como bem
pontua o comentador Lásló Sziklai, principalmente os ensaios da década de 30
possuíam determinadas limitações com relação aos outros ensaios de Lukács, cita-se:

(...) (essas limitações) se derivam do fato, em que sua estética, principalmente a
aplicação estética se encontram ainda mal definidas. Tudo o que (Lukács)
proporcionou foram alguns contornos imprecisos e rudimentos teóricos que somente
haveriam de florescer futuramente. As categorias destinadas a conceitualizar a
especificidade estética da arte (...) ainda estavam ausentes. (Sziklai apud Vedda,
2005: 30)

Levando-se em conta, juntamente a isso, o extenso estudo de Tertulian a respeito
do pensamento estético de Lukács7, as categorias que ainda não se apresentam nos
ensaios de 1930 são principalmente as categorias que definem os contornos precisos da
atividade artística dentro da totalidade do complexo de atividades dos seres humanos.
Essas são categorias que somente se apresentam na obra A peculiaridade do estético, ou
como ficou difundida em seu âmbito de estudos a chamada Estética de maturidade de
Lukács (ou ainda Estética de 63), tal como se encontra no estudo de Tertulian: ―Lukács
estima poder reconstituir a gênese da atividade artística a partir do plasma
indiferenciado da vida primitiva, estudando as articulações sucessivas dos diversos tipos
de atividade espiritual (...)‖ (2008: 203). São, sobretudo, os conceitos como ―ritmo‖,
―simetria‖, ―ornamentística‖ considerados como sendo os pilares estruturais da arte
como reflexo da realidade objetiva; e as categorias como ―meio homogêneo‖, ―sistema
de sinalização 1‘ ‖ e a categoria da Besonderheit (Particularidade) que coroa todo o
complexo da atividade artística, que ainda não se encontravam plenamente formados no
6

Alguns comentadores chegam a denominar esse período como o período ―não estético‖, por
aparentemente Lukács escrever os ensaios desse período de maneira distanciada de elementos filosóficos
estéticos propriamente ditos (Cf. Salinas, 2005).
7

Refere-se aqui a extensa obra Georg Lukács: etapas de seu pensamento estético publicada em 2003, e
lançada no Brasil em 2008.
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pensamento de Lukács. A menção de Sziklai aponta justamente para essa estrutura
teórica, ou seja, não é possível estabelecer uma hermenêutica dos ensaios da década de
1930 de Lukács com uma articulação direta à sistemática teórica das obras estéticas da
década de 50 e 60: a obra Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik

(Sobre a

Particularidade como categoria estética) de 1956 e a obra Die Eigenart des
Ästhetischen (A peculiaridade do estético) de 1963, já mencionada acima. Essa
articulação se empreendida de maneira direta viria a se consistir em até mesmo um erro
metodológico e conceitual.

Entretanto, o pensamento de Lukács nesse período (a década de 1930), de maneira
alguma é totalmente desnudo de uma base conceitual filosófica rica. Outro filósofo e
comentador de peso das obras e da filosofia de Lukács, István Mészáros, em um
pequeno ensaio intitulado O conceito de dialética em Lukács, captura determinadas
categorias filosóficas que ‗vertebram‘ o corpus filosófico de Lukács desde o tenro
pensamento do húngaro até suas obras de maturidade. De acordo com Mészáros, os
conceitos de ―totalidade‖ e ―objetividade‖ fazem-se presentes desde pelo menos a obra
A teoria do romance, e assim, por conseguinte se fazem presentes em todo o
pensamento de Lukács até a maturidade. No entanto, esses conceitos vão sofrendo
diversas transformações em um percurso de mudanças e ajustes do pensamento de
Lukács que dura mais de 50 anos (Cf. Mészáros, 2013: 58, 59)8. Como será abordado à
frente, nesse mesmo item, nos inícios da década de 30, o pensamento de Lukács sofre
uma chamada guinada ontológico materialista, essa virada no pensamento de Lukács
significa diversas reformulações e superações com relação a sua filosofia e a sua visão
de mundo anterior, mas como reconhecem muitos comentadores não se trata de um
processo de abandono de suas questões e aportes da década de 1910 e 1920, mas sim de
um processo de formação do próprio inventário filosófico de Lukács. O que quer se
afirmar com o decorrer dessa dissertação é que esse período em Lukács deve ser
8

Não somente esses conceitos, assim como diversos pressupostos conceituais do âmbito peculiarmente
estético também; como será visto a frente o principal problema abordado por Lukács em seu pensamento
estético de juventude (1917-1918), a questão da ―relação sujeito-objeto‖ é um problema filosófico que
atravessa toda a vida de Lukács até a década de 1960, década sob qual o problema aparece reformulado
no âmbito do materialismo dialético. (Cf. Patriota, 2010: 10 - 15)
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entendido mais como um momento onde as categorias estéticas se encontram em
formação e reestruturação, em transição, e não que a arbitrariedade e a nulidade
conceitual tomam conta dos juízos ensaísticos de Lukács. Isso se torna mais claro,
conforme o capítulo prossegue e vai-se percorrendo determinados comentadores do
filósofo.

Por enquanto, o que deverá ser colocado aqui, é que não são sob as categorias
estéticas aperfeiçoadas que se empreenderá a análise da dinâmica interna do ensaio
sobre Büchner. Será, antes, sobre as categorias da ―totalidade‖ e ―objetividade‖, e sobre
o fundamento gnosiológico do materialismo dialético. Há de se convir, que
necessariamente durante esse período, somente sobre esse fundamento – o materialismo
dialético – é possível entender o estágio em que essas categorias (―totalidade‖ e
―objetividade‖) se encontram e assim compreender sob que forma as mesmas operam.

E quando se coloca o olhar nesse fundamento existe uma extensa obra de Lukács
escrita durante o período da década de 30, terminada por volta de 1937-38, mas que
somente é publicada em 1948 devido às circunstâncias políticas nas quais Lukács
encontrava-se (Lukács, 1970: 9)

9

, que revela de maneira única determinados

mecanismos e caracteres do aparato conceitual do filósofo. Essa obra vem a ser O jovem
Hegel e os problemas da sociedade capitalista, como Lukács diz em um prefácio a
edição inglesa de 1963: ―E assim este livro histórico-filosófico, nascido por um esforço
de iluminar objetivamente feitos e conexões da história, segue encontrando-se no centro

9

Como explica Lukács em um prólogo, escrito em 1963, exclusivo para a versão em espanhol: ―A causa
principal do atraso e a aparição dessa obra (dez anos depois de sua redação) foi a nova concepção da
filosofia hegeliana formulada durante a guerra por Zdanov. Como parte da propaganda da guerra
grosseiramente simplificadora produzida durante o período de Stalin, se decidiu por um decreto de que
Hegel havia sido um reacionário feudal contra a Revolução Francesa‖. (Lukács, 1970: 9) Sendo o
conteúdo do livro de Lukács uma demonstração profunda e consistente de que Hegel havia sido um
grande entusiasta da revolução, e que extraiu consequentemente desse evento uma base sólida, e objetiva
(mesmo que idealista) para a sua filosofia, e que a lógica dialética fora uma das filosofias de sentido mais
progressista no início do século XIX, o parecer de Lukács era totalmente oposto ao da União Soviética,
país onde ele se encontrava quando se deram os términos da escrita de O jovem Hegel. Torna-se clara a
impossibilidade da publicação.
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de controvérsias polemicas um quarto de século depois de ter sido escrito‖ (1970: 11Grifos meus).

Obviamente, esse não é o único extenso estudo de Lukács durante a década de 30,
O Romance Histórico escrito em paralelo com O jovem Hegel é uma fonte rica para a
análise do instrumental investigativo estético de Lukács. No entanto, como prova o
exemplo de Georg Steiner10 apresentado a seguir (compreende a próxima seção desse
capítulo), a leitura de uma obra de Lukács que se trata de um estudo histórico-filosófico
dos gêneros e das formas literárias (O Romance Histórico), se feita de maneira distante
do instrumental teórico e gnosiológico que pavimenta a metodologia desse estudo
estético, pode deformar e comprometer determinados aspectos cruciais do pensamento
de Lukács, principalmente quando se trata de suas colocações e avaliações a respeito do
―realismo‖. Ainda mais se para esse leitor de Lukács, a dialética materialista como um
método de análise e de pensamento trata-se de algo alheio. É comum que filósofos e
críticos literários de grande profundidade teórica, tenham reconhecido a grandiosidade e
o feito de Lukács em ter trazido à tona um gênero pouco comentado e explorado, o
―romance histórico‖, mas esses mesmos tenham rejeitado as questões e avaliações do
pensamento de Lukács no que diz respeito a um juízo objetivo perante as obras de arte e
literaturas. O comentador Tertulian não furta atenção a essa questão:

O que impressiona em Lukács é o modo com o qual os conceitos estéticos
fundamentais se fundem em toda uma filosofia da história e em toda uma dialética
filosófica da relação subjetividade-objetividade. A morfologia das formas literárias
aparece sempre rigorosamente ligada à dialética dos processos sócio-históricos. O
romance histórico é o livro que constitui uma primeira aplicação complexa desse
método. Numerosos são aqueles inclinados a ver na atitude polêmica de Lukács a
respeito das obras de escritores do porte de um Joyce ou de um Dos Passos, e ainda
em sua constante simpatia pela obra de Thomas Mann, um sinal de puro
conservantismo de gosto. Evidentemente as razões de Lukács são muito mais
profundas. O crítico se esforçou sempre para evidenciar as raízes sócio-históricas
das modalidades literárias que cultivam a descontinuidade e a incoerência desejada
do monólogo interior, a ―montagem‖ ou o silmultaneísmo. Em primeiro lugar,
Lukács se interessou pela visão da realidade que determinava necessariamente o
aparecimento das formas literárias desse tipo. O crítico persistiu, com obstinação, na
idéia de que a decomposição das formas do tipo da narração épica, na prosa realista,
não poderia ser dissociada da nova condição sócio-histórica do escritor moderno.
10

Trata-se de um ensaio publicado em 1960 intitulado Georg Lukács and his devil pact.
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Uma existência fragmentária, pulverizada, devorada pelo sentimento de
incomunicabilidade e daí, o estado essencial definido por Heidegger pelo
expressivo termo Geworfenheit (estar-jogado-no-mundo) seriam a origem
verdadeira da metamorfose a qual a literatura de “vanguarda” submeteu as
formas literárias tradicionais. (Tertulian, 2008: 50-51-Meus grifos)

Uma das grandes questões para se rejeitar, e criticar os pareceres estéticos e
críticos de Lukács é também a adesão que o mesmo faz da ―teoria do reflexo‖ nas artes.
Em mais de uma oportunidade, o filósofo Adorno empreende uma dura objeção a
Lukács através desse aspecto:

Lukács procede em uma ostensiva indiferença diante do problema de se o conteúdo
concreto de uma obra de arte se identifica com o desnudo ―reflexo da realidade
objetiva‖, cujo ídolo segue atrelado a um pobre e grosseiro materialismo. (...)
Enquanto que o conceito hegeliano do concreto se mantém vigente na obra de
Lukács, sobretudo quando se trata de reduzir a poesia à mera cópia da realidade
empírica, a argumentação mantém seu caráter abstrato. (Adorno, 2002: 27-28)

Há de se reconhecer aqui que os caminhos de Adorno e Lukács não se cruzam
efetivamente, os ideais e os pressupostos filosóficos fundamentais nucleares dos
pensadores irão se colocar em lugares antípodas11. Adorno expressa um grande apreço
pela crítica kantiana e sua desqualificação da ontologia (Cf. Souza, 2010: 67), tal como
expressa em sua Dialética Negativa, já Lukács se encontra em um campo no qual a
dialética supera a desqualificação kantiana, sendo assim a contraposição entre ontologia
e dialética para Lukács não é algo impossível, muito menos metafísico (Ibidem: 79).

Mesmo que de maneira velada, desde 1930, Lukács assume uma postura
ontológica em sua filosofia, no entanto não se trata de um pensamento ontológico
metafísico, trata-se sim de uma ontologia do ser social. Para Lukács, a dialética
11

―É inegável que entre os filósofos existe um núcleo de convergências e pressupostos comuns que só
tem servido para que se destaquem com ainda maior clareza suas discrepâncias. Estas procedem, em
parte, das distintas posições que os dois autores tomaram frente a uma antinomia da sociedade burguesa
percebida desde o início pela tradição marxista: quanto mais os homens buscam, como indivíduos
isolados, seu benefício particular, tanto mais se encontram massificados e se submetem ao funcionamento
do todo. Desta contradição dialética, Lukács e Adorno extraíram princípios diferentes, acentuando uma
ou outra das partes. Em Lukács o objetivo das análises e da práxis política foi a fundação de uma
comunidade: não a sociedade civil em que os indivíduos, atomizados, carecem de ideais e sentimentos
comuns, mas uma comunidade‖. (Vedda, 2010: 30)
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hegeliana supera a teoria do conhecimento em Kant e, portanto sua desqualificação
ontológica, essa superação é derivada da questão de que Hegel nota o principado da
―prática‖ no que diz respeito à gnosiologia, cita-se:

―A grandeza da Fenomenologia Hegeliana..., é pois que Hegel concebe como um
processo a auto-reprodução do homem, a objetivação como desobjetivação, como
alienação e superação dessa alienação; que compreende pois, a essência do trabalho
e concebe o homem objetivo, o homem verdadeiro – porque real – como resultado
de seu próprio trabalho. O real comportamento ativo do homem para consigo
mesmo como ser específico, ou a atividade do homem como real ser específico,
ou seja, como ser humano não é possível se não segregando e explicitando do
homem todas as suas forças específicas – o qual, por sua vez, não é possível se não
pela ação total dos homens que somente se mostra como resultado da história – e
comportando-se com elas (a ações) como com objetos, por ultimo, não é possível
mais que na forma de alienação‖ (Marx apud Lukács, 1970: 320)

De acordo com Lukács, do ponto de vista do papel da atividade humana (da práxis)
como pedra angular tanto no que diz respeito à epistemologia, como na construção
do próprio ser como ser social, Hegel supera o dualismo kantiano de subjetividade e
objetividade, de interioridade e de exterioridade (Ibidem: 320).

Antecipando aqui um importante comentário sobre o ―realismo‖ literário e o
―romance histórico‖, essa superação do dualismo de Kant tem uma grande relevância no
que diz respeito ao ―tempo‖ e a ―narratividade‖: com a superação do dualismo kantiano,
a categoria do ―tempo‖ recebe uma dimensão filosófica objetiva.

De acordo com Kant, conforme sua obra, Crítica da razão pura: ―O tempo não é
um conceito empírico abstraído de qualquer experiência‖ (Kant, 1983: 44), mas sim
uma representação subjacente de forma a priori à percepção (Ibidem). Na leitura que
Lukács empreende de Hegel, a noção de ―tempo‖ como abstração conceitual não é um a
priori da percepção, mas surge porque até mesmo os sentidos dos seres humanos são
construídos e tomam forma de acordo com a essência do ―trabalho‖ que concebe o
homem objetivo. Portanto, a noção de ―tempo‖ além de ser derivada de forma
secundária perante as ações dos homens e mulheres em sociedade, essa noção tem de
necessariamente derivar-se do modo como essas ações se realizam, sendo que ela não se
constitui nem como um a priori e nem pode ser uma noção estática, mas sim tem de ser
dinâmica, dialética. Vale a pena citar: ―O caráter do entendimento é, pois, um devir, e
como tal devir é a racionalidade. E essa natureza do que é – ser em seu ser conceito –
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consiste em geral a necessidade lógica ela somente é o racional e ritmo do todo
orgânico‖ (...) (Hegel apud Lukács, 1970: 433), é interessante observar a contraposição
a Kant que Lukács demonstra em uma passagem próxima a essa: ―O limites da lógica
estão perfeitamente determinados porque a lógica é uma ciência que expõe
detalhadamente e prova rigorosamente somente a regras formais de todo pensamento
(...)‖ (Kant apud Lukács, 1970: 430). Como se nota, na concepção dialética não existe
essa contraposição entre lógica e realidade (fenômeno), ou entre filosofia prática e
filosofia teórica como existe no pensamento de Kant (Lukács, 1970: 430 - 436), a lógica
tem que possuir gênese, essa gênese se encontra na realidade, no todo orgânico. Com
todas as críticas que o materialismo empreende na dialética de Hegel, esse é um caráter
que é mantido, a lógica é derivada do ―colocar-se ativo‖ do homem no mundo, da ação
desse homem.

Partindo desse ponto, a ação dos seres humanos em sociedade, Lukács irá
defender como é importante que o pensador acompanhe os eventos históricos no intuito
de notar as mudanças e formações de até mesmo questões e conceitos epistemológicos,
ou visões de mundo. Inclusive a metodologia das obras de Lukács, pelo menos a partir
de 1930, parte sempre desse princípio (Cf. Tertulian, 2008: 45).

Na análise que Lukács faz dos conceitos de objetividade e ―trabalho‖ conforme
extraídos da dialética hegeliana, e modificados pelo materialismo de Marx – estudo que
equivale a uma seção da obra O jovem Hegel –, torna-se de fundamental importância o
evento da Revolução Francesa, e a série de bruscas mudanças que essa irá desencadear
nos próximos 50 anos da vida cotidiana dos europeus.

Conforme a questão do tempo aludida antes, o evento da revolução – entendido
como ação, como objetivação – torna presente essa noção de ―tempo‖ nas massas,
obviamente que essa noção não se trata de uma abstração filosófica conceitual, mas sim
de uma visão de mundo que corresponde a essa abstração. Por enquanto, basta
mencionar que será Hegel quem irá extrair da experiência da Revolução Francesa, o
conceito de ―tempo‖ como narratividade histórica (Ibidem).
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A dissertação não procura explicitar de maneira profunda todas as consequências
dessa noção de ―tempo‖ e ―historicidade‖, mas apenas aponta para essa questão à
medida que a compreensão de como a dinâmica do ensaio sobre Büchner (objeto
principal do estudo) faz com que seja necessário aludir ao mínimo sobre essas
categorias. Como será visto no capítulo a frente, destinado a debater as questões
internas do romance e do drama, esses se desenvolvem ―pela forma singular como nele
figura a apreensão do tempo‖

12

(Silva, 2011: 17), já se demonstra aqui o metabolismo

direto entre as duas grandes obras da década de 30 de Lukács: O romance histórico e O
jovem Hegel, que inclusive podem ser mais bem apreciadas e apreendidas se lidas de
maneira complementar uma à outra (Ibidem: 18).

Buscando finalizar essa etapa inicial da dissertação, complementa-se apontando
para o que diz Vedda: ―Tem-se visto O jovem Hegel como uma autobiografia
lukacsiana‖ 13. E é baseado nisso, e nas necessidades de expor os núcleos categoriais da
década de 1930 contra as aparentes lacunas conceituais no que diz respeito aos ensaios
críticos-literários, bem como às objeções levantadas à aparente exaltação arbitrária do
realismo de Lukács, que será empreendido na última etapa desse capítulo uma incursão
à obra O jovem Hegel, principalmente na seção destinada a debater os conceitos de
―trabalho‖ e ―teleologia‖; e em como Lukács julga notar na lógica hegeliana uma
satisfatória síntese entre ―causalidade‖ e ―teleologia‖. Nos capítulos subsequentes, até o
fim da dissertação, essa explanação será usada para demonstrar como o pressuposto de
objetividade e realidade objetiva, que se encontra nos ensaios da década de 1930 está
ancorado nessas categorias mencionadas.

Vale ainda dizer aqui, que o livro sobre Hegel é escrito sobre influência direta da
crítica de Marx ao pensamento idealista hegeliano, ou seja, Lukács leva em
12

Citação do prefácio da versão brasileira de O romance histórico.

13

Os passos que retomam Hegel, desde a rebeldia juvenil até a sombria contemplação da realidade que
exibe na Fenomenologia, prefiguram a evolução do próprio Lukács, que abandona o pragmatismo e o
esquerdismo de sua juventude para substituí-los por uma visão distanciada do entusiasmo jacobino.
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consideração que o idealismo existente na dialética e na visão de mundo de Hegel irá
incidir em uma ―grande odisséia utópica de realização da razão através da história da
humanidade‖ (Ibidem: 312). Contudo o pressuposto gnosiológico da lógica dialética é
válido, mas para isso é necessário que esse idealismo seja superado através de uma
visão materialista da realidade e dos seres humanos, justamente por isso os aspectos
econômicos da sociedade capitalista são tão fundamentais às analises e críticas que
Marx dirige a Hegel, mais do que isso Lukács demonstra também que apesar da correta
conexão entre ―causalidade‖ e ―teleologia‖ de Hegel, o idealismo hegeliano faz com que
a ―teleologia‖ predomine: ―Os prejuízos idealistas de Hegel se revelam no feito de que
expõe como independente do trabalho do homem, o despertar de sua capacidade
espiritual (intelectiva)‖ (Ibidem: 324), isso será retomado a frente. Ressalta-se também
que a influência da leitura que Lênin empreende da Ciência da Lógica de Hegel, chama
muito a atenção de Lukács em seus estudos da década de 1930, o livro O jovem Hegel
sofre diversas influências do pensamento de Lênin.

1.2. Breve incursão sobre o percurso de Lukács a Marx.

Como o próprio pensador, György Lukács, revela no prefácio escrito em 1967 a
obra Geschichte und Klassenbewusstein (História e Consciência de Classe), desde seus
escritos juvenis, ele já era ciente das obras de Karl Marx, na conveniência de uma data,
pelo menos desde 1908 na obra Entwicklungsgeschichte des Modernen Dramas
(História e Desenvolvimento do Drama Moderno), O Capital de Marx já se encontrava
presente em seus trabalhos (Lukács, 2003:3). No entanto, a filosofia de Marx se
apresentava ali de maneira inautêntica (tal como o próprio Lukács viria julgar sua
postura com relação ao pensamento filosófico de Marx antes da década de 30). O
materialismo marxista ali estava colocado como uma sociologia de base neo-kantiana
no que diz respeito à estrutura filosófica elementar. Lukács era herdeiro de Dilthey,
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Simmel e Weber em relação a essa base neo-kantiana. Desse marco, atravessa-se um
caminho de intensas vicissitudes e progressões até a chegada da colocação genuína do
pensamento de Marx, tal como uma filosofia dentro do pensamento de Lukács, algo que
irá passar a ocorrer somente nos escritos filosóficos e críticos-literários do início da
década de 1930.

Como o filósofo húngaro revela: ele desde tenra idade ―desprezou e nutriu um
ódio pela vida tal como o capitalismo a exigia que fosse‖ (Ibidem: 5), mas até a chegada
daquilo que o próprio pode considerar como uma saída real e genuína contra a
sociedade capitalista transcorreram mais de 30 anos.

Não se trata aqui de expor completamente, em sua ampla complexidade, essa
jornada que o pensamento de Lukács percorre até o que o mesmo vem a entender como
a colocação genuína da filosofia dialética-materialista; mas sim de apresentar o núcleo
filosófico que passa a operar na crítica literária do filósofo a partir da década de 30. É
importante ressaltar que em virtude da complexidade desse núcleo filosófico, a
dissertação aqui faz menções a esse núcleo categorial, mas não adentra o complexo em
sua totalidade.

*************

Se considerado o problema da ―relação sujeito-objeto‖ abordado por Lukács em
seus pensamentos estéticos do período de 1912 a 1918, publicado em um texto
intitulado Die Subjekt-Objekt Beziehung in der Ästhetik (A relação sujeito-objeto na
estética), esse se trata justamente de um núcleo filosófico categorial que atravessa todo
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o pensamento do filósofo14, como pode ser conferido na última obra publicada por
Lukács, a Para uma ontologia do ser social, existe exatamente um tópico de capítulo
intitulado, ―a relação sujeito-objeto no trabalho e suas conseqüências‖ 15.

É exatamente na conhecida como ―virada da década de 30‖ que esse núcleo
categorial filosófico recebe sua base de reestruturação definitiva (Cf.Oldrini, 2013). O
pensamento de Marx alude a uma necessidade de objetividade na amplitude total de
qualquer pensamento filosófico e Lukács adere a essa objetividade. Entretanto essa
objetividade é abordada com princípios dialéticos, não se trata de um materialismo
mecânico, mas sim de um materialismo dialético, em outras palavras, a base de
reestruturação é o imprescindível lugar que o cotidiano deve receber no pensamento
filosófico, cita-se:

O comportamento do homem na vida cotidiana é ao mesmo tempo o princípio e o
fim de toda atividade humana. Isto quer dizer que, se imaginarmos a vida cotidiana
como um grande rio, veremos a ciência e a arte emergirem e se apartarem dele como
formas superiores de captação e reprodução da realidade, veremos ainda que tanto
um quanto outro, de acordo com seus fins específicos, diferenciam-se e se
constituem individualmente, atingindo sua forma pura nesta peculiaridade – que tem
origem nas necessidades da vida social – para, em seguida, e em conseqüência de
seus efeitos, de sua ação sobre a vida dos homens, desaguar novamente no rio da
vida cotidiana. Esta, por sua vez, é continuamente enriquecida com os produtos mais
elevados do espírito humano, assimilando-os a suas necessidades práticas, diárias,
de onde surgem, mais uma vez, como questionamentos e demandas, novas
ramificações das formas de objetivação superiores. (Lukács apud Patriota, 2010: 63)

Esmiuçando essa virada de pensamento na década de 30, entre os anos de 1929 a
1957 – neste último ano quando retorna definitivamente a sua casa em Budapeste –
pode-se dizer que o pensador György Lukács vive intensamente dois processos
marcantes em sua vida e em sua filosofia. Um deles é, obviamente, a ascensão do nazifascismo, a 2º Guerra Mundial e a expansão do capitalismo; o outro é o contato com os
Manuscritos Econômico-Filosóficos de Karl Marx, e os Cadernos Filosóficos de Lênin.
Como reitera Tertulian (Cf. 2008), os dois processos não devem ser vistos apartados um
do outro, considera-se assim como sendo um único processo. A era da perfeita
14

Para uma visão detalhada desse aspecto central do pensamento filosófico de Lukács, pode-se recorrer a
tese A relação sujeito-objeto na Estética de Georg Lukács:reformulação e desfecho de um projeto
interrompido de autoria de Rainer Patriota.
15

Cf. Para uma ontologia do ser social II, 2013.

34

―pecaminosidade‖ – em referência a Fichte –, tal como já se referia Lukács desde a
primeira década do século XX à sua realidade (a modernidade e o modelo social do
capitalismo), somente iria de mal a pior com o avançar do século 16. Entre tantas e
muitas buscas para um remédio ao diagnóstico fichteano, o filósofo húngaro encontraria
na obra do jovem Marx um vislumbre de resposta o qual passaria a lapidar durante o
restante de sua vida.
No postscritum de 1957, de um ensaio intitulado Meu caminho para Marx (Mein
Weg zu Marx), revela o pensador:

Se acrescentar que nós mesmos, naqueles anos, conhecemos as obras
fundamentais do jovem Marx, sobretudo os Manuscritos econômicofilosóficos como também os Cadernos filosóficos de Lênin, terei apontado
aqueles fatos que trouxeram grandes esperanças no início da década de 1930.
(...) Quando, no entanto, tratava-se de tomar posição em relação a esses
acontecimentos, toda pessoa consciente tinha de partir da situação histórica
do momento: a ascensão de Hitler e a preparação de sua guerra de
aniquilamento do socialismo. Sempre foi claro para mim que eu deveria
subordinar tudo, de maneira incondicional, a toda decisão que esta situação
impunha, inclusive aquilo que pessoalmente me era mais caro: a própria obra
de minha vida. Acreditava que o principal compromisso de minha vida
consistia em empregar corretamente a concepção marxista-leninista nas áreas
de meu conhecimento, em fazê-la avançar na medida em que a descoberta de
novos dados assim o exigisse. Na medida em que a questão central, do
período histórico em que minha atividade se desenvolveu, consistia na luta
pela sobrevivência do único estado socialista e, portanto, do próprio
socialismo, eu obviamente subordinava cada tomada de posição, mesmo em
relação a minha própria obra, às necessidades do momento.

Fica claro nessa declaração que o filósofo como que lhe imputa o dever e a
necessidade em combater a ideologia nazista que estava em ascensão na época, e a
maneira como iria fazê-lo era através da necessidade objetiva qual o pensamento de
Marx aludia. Esse combate veio sob forma da pergunta Wie ist die faschistische
Philosophie in Deutschland entstanden? (Como pode uma filosofia fascista vir à tona
na Alemanha?) – título de um correspondente trabalho redigido em 1934. Resposta que
Lukács trouxe sobre a aplicação do método historiográfico de Marx e sobre o caráter
16

O item que se segue nesse capítulo, o 1.2, traz um panorama sobre essa denominação que Lukács faz
em referência a Fichte. Denominação bastante difundida no pensamento do jovem Lukács, sobretudo na
obra A Teoria do Romance.
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ontológico, que é, sobretudo um dos grandes significados dessa virada da década de 30,
cita-se um comentário sobre esse entendimento de caráter ontológico:

a humanidade do homem tem o seu verdadeiro ato de nascimento na história; que o
homem, como ente que desde o começo reage à sua realidade primeira,
ineliminavelmente objetiva, é um ―ente objetivo ativo‖, produtor de objetivações,
um ente que trabalha (...) (Oldrini, 2002: 53)

Como será mostrada adiante em um momento adequado, essa leitura do
pensamento de Lukács qual Oldrini se refere, aparece de maneira nítida nas análises de
Lukács à dialética hegeliana. Na concepção lukacsiana, Hegel consegue derivar esse
principio de prática na filosofia, esse princípio do ―ente objetivo ativo‖ justamente
porque Hegel empreende seu pensamento filosófico, e a escrita de suas obras de
maneira totalmente conexa aos acontecimentos políticos e sociais que lhe eram
contemporâneos. Para Lukács, Hegel tinha até mesmo uma noção dos contornos
econômicos que regiam a sociedade capitalista de sua época, e avança na compreensão
de como as questões econômicas influenciam na esfera do direito e na política. No
entanto, a leitura que Hegel vai realizando - que se encontra ancorada em Adam Smith
(Cf. Lukács: 1970: 310 - 325) - insiste em fazer projeções da situação própria da
Inglaterra sob a Alemanha , essa idealização presente na leitura de Hegel resulta que,
em muitas vezes ela não consiga enxergar a situação de atraso econômico pelo qual a
Alemanha passa na primeira metade do século XIX, daí deriva-se várias contradições
que são solucionadas de maneira idealizada na dialética hegeliana (Ibidem).

1.3. Reflexão sobre um pacto demoníaco ou sobre a impossibilidade da
objetividade.

George Steiner afirmou em um texto publicado em 1960, que Lukács teria feito
um ―pacto com o demônio‖ para conseguir sua ―preciosa e afiada‖ visão crítica literária,
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visão essa, que conseguia colocar as obras de arte sob um juízo objetivo. Em meio ao
conturbado século XX, o filósofo húngaro havia sido um dos poucos críticos da
contemporaneidade que teria tido o êxito de aperfeiçoar o oficio do crítico de arte, a
partir de então o juízo crítico não necessitava manter-se refém de um pressuposto
relativismo subjetivista, refém de se reduzir no fim do saldo a conclusiva ―questão de
gosto‖. Esse ―pacto com o demônio‖ era nada mais nada menos, que a imprescindível
necessidade do balanço ótico histórico, social e econômico qual Lukács trazia junto a
todas as suas críticas literárias, sobre essas fundações poder-se-ia conjurar o verdadeiro
complexo objetivo no qual qualquer artista e autor haveria de ter erguido sua obra de
arte.

O tom de Steiner soa irônico17: ao mesmo tempo em que ele parece louvar os
esforços da crítica lukacsiana, e de aplaudir os feitos dos ensaios e das obras de Lukács,
tal como o de ter removido Walter Scott do limbo e conferido aos romances do inglês o
caráter de genitor do gênero romance histórico, existe certo cinismo no que diz respeito
à ―pretensão‖ de Lukács de um juízo estético crítico que alcança a esfera objetiva.
Ainda que compreendendo o núcleo categorial dos romances históricos:

Os mestres da ficção histórica clássica escrevem narrativas e diálogos em sua
linguagem contemporânea. Eles criam a ilusão de que o presente histórico
realizado através da imaginação configura aos mesmos uma experiência de
relação entre a história do passado e o seu próprio tempo com uma
continuidade viva e dinâmica. O romance histórico falha assim que o senso
de continuidade não mais prevalece, quando as forças da história estão
além da compreensão racional. (Minha tradução – Meu grifo)18

17

Sobre esse assunto pode-se conferir um detalhado ensaio denominado Uma centelha de Lucidez
publicado em 2009 no periódico Verinotio, autoria de Rainer Patriota. O artigo trata em extensão, a
profundidade dessa leitura que Steiner faz de Lukács.
18

The classical masters of historical fiction write narrative and dialogue in the language of their own day.
They create the illusion of the historical present through force of realized imagination and because they
themselves experience the relationship between past history and their own time as one live continuity.
The historical novel falters when this sense of continuity no longer prevails, when the writer that the
forces of history are beyond his rational comprehension. (Steiner, 1960: 61)
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Steiner, no intuito de abalar os supostos ―critérios de objetividade‖ do pensamento
estético de Lukács, aponta para o que ele convém chamar de determinados desgostos
particulares de Lukács:

Lukács detesta Nietzsche e é insensível ao gênio de Dostoievsky. Mas sendo
um marxista conseqüente, ele faz de sua cegueira uma virtude, conferindo
sentido objetivo a suas condenações, um valor sistemático. (...) Os
argumentos de Lukács seguem ad hominem. Enfurecido pela visão de mundo
de Nietzsche e Kierkegaard, ele aproxima essas personalidades e seus
trabalhos ao inferno espiritual do pré-fascismo. (Minha tradução)19

Nesse sentido, Steiner pretende enquadrar o caráter objetivo de Lukács mais a
uma questão moral e ou, ideológica. E aos olhos do pensador franco-estadunidense a
questão moral é entendida como algo inserido totalmente na esfera do subjetivo; ele
ainda não reconhece o caráter de ―ente-objetivo‖ filosófico do húngaro, a amplitude e a
profundidade da filosofia e do pensamento estético de Lukács era algo bem fora do
alcance de Steiner (Cf. Patriota, 2009), em vias de época do referido texto.

O primeiro indício que chama a atenção da avaliação de Steiner, é justamente seu
aparente conhecimento das obras de Lukács anteriores a 1930 (Cf. Steiner: 59). Dois
dos nomes que ele menciona em seu artigo; Dostoiévski e Kierkegaard são figuras
praticamente centrais na Die Theorie des Romans (A Teoria do Romance) de 1914.
Nesse livro, Lukács entendia que a possível saída do problemático e decadente mundo
moderno, decadência que se intensificava na contemporaneidade, encontrava-se em
ações nas quais às personagens de Dostoiévski eram o principal exemplo, tratava-se de
um pensamento ético da filosofia do jovem Lukács que se sustentava totalmente sobre a
crítica kierkgaardiana a filosofia do direito de Hegel (Cf. Lukács, 2000: 14-15).

Definitivamente, qualquer um que conheça bem o corpus filosófico de Lukács,
jamais diria que ele era insensível a Dostoiévski; sendo assim, é bem provável que
19

Lukács detests Nietzsche and is insensitive to the genius of Dostoevsky. But being a consequent
Marxist, he makes a virtue of blindness and gives to his condemnations an objective, systematic value.
(…) Lukács´s arguments go ad hominem. Infuriated by world-view of Nietzsche and Kierkegaard, he
consigns their persons and their labours to the spiritual inferno of pre-fascism. (Ibidem: 64, 65)
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Steiner tenha olhado para o chamado Lukács maduro de maneira totalmente apartada do
jovem Lukács, algo que sempre vai deformar o autor ou filósofo que se interpreta. Podese afirmar, assim que Steiner incorre em um erro de ―continuidade e descontinuidade‖
em relação a sua análise do pensamento de Lukács (Cf. Tertulian, 2008: 17 - 25 e
Mészáros: 49 - 57), o que gera determinados julgamentos incoerentes de sua parte20.
Não se pode conduzir o pensamento de um filósofo de maneira tão distante da trajetória
do mesmo, talvez nem mesmo com a autorização do próprio autor. Como o próprio
Lukács revela em um prefácio a A Teoria do Romance escrito na década de 60, ele em
primeiro lugar abandona, e crítica suas pretensões de juventude, porque nota nessas uma
extrema tendência ao romantismo, e conclui que grande parte (se não todas) as soluções
que o romantismo oferece não podem, de fato, ser executadas. As propostas são
entendidas como sendo socialmente inviáveis, são propostas imaturas. Como já visto
anteriormente o próprio autor reconhece que seu pensamento amadurecido efetiva-se
somente a partir de 1930.

Sim, Lukács abandona sua perspectiva romântica, mas muitas de suas brilhantes
colocações da maturidade são problemas filosóficos gerados em sua juventude: a busca
de um pensamento ético, a problematização sobre o que são as obras de arte; deve-se
entender que esses problemas são reformulados de acordo com o processo de formação
e maturação da filosofia de Lukács, o erudito começa cedo seu caminho como pupilo do
neo-kantismo, tem uma fase estritamente hegeliana,

e apreende e posteriormente

amplia o alcance do materialismo dialético de Marx e Engels. Com certeza falta essa
dimensão a esse ensaio de Steiner de 1960.

É interessante prosseguir um pouco mais nesse assunto, visto que a crítica que
Steiner dirige a Lukács, além de ser um ponto nodal da discussão colocada por essa
dissertação, é também um dos mais controvertidos locais do pensamento crítico de
20

Como pode ser esclarecido, esse erro pode ser entendido de acordo com essa citação: ―Tertulian
chamou a atenção para o fato de que as determinações finais do pensamento estético de Lukács
precisavam ser vistas a partir do caminho aberto pelos seus primeiros textos fundamentais, mesmo se este
caminho, muitas vezes, manifesta-se negativamente, como descontinuidade e oposição‖ (Patriota, 2010:
12).
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Lukács. Muitos outros autores ao se debruçarem sobre as críticas de Lukács das décadas
de 30 e 40 derivam conclusões críticas muito semelhantes à de Steiner, algumas vezes
pelo desconhecimento – que talvez, no caso de Steiner seja devido a circunstâncias da
época, onde não seria fácil o acesso ao pensamento integral de Lukács – ou em vezes
pela discordância dos métodos lukacsianos21 mesmo, como é o caso de Adorno22, já isto
anteriormente.

Todos os ensaios e obras de Lukács que datam da década de 30 em diante, já
possuem aquela determinada visão ―ontológica social‖ in nuce. Como afirma Oldrini,
―exatamente ali em Moscou se forma o Lukács maduro‖ (2002:53), autores de
importância como Lásló Sziklai também vão insistir que essas proposições ontológicas
materialistas se formam ali em Moscou com os contatos em primeira mão de obras de
Marx e Lênin.

Se para Steiner ainda era difícil e complicado o acesso a todo esse panorama que
permeia o pensamento de Lukács, atualmente não se pode ignorar de maneira alguma
todos esses. Essa visão de um ―pacto com o demônio‖ em forma de necessidade
histórica deve ser devidamente dissolvida, dando lugar mais a um compromisso com o
ser social, uma visão de mundo que conecta as ―teleologias‖ e ―causalidades‖ que
estruturam a reprodução do complexo social; e uma luta para que isso venha a ocorrer
de um modo humano. Sem êxitos pode-se afirmar que Lukács tinha uma extrema
vontade de transformar sua realidade contemporânea, e que sempre combateu em
21

Existe uma discordância de Bertolt Brecht com relação ao pensamento de Lukács, no entanto a
dissertação opta por não fazer a interlocução com essa, por entender que a discussão venha a ser de um
complexo bem profundo. Apesar de a discussão ser abordada justamente em relação às artes, ao drama e
ao realismo, o panorama da mesma é bem extenso, até mesmo porque ela exige a relação da efetiva
prática teatral, que era o campo de Brecht, com a crítica de arte de Lukács. Basta-se em mencionar que as
inclinações políticas e sociais de Brecht e Lukács se encontram em maior concordância do que as de
Lukács e Adorno. Brecht defendia a visão de mundo científica e uma espécie de esclarecimento e
progresso humanos, o que o coloca próximo de Lukács; no entanto como defendia a autonomia da arte, o
que fazia com que não aceitasse totalmente as exigências do realismo do amigo húngaro. No entanto
Brecht encontra-se longe de pender para a visão de mundo de Adorno, ou da escola de Frankfurt.
22

Pode-se conferir o ensaio Reconciliation under duress, de Adorno publicado, no original alemão, em
Notem zur Literatur II, 1961.
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qualquer âmbito as atividades que ele acreditava serem contrárias ao que denominava de
―gênero humano para si‖ (reprodução do complexo social de maneira autêntica, de
forma humanista). E o principal inimigo nessa questão era sem dúvida a sociedade civil
burguesa tardia, e o modelo de produção capitalista, principalmente em sua fase de
Imperialismo. Em sua concepção, o nazismo tem sua semente plantada como um
desdobramento da ideologia burguesa no pós-insurreição de 1848, e que vai sendo
gestada na Alemanha até eclodir nos meandros de 1914 e alcançar seu auge na política
de Hitler.

Sua tese contida em Die Zerstörung der Vernunft (A Destruição da razão) trata
exatamente deste assunto; não de como os filósofos românticos, niilistas,
existencialistas foram diretamente os prováveis influenciadores das ideias e projetos
antissemitas ou fascistas, mas sim de como o pensamento que se desvincula de um
―ente objetivo‖, aparta-se de um horizonte onde o complexo social possa se realizar de
maneira que o ―gênero‖ se reproduza em si e para si. Surge uma descrença na figura
humana, nos propósitos humanos e na realização da sociedade como um todo, trata-se
do ―irracionalismo‖ (Cf.Tertulian, 2011). Na visão de Lukács, esse ―irracionalismo‖ –
que pode ser definido como a síntese entre agnosticismo epistemológico e descrença na
humanidade, fenômeno que a Alemanha é o principal irradiador – vai progressivamente
construindo uma visão de mundo que abandona o ser, submetendo-o a derrelição
(Lukács, 2012: 94-95). Em sua opinião a ontologia de Heidegger, já é de determinada
maneira esse processo de formação ―irracionalista‖ em seu auge:

Heidegger rejeita a história real como ―vulgar‖ e reduz a historicidade
àquelas exposições ontológicas que já são de nosso conhecimento: ―O ser
para a morte autêntico, ou seja a finitude da temporalidade, é o fundamento
velado da história do ser-aí‖ . Portanto, tempo e historicidade não
acrescentam as categorias ontológicas já tratadas – derrelição, ser para morte
etc. – nenhuma determinação essencialmente nova. (Lukács, 2012:100)

Nessa condição de ser, Lukács enxerga um diagnóstico, uma justificação para
praticamente qualquer ação social, diante desse abismo que é a vida, qualquer criação é
válida. Até mesmo as campanhas nazistas, não há de se discutir aqui se Heidegger tinha
proposições nazistas, mas sim que a visão existencialista de filósofos como Heidegger,
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se tratadas como parte e reflexo da visão de mundo cotidiana das pessoas – e é a isso
que a filosofia de Lukács submete todos os pensamentos filosóficos – cria a plataforma
sobre a qual pode erguer-se o discurso fascista. Por isso que Lukács vê a necessidade de
analisar o desenvolvimento do irracionalismo como um processo progressivo que existe
há mais de cem anos (Cf.Lukács, 1959: 3-29), o caminho é longo, desde as proposições
filosóficas intuitivas de Schelling, até a ontologia da derrelição de Heidegger.

O ídolo de juventude, Dostoiévski, é removido justamente porque se trata de um
autor cujas obras pendem mais para o niilismo, ―se Deus não existe, tudo é permitido‖,
como diz o protagonista de Os Irmãos Karámazov, sentença pronunciada para se referir
à condição em que sua época – modernidade – se encontrava (século XIX e início do
XX). E já não se trata mais de buscar uma ética nos imperativos da alma, como
propunha Lukács em A Teoria do romance, uma ética fundada numa mística
recuperação do cristianismo, messiânica, onde o messias era anunciado pelo herói
idiota, o príncipe Míshkin (Machado, 2003:116-117). Mas, trata-se de buscar um
equalizador ético, nas relações dos homens com os próprios homens, numa ontologia
materialista, na história da formação das sociedades, das atividades humanas, sobretudo
na economia e no capitalismo vigente; uma ontologia do ser social.

A questão histórica das análises críticas de Lukács, não é colocada como uma
exigência formalista do crítico de arte – tal como Steiner faz parecer –, mas sim como
maneira do filósofo perfilar os autores e suas obras à visão de mundo sob o qual esses
autores estão, e sob a visão de mundo que as obras de arte que esses criam trazem em si,
e contrastar se o saldo social é positivo ou negativo – isso será visto de maneira detida,
da mesma forma que pensadores e filósofos, como os ―irracionalistas‖ podem dar
margem e subsídios às ações humanas reacionárias, os artistas e as obras de arte
também, em vista de que ambas essas atividades operam diretamente no âmbito da
criação de sentidos da realidade e visões de mundo –. Obviamente que Lukács avalia a
literatura dentro das especificidades da atividade artística e literária, mas essa – a arte,
literária ou não – como todas as atividades do ser humano tem sua gênese na esfera
ontológica social, o balanço é sempre feito nessas condições.
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Certamente as noções de ―objetividade‖ e ―totalidade‖ não se tratam de meras
abstrações filosóficos e conceitos categoriais com os quais Lukács opera em sua
filosofia. Essas noções são determinações, em dinamismo, que compõem as visões de
mundo sob as quais os homens e mulheres se encontram na esfera de seu cotidiano,
obviamente que essas não se apresentam como abstrações filosóficas, mas sim como
categorias pulverizadas do indivíduo imerso no complexo do cotidiano, sendo assim,
essas noções influenciam de diversas formas o âmbito da práxis dos homens e
mulheres. As obras de arte realistas, vindo seus autores ou não a serem defensores de
uma sociedade humanista, ou progressista, carregam consigo – em suas representações
– uma visão de mundo que pode ser entendida como ominilateral, sob o conteúdo qual
pretendem figurar ou representar. As obras que vão se afastando de um âmbito realista
vão perdendo cada vez mais a capacidade de figuração da ominilateralidade, essa que é
o equivalente a figuração da ―totalidade‖, sendo assim vão se tornando o que Lukács
chama de figurações unilaterais (Cf. Lukács, 2011: 225 – 236).

Isso será esclarecido e retomado conforme sua pertinência no desenvolver da
dissertação, como se verá muitas vezes Lukács classifica como importantes realistas
autores sem qualquer engajamento político ou moral relevante – o caso de Walter Scott
e Balzác – , e classifica como unilaterais autores totalmente engajados – o caso das
obras expressionistas e o teatro épico de Bertolt Brecht.

Pontua-se também uma conjectura com a qual Lukács já vinha escrevendo suas
obras e ensaios desde, pelo menos 1930; o fato de que o filósofo tinha em mente uma
noção do que era a atividade artística. Sendo assim, Steiner coloca em cheque a própria
noção lukacsiana do que ―é a arte‖. Como será visto mais a frente nessa dissertação, o
ensaio de Lukács de 1934, Kunst und objektive Wahrheit (Arte e Verdade Objetiva), já
pontua a arte como um tipo específico de mimesis, de reflexo da realidade. E na grande
Estética da década de 1960, Lukács definiria ―o que é a atividade artística‖ dentro do
complexo ontológico do ser social. Para todos os efeitos, como bem observa Wisniacki,
para Lukács a atividade artística tem sua gênese nas necessidades dos homens e
mulheres como seres genéricos específicos. A arte também, e primordialmente, cumpre
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uma função na reprodução do Gattungmässigkeit (da generidade, da essência genérica)
da sociedade (2005a: 75). Claro que Lukács compreende que a própria atividade estética
humana, assim como tantas outras atinge e é reproduzida pelos indivíduos de maneira
livre (a atividade diante do reino da liberdade), só que, no entanto, a mesma não pode
abandonar o papel essencial que cumpre na ―reprodução do gênero‖ (Cf. Ibidem).

O que escapa à análise de Steiner são os determinados aspectos dessa definição de
―atividade artística‖ de Lukács, seu caráter mimético, e sua dimensão ontológicoobjetiva. Na tese lukacsiana, os autores ―realistas‖, quais são defendidos como
detentores das obras mais completas e ricas no que diz respeito ao caráter ontológico,
são os autores que sempre levam em consideração de maneira viva e dialética a
realidade objetiva em suas obras, autores que possuem de maneira consciente ou
inconsciente essa visão de mundo.

1.4. A solução dialética do problema da objetividade: a categoria do “trabalho”.

Contrariamente ao que muitos pensadores creem - como ficou exposto
anteriormente - os ensaios de Lukács da década de 30 não são de maneira alguma
simples alinhamentos ideológicos, nem simples e arbitrárias críticas literárias que têm o
intuito de exaltar as artes clássicas e obras realistas em detrimento das vanguardas
literárias do século XX, e do naturalismo e expressionismo do século XIX. Não se trata
também de uma arbitrariedade metodológica, mas antes de uma aplicação da dialética
materialista como base epistemológica.

Como revela Lukács em um texto já citado anteriormente – Arte e Verdade
Objetiva de 1934:
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Constituiría una vez más la misión de una estética marxista poner concretamente de
manifiesto la objetividad de la forma como elemento del proceso de la creación
artística. (…) Constituirá la tarea de una estética marxista poner al descubierto por la
vía del conocimiento del carácter de reflejo de las formas de qué modo esta
objetividad se impone como tal objetividad en el proceso de la creación artística,
como verdad independiente de la conciencia del artista. (1966: 38)

Na visão de Lukács, o primeiro filósofo moderno a oferecer uma compreensão
satisfatória da categoria de objetividade é Hegel, como ele comenta em sua obra O
Jovem Hegel:

Mas a objetividade em Hegel está filosoficamente à frente de seus antigos
predecessores, pois Hegel inclui em sua dialética o ―aspecto ativo‖ do homem,
fazendo portanto com que essa alcance um aspecto na ideia da realidade objetiva ,
assim sendo, esse ―aspecto ativo‖ desempenha um papel decisivo na teoria do
conhecimento da dialética hegeliana, e no conhecimento da realidade objetiva. A
relação entre teoria e prática recebe assim um esclarecimento ao que podia ter
alcançado até então em toda história da filosofia. Essa é uma altura com qual Marx
pode se articular diretamente e a qual pode elevar ainda mais a relação entre teoria e
prática tornando essa filosoficamente mais clara.(1970: 349)

Para Lukács essa questão objetiva da dialética hegeliana apresenta-se como
ímpar na história da filosofia, por ser praticamente a primeira acepção filosófica a
conseguir solucionar a oposição entre ―teleologia‖ e ―causalidade‖, assim como
estabelecer uma solução de síntese para o dualismo sujeito/objeto, e essas soluções
apresentam – de acordo com Marx23 e Lukács – consequências que ao mesmo tempo em
que são epistemológicas, são também ontológicas; aliás, como será demonstrado nessa
seção, o conhecimento somente é e pode ser objetivo à medida que ele se apresenta
como algo constitutivo do ser, essa dimensão ―ativa‖ do ser social aludida na passagem
acima do Jovem Hegel demonstra que o conhecimento – seja ele qualquer tipo de
conhecimento – constitui-se antes em uma ―ação‖ desse ser, entretanto, como o
23

Como afirma Emir Sader na apresentação de A ideologia Alemã: ―Hegel introduz no pensamento
filosófico a noção de trabalho, uma noção altamente corrosiva para as pretensões a-históricas e
sistemáticas do pensamento tradicional. O conceito de trabalho – posteriormente redefinido por Marx em
termos históricos e materiais – permite rearticular a relação entre sujeito e objeto, mediante a versão de
que os homens produzem a realidade inconscientemente (...)‖ (2007: 10)
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conhecimento trata-se de uma abstração que não pode alcançar a efetividade da riqueza
e dinâmica da ―ação‖, Lukács cita uma passagem de uma obra de Hegel onde todas
essas questões podem ser derivadas de maneira sintética mais elucidativa:

―Vento, corrente poderosa, poderoso oceano, dominados, trabalhados. (...)
Miserável sensibilidade, que se atém a individualidade‖. (Hegel apud Lukács). É
fácil apreciar a extraordinária importância filosófica dessas manifestações de Hegel.
A análise concreta da dialética do trabalho humano em Hegel supera a contraposição
antinômica de causalidade e teleologia, ou seja, mostra o lugar concreto que ocupa a
consciente e humana posição de fins diante o seio da totalidade da conexão causal,
sem romper essa conexão, sem rebaixá-la, sem apelar a nenhum princípio
transcendental, nem perder tampouco as determinações específicas da posição de
fins no trabalho. (Ibidem: 341-342)

Como diz Tertulian: para Lukács a correta compreensão da vida social é a
relação entre ―teleologia‖ e ―causalidade‖, esses são pontos nodais da grande obra de
maturidade, a Para uma ontologia do ser social, no entanto a obra O jovem Hegel já
dispõe de uma compreensão bastante avançada a esse respeito (Cf. Tertulian, 2010: 393394). E essa compreensão é alcançada através da categoria de dimensão ontológica, o
trabalho, essa categoria vem a permitir que sejam unificadas as pretensões filosóficas
da dialética hegeliana a uma concepção da teoria do gênero humano: ―o homem se faz
homem, segundo Hegel, precisamente porque introduz entre seu desejo e sua satisfação
o trabalho, rompendo com sua natural imediatez‖ (Lukács, 1970: 324).

Não é possível para essa dissertação demonstrar de maneira consequente toda essa
teoria ontológica, basta mencionar então que é da concepção de Lukács que: ―Assim
como o trabalho, a ciência e todas as atividades sociais do homem, também a arte é um
produto do desenvolvimento social, do fazer-se homem do homem por meio de seu
trabalho‖ (Lukács apud Patriota, 2010: 58), sendo assim na obra Estética de 63,
Lukács demonstraria como as categorias estéticas de base se derivam a partir de formas
mediadas do cotidiano dos homens: o trabalho primitivo e a magia;

―Com este passo, mostra-se que a perspectiva teórica desenvolvida por Lukács na
maturidade lhe possibilita resgatar o conceito de mimese e fundamentar a relação
entre arte e vida a partir da história. Ao se distanciar do transcendentalismo
neokantiano, Lukács deduz a arte historicamente como uma necessidade posta pela
humanização paulatina do ser social‖. (Ibidem: 20)
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Na obra Sobre a Categoria da Particularidade 24– obra publicada na década de 50
que se pretendia como uma introdução à Estética de 63 – esse embasamento filosófico
sobre a categoria do trabalho como a categoria genérica do ser social permite a Lukács
demonstrar como a atividade artística desenvolve-se sobre a necessidade da humanidade
de desenvolver a consciência de si mesma, a ―Particularidade‖ é entendida como
categoria central da atividade estética, e as artes como uma espécie de autoconsciência
da formação e do desenvolvimento do mundo dos homens e mulheres. Como já dito não
se pode avançar mais sobre essa questão, em vista de que se dá margem a um assunto
que exigiria outro trabalho dissertativo para que pudesse ser apreciado de maneira
completa e cuidadosa. Mas, por último, afirma-se que já na obra O jovem Hegel, Lukács
já vai demonstrando como a dialética hegeliana opera na articulação objetiva das
categorias da universalidade, particularidade e singularidade; para a lógica dialética de
Hegel, essas categorias não se tratam de meramente abstrações lógicas do pensamento,
mas necessariamente possuem uma objetivação correspondente no mundo da práxis
efetiva.

Vale a pena enfatizar que a categoria do trabalho de Lukács e seu conceito de
objetividade reconhece na lógica hegeliana um antecessor, mas a filosofia de Lukács
não pretende aplicar essa lógica conforme o idealismo logicista de Hegel, mas sim pela
visão de mundo do materialismo de Marx, Engels e Lênin. Observam-se as ressalvas
que Lukács aponta para com as implicações do idealismo de Hegel sobre a categoria do
trabalho:

Os prejuízos idealistas de Hegel se revelam no feito de que expõe como
independente do trabalho do homem, o despertar de sua capacidade espiritual
(intelectiva), a transição desde o estado onírico, desde a ―noite‖ da naturalidade à
primeira conceituação, a nomeação e a linguagem, colocando o estudo do trabalho a
um nível superior, em cujo já estão desenvolvidas as capacidades humanas. (1970:
324)

24

No Brasil, determinada obra foi publicada com o título de Introdução a uma estética marxista,
tradução feita por Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder tendo como referência a versão italiana e
não a original do alemão.
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Ainda se encontram traços – que podem ser vistos em obras coma a
Fenomenologia do espírito – que passam a mistificar muitos dos saldos objetivos
imanentes da filosofia especulativa de Hegel. Segundo Lukács ―a dialética idealista
converte todo o desenvolvimento da humanidade em uma grande utopia filosófica (...) o
sonho filosófico da transformação da substância em sujeito‖ (Ibidem: 331).

Em concordância com Marx e Lênin, o intelecto humano, a linguagem e as artes
já são frutos tardios do metabolismo entre ser e natureza, qual o trabalho é mediador.
Buscar a definitiva gênese da atividade do trabalho no nexo causal da natureza era
ainda para Lukács algo como a ―busca pelo elo perdido‖, que explica o porquê
exatamente os homens e mulheres haveriam de ter evoluído de uma espécie específica
de primatas (Cf. Lukács, 2010). Entretanto, a dedução da categoria do trabalho pode
ser feita sem as necessidades de concluir essa gênese de forma definitiva, assim como
Hegel o fez, somente a partir das esparsas noções de economia que esse possuía, mas
contando com um vasto conhecimento histórico, antropológico e social.

Assim como Lukács afirma que Hegel haveria de ter conseguido essa dimensão
dialética da solução do problema da objetividade – elevando a dimensão da práxis a
caráter ontológico e derivando daí as categorias do ―trabalho‖, da ―teleologia‖ e da
―alienação‖ como conceitos filosóficos nucleares de uma ―ontologia do ser social‖ –
através de um acompanhamento vigoroso com as intensas mudanças na esfera cotidiana
de sua época atrelado a uma necessidade de conectar a filosofia com essas mudanças – e
como já visto os eventos revolucionários dessa época vão evidenciando cada vez mais o
caráter da ação na vida dos homens e mulheres – , Lukács afirma que essa disposição
hegeliana se faz presente em artistas e em práticas artísticas dessa época. No que diz
respeito à literatura essa disposição se faz presente nos autores dos ―dramas‖ e
―romances‖ históricos dos séculos XVII, XVIII e XIX. Sendo assim, o caráter objetivo
se faz presente nos dramas de Shakespeare, Goethe, Heine, Keller, nos romances de
Walter Scott, Balzac, Tolstói, etc. E no drama A morte de Danton de Büchner.
Obviamente que esses traços objetivos não se expressam através de conceitos e
categorias abstracionistas (―trabalho‖, ―teleologia‖, ―alienação‖, etc.) como na lógica de
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Hegel, mas sim se expressam através das formas e conteúdos que lhes são próprios, as
formas artísticas literárias do ―drama‖ e do ―romance‖. Avança-se assim ao próximo
capítulo.
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Capítulo 2

Sobre a figuração da “narratividade” e da “história” no romance e no drama:
aspectos do realismo literário do século XIX.

2.1. Da Revolução Francesa ao nascimento do romance histórico.

Durante o período que se estende das últimas décadas do século XVIII, até as
guerras mundiais do século XX, a Europa inicia intensamente um distúrbio no que diz
respeito à esfera cotidiana dos europeus. Trata-se de um longo processo que vai se
desenvolvendo durante o século XIX, processo no qual o sujeito passa a questionar a si
e sua própria relação com o objeto (com a realidade); em outras palavras, a realidade –
essa entendida em termos, como sendo o complexo do ser social (os seres humanos e a
totalidade de suas relações), seus aspectos cotidianos; inclui-se aí todo seu complexo de
atividades, ciências, arte, etc. – questiona a capacidade de conhecer a si própria. Esse
processo pode ser reconhecido naquilo que vem a ser denominado também como crise
epistemológica, ou relatividade epistemológica:

A relatividade epistêmica refere-se unicamente ao fato, reconhecido por todas as
partes envolvidas na polêmica, de que nossos conhecimentos são relativos, porque
são sociais, históricos etc. O problema é que as correntes teóricas hoje
predominantes deduzem do relativismo epistemológico o relativismo ontológico.
Em outros termos, do caráter transitório e relativo de nossos conhecimentos
deduzem que eles não podem ser objetivos. Do relativismo epistemológico,
portanto, deduzem o antirrealismo, ou a paridade de todas as ontologias. (Duayer,
2013: 3)

Se fundamentado na perspectiva do realismo crítico de Roy Bhaskar 25, ou na
filosofia materialista histórica de György Lukács – esse último que é o foco aqui – esse
25

Muitos pensadores da atualidade, inclusive brasileiros como Mario Duayer e João Leonardo Medeiros
têm reconhecido as proximidades das ideias de Lukács com o filósofo contemporâneo Roy Bhaskar:
―Pelo menos dois pensadores propuseram-se aproveitar a obra de Marx como fundamento da construção
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relativismo ontológico (o questionar a si próprio do sujeito e sua relação com o objeto, e
a derivação de um ceticismo, ou ―irracionalismo‖ sobre essa questão), tem sua eclosão
com os acontecimentos da Revolução Francesa. Para o filósofo húngaro, esse processo,
vai se desenvolvendo conforme a ideologia burguesa vai se configurando durante todo o
século XIX. O seu germe já se encontra nos bastidores da Revolução Francesa, no
entanto, esse que é um momento de transição, compartilha também de uma total
afirmação da esfera ontológica e da capacidade dos seres humanos em apreender de
maneira objetiva a realidade. A acentuação dessa crise ontológica, e sua profícua
imersão na esfera cotidiana do europeu, passam a ocorrer de fato após 1848,
parafraseando Lukács, após a Insurreição de Junho de 1848, os movimentos
proletariados sofrem uma derrota significante, junto a ela ocorre a dissolução do
hegelianismo, que se tratava da única voz filosófica que conseguia sustentar uma
ontologia dialeticamente fundamentada contra o agnosticismo ontológico de Immannuel
Kant (Cf. Lukács: 1959 e 2011).

Os resquícios das pressuposições de visões de mundo realistas, e de uma
epistemologia objetiva, prosseguem como avalia Lukács até 1870, a partir desse
momento dá-se por encerrada a formação dos grandes estados nacionais europeus
(Cf.1959: 250), e passa-se a potencializar o Imperialismo. Nesse estágio irá permear
uma visão, ou positivista, materialista mecânica, ou uma teoria do conhecimento
berkeleyana-schopenhauriana (Ibidem: 267). Mas de qualquer maneira nenhuma delas
se apoia em uma base verdadeiramente dialética, que possa estabelecer um discurso
ontológico adequado, condizente com o complexo contraditório que é a realidade, algo
que a filosofia de Hegel satisfazia, mesmo que essa ainda se trata de uma visão idealista
objetiva e não materialista histórica, algo que como já visto deforma uma série de
aspectos a respeito à relação do ―sujeito com a realidade‖.

de uma ontologia do ser social: o renomado filósofo húngaro György Lukács, em sua obra editada
postumamente, e o filósofo inglês Roy Bhaskar, em seus primeiros livros‖. (Cf. Duayer, 2013: 2)
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Esse processo é na visão de Lukács, em concordância direta com Marx e Engels,
um processo de decadência ideológica da sociedade civil burguesa, as obras O 18 de
Brumário, A Guerra Civil na França e As lutas de classes na França devem ser
entendidas nesse aspecto. Elas discorrem, portanto, sobre a decadência ideológica
burguesa, sendo assim descrevem de maneira objetiva em como as visões de mundo da
Europa vão sofrendo um processo de diluição de sua dimensão objetiva para com a
realidade26.

Lukács, por sua vez, discorre pormenorizadamente sobre essas questões tanto no
que diz respeito às vicissitudes filosóficas, como na topografia da literatura do período
compreendido. O filósofo afirma que tanto os dramas quanto os romances, que são
escritos durante todo o período mencionado, podem ser investigados no sentido de
conterem traços equivalentes as características desse processo de crise. Sua obra Der
historische Roman (O Romance histórico) de 1936-37 é escrita justamente na intenção
de mostrar como a literatura, entendida como reflexo antropomorfizante da realidade vai
refletir em sua especificidade exatamente o complexo desse processo.

Deve-se entender desde aqui, que a Revolução Francesa, é o culminar de um
processo que vem se estabelecendo na Europa desde o Renascimento. Assim que passa
a surgir na Inglaterra uma burguesia mais avançada e organizada, surge uma ideologia
burguesa que vai aos poucos questionando progressivamente os valores do Antigo
Regime, a Revolução Industrial cria aderência sob esse processo de questionamento do
Antigo Regime, de maneira que vai substituindo o modelo de produção feudal pelo
modelo de produção capitalista (a burguesia cria total autonomia em relação ao modelo
de produção do Antigo Regime), e em questões políticas as Revoluções Puritana e
Gloriosa antecipam em mais de um século a Revolução Francesa em determinados
aspectos contra a aristocracia. No pensamento materialista dialético, todas essas
mudanças são as plataformas onde se apoiam pensamentos como o de René Descartes,
26

Além das obras já mencionadas (O jovem Hegel, O romance histórico e A destruição da razão), o
ensaio Marx e a decadência ideológica publicado em 1938 demonstra como Lukács absorve e inclui essas
analises históricas empreendidas por Marx e Engels no século XIX.
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Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Francis Bacon27, Galileu Galilei, em suma, as
transformações que a ideologia burguesa vai criando progressivamente, permitem que
venha à tona um pensamento que cada vez mais desloca sua visão da abstração para a
realidade factível28; Lukács enxerga isso como um colocar objetivo dentro da esfera de
pensamento humano (Cf. Lukács, 2010: 54-67, 2011: 374-375).

Toda essa colocação vai desencadear o Iluminismo e suas bases de reflexão, que
passam a ser centralizados no homem e em sua capacidade racional, autônoma e
educativa. Immanuel Kant e suas Críticas podem vir a ser considerados como a síntese
desse processo, sob aquele mote do Esclarecimento. Não se pode demonstrar aqui esse
caminho de maneira minuciosa e detalhada que lhe é própria, no entanto o assunto tem
abundância no que diz respeito a bibliografias29. O fato que deve ser atentado, é que a
Revolução Francesa tem sua herança e fundamentação filosófica e política no
Iluminismo.

Nessa articulação, entende-se de acordo com o pensamento de Lukács, que o
princípio do materialismo dialético é a dialética idealista de Hegel, quando esse desde
jovem ainda em Berna, influenciado e inspirado pela Revolução Francesa, tinha o
propósito assim como de muitos de seus contemporâneos de colocar em certa medida a

27

―O ímpeto da ciência e da cientificidade no período inicial do desenvolvimento capitalista desperta em
determinadas camadas burguesas tendências para uma ontologia puramente imanente ao mundo, mais
ou menos conscientes orientadas para o ser material‖ (Cf. Lukács, 2010: 66). Entre esses pensadores
Francis Bacon e Galileu Galilei recebem um lugar de destaque.
28

É de se notar que vários dos nomes citados são de físicos, uma ciência aplicada, e no caso de Bacon,
esse filósofo procurou renovar e fundamentar um método filosófico que não se valesse tanto de axiomas a
priorísticos , mas que tivesse um contato maior com a práxis de seu tempo. Sobre o assunto, vale a pena
conferir o livro História da filosofia III: Do Humanismo a Descartes, de G.Reale e D. Antiseri.
29

―Em vez de se fechar nos limites de um edifício doutrinal definitivo, invés de restringir-se a ideia de
deduzir cadeias de axiomas fixados de uma vez por todas, a filosofia deve tomar livremente o seu impulso
e assumir seu movimento imanente a forma fundamental da realidade, forma de toda a existência, tanto
natural como espiritual‖, trata-se de um excerto do livro A filosofia do iluminismo de E.Cassier. Uma
breve checada mostra como os pareceres de Reale e Cassier convergem para essa questão ontológica, essa
dimensão objetiva da realidade colocada pelo Iluminismo.
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Crítica da Razão Prática de Kant em um cenário político e social concreto: ―o dever-ser
tem agora uma significação puramente social‖ (Lukács, 1970: 44). Extrai-se aqui, já, um
espírito para com relação à práxis, diante desse indivíduo moral kantiano que será
colocado em autênticas e concretas situações perante os problemas e contradições da
sociedade capitalista do final do século XVIII e início do XIX.

Esse propósito de Hegel é em seu cerne o reflexo daquilo que já se encontrava em
processo na realidade objetiva: a Revolução Francesa e todas as transformações que
vinham ocorrendo anteriormente e que culminariam nesse processo de dissolução do
antigo regime. Esse período de revoluções que se caracteriza por combates e guerras
como nunca antes ocorridos, trazia em si a experiência das massas, toda uma nação era
movimentada e articulada no intuito de que as fundações ideológicas do modo feudal de
vida fossem cedendo lugar às ideologias humanistas do Iluminismo (Lukács, 2011:35).
Toda uma ideia de progresso vem à tona, estendendo-se a toda Europa, e esse é um
progresso da humanidade, um olhar para história mostra como esse progresso vem
ocorrendo. O indivíduo arrebatado pela voluptuosa revolução toma consciência de que
suas ações interferem diretamente nessa, o campo da práxis torna-se evidente. O deverser mencionado acima encontra seu campo político-social: as ideias Iluministas,
colocadas a prática, sob um modelo de produção burguês, eis o que o processo da
Revolução Francesa e da Revolução Industrial conduz.

No texto Arte e Verdade Objetiva, Lukács explicita seus principais pensamentos
com relação à fundamentação epistemológica e ontológica que se alinha após a
concreção de seu amadurecimento filosófico, a primeira e uma das principais
características dessa teoria do conhecimento é reconhecer ―a objetividade do mundo
exterior, isto é, da sua existência independente da consciência humana‖ (Lukács,
1965:11) e que ―toda concepção de mundo exterior, não é nada mais que um reflexo na
consciência humana‖ (Ibidem) dessa objetividade, desse mundo que existe independente
dela.
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Em segundo, por uma análise sobre a dialética em Hegel, Lênin chega a
conclusões de que a verdade nunca pode ser derivada de uma impressão inicial, e que se
encontra sempre ao fim, em outras palavras determinado conceito encontra sua
verdadeira definição em sua objetividade. Dessas duas características já pode ser
sintetizada um esboço da ―teoria do reflexo‖. Ilustra-se essa com as palavras de Lênin e
Lukács:

―A abstração da matéria, da lei da natureza, a abstração do valor, etc. E em uma
palavra, todas as abstrações científicas (as justas, e sérias, entende-se e não as
absurdas) refletem a natureza de modo profundo, fiel e completo. Da intuição viva,
ao pensamento abstrato e deste a prática, tal é o caminho dialético do conhecimento
da verdade, do conhecimento da realidade objetiva‖ [...] O ato de abordar um
entendimento (do homem), de uma coisa particular, a elaboração de uma cópia (de
um conceito) da mesma, não é um ato simples, direto, morto a maneira de um
espelho, é um ato complexo, discrepante e em zig zag [...] (1966: 12)

De todas as maneiras, o complexo da realidade, da objetividade, é infinitamente
mais rico, tal que ela é viva e animada, um movimento que não cessa, é dialética assim
sendo, Lênin não deixa de advertir que somente é possível aproximar-se, mas nunca a
apreender totalmente, toda conceituação é uma simplificação, uma fragmentação, uma
interrupção sob a riqueza do movimento da realidade objetiva. Novamente, salientamos
a práxis no materialismo dialético, entendemos aqui que o fundamento epistemológico
esboçado não almeja certezas absolutas, ou metafísicas, mas relaciona-se diretamente
com o âmbito da prática.

A arte também vem a ser nesse sentido um reflexo da realidade objetiva, mais
tarde em sua grande obra Estética publicada na década de 60, Lukács irá aprofundar sua
concepção da ―teoria do reflexo‖ no que diz respeito a todas as atividades espirituais
humanas.

Nesse pano de fundo todos os gêneros artísticos são reflexos da realidade objetiva,
claro que cada qual a seu modo. Na obra de maturidade, mencionada no parágrafo
anterior, encontram-se caracterizados todos os gêneros e seus modos de reflexo.
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Essa viragem no pensamento do autor, trás para o centro de seus ensaios
filosóficos uma elaboração crítico-sistemática que parte de como o pensamento de um
autor ou filósofo pode vir à tona no contexto sócio-histórico o qual o autor pertence. No
texto O Epistolário Schiller-Goethe de 1934 é notável alguns traços desse modelo de
crítica. Fica evidente que o filosofo reitera que deve haver um deslocamento da análise
que ―se reduz a motivos artístisco-formais, ou psicológico-subjetivos‖ (1968: 121), para
uma análise que leve em consideração as condições objetivas nas quais a obra vem à
tona.

2.1.2. Sobre narrar; alguns aspectos específicos internos do romance histórico.

Tanto a teoria literária do gênero romance histórico, quanto a tese do realismo de
Lukács são intricados complexos teóricos. Como já visto, envolvem amplamente as
relações do âmbito da estética com a ontologia materialista. Nesse complexo, o filósofo
empreende com profundidade a análise do desenvolvimento da literatura em
praticamente mais de 400 anos. Como pode ser conferido nas páginas do Romance
histórico já mencionado, ali se encontra um desdobramento analítico que se inicia nos
dramas de Shakespeare, Racine, e desenvolve-se até os grandes romancistas do século
XX como Romain Rolland, Leon Tolstói, Heinrich Mann. É terminantemente
impossível a uma dissertação obter a dimensão analítica desenvolvida por Lukács nas
décadas de 30 e 40. Contudo, é perfeitamente possível apreender o núcleo da
especificidade do caráter crítico literário desse período de Lukács, em suma esse
capítulo vem realizando justamente isso desde seu início, mas focalizando mais nas
condições históricas, contextuais e filosóficas que cercam esse gênero literário. Essa
sessão quer justamente mostrar aspectos formais e conteudísticos do romance histórico
de maneira interna.

56

Ciente da profundidade analítica de Lukács opta-se pela exemplaridade de dois
romancistas que mais representam a categoria: Honoré de Balzac e Leon Tolstói. Essa
escolha não é arbitrária, Lukács considera a obra Comédia Humana de Balzac como
sendo a maior obra literária de características históricas já escritas, em suas palavras:
―Balzac é o escritor que desenvolveu de maneira mais consciente o impulso que Walter
Scott deu ao romance, criando assim um tipo superior e até então inédito de romance
realista‖ (2011: 106). E tudo aquilo que é aprimorado por Balzac, encontra-se nas
páginas de Guerra e Paz de Tolstói, as campanhas napoleônicas são ali figuradas com
intensa vivacidade, o autor russo confere um caráter literário artístico àquele cotidiano
europeu, as narrações são vivas, vivazes, intensas e extensas, apresentadas aos seus
leitores de maneira dinâmica qual nenhum livro de história pode alcançar. Antes de
prosseguir com os exemplos, eis uma citação que sintetiza bem o que é a figuração
interna do romance histórico:

Portanto, o que importa para o romance histórico é evidenciar, por meios
ficcionais, a existência, o ser-precisamente-assim das circunstâncias e
personagens históricas. É a figuração da ampla base vital dos acontecimentos
históricos, com suas sinuosidades e complexidades, suas múltiplas
correlações com as personagens em ação. A diferença entre os indivíduos
―conservadores‖ e ―histórico-mundiais‖ – indivíduos que trazem nas suas
ações, a consciência do progresso histórico existente previamente no
movimento social – aparece precisamente nessa conexão viva com a base
ontológica dos acontecimentos. Os ―conservadores‖ vivem as mais ínfimas
oscilações dessa base ontológica como convulsões imediatas de sua vida
individual, enquanto os ―histórico-mundiais‖ ligam os traços essenciais dos
acontecimentos aos motivos de seu próprio agir e de sua condução do agir
das massas. Quanto mais próximos da terra e menos inclinados à liderança
histórica são os indivíduos conservadores, mais nítidas e evidentes se
revelam as convulsões da base ontológica de sua vida cotidiana, em suas
exteriorizações psicológicas imediatas. É claro que, então, tais
exteriorizações se tornam facilmente unilaterais e mesmo falsas. Mas a
composição do quadro do conjunto consiste exatamente em figurar uma
interação rica, matizada, cheia de transições entre os diferentes níveis de
reação à convulsão da base ontológica, em desvelar ficcionalmente o nexo
entre a espontaneidade vigorosa das massas e a máxima consciência possível
das personalidades dirigentes. (Lukács, 2011: 62).

Logo nas primeiras palavras dessa citação é revelada a estreita conjunção da
figuração literária do romance histórico com a visão ontológica materialista histórica; o
ser-precisamente-assim das circunstâncias históricas consiste-se numa clara oposição
ao ser em derrelição da visão ontológica ―irracionalista‖. A figuração interna dos
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gêneros literários históricos é sempre alinhada com essa visão, visão de que os seres
humanos são seres sociais, e que as sociedades são complexos, necessariamente
históricos. Nesse sentido será feita a propósito de Balzac e Tolstói uma breve
demonstração desses aspectos, primeiramente no que concerne a forma de figuração
literária desses autores e em segundo em como essa figuração corresponde a uma
―consciência histórica‖ na visão dos mesmos.

Lukács faz uso do termo ―narrar‖ como sendo a chave para a compreensão do
modo de figuração do realismo histórico, observa-se determinada passagem de A
Solteirona:

Em toda a estrada da Bretanha, o visconde de Troisville era um cadente sem
vintém, porque os bens de Perche pertenciam ao marquês de Troisville, par
de França que tinha dois filhos. Esse casamento era uma felicidade para o
emigrado, e o visconde era o que servia para a Srta. Cormon. A aristocracia
da estrada da Bretanha aprovava o casamento; a solteirona não poderia fazer
um melhor emprego de sua fortuna. (...) Da mesma maneira a infeliz
solteirona tremia imaginando nos lábios do Sr. de Troisville um sorriso de
desprezo por esse salão de bispo; temia vê-lo lançar um olhar frio na
antiquada sala de jantar; tinha medo, afinal, de que a moldura envelhecesse o
quadro. Se essas antiguidades fossem lançar sobre sua pessoa os reflexos da
velhice? Essa interrogação arrepiou-lhe os cabelos (...) A pobre criatura
achava-se entre Austerlitz e um Waterloo. (Balzac, 2013: 747-748)

Esse excerto é bastante pertinente, o ―narrar‖ está totalmente conjugado com a
esfera da ação, da práxis humana, noutras palavras o ―narrar‖ opõe-se ao ―descrever‖,
como será visto com maior profundidade o ―descrever‖ almeja alcançar o ―desinteresse‖
em sua figuração épica. Por outro lado, a narração é sempre feita por entre os interesses
de cada personagem que compõe a narrativa, como se nota na passagem de Balzac
acima, o principal acontecimento é o casamento da personagem Srta.Cormon, a
narração confere a dinâmica de interesses que cercam as personagens envolvidas no
acontecimento, além de a estória colocar o que Troisville pensa e sente sobre o
casamento, e o que a burguesia, o que o clero pensam; a estória efetiva a dinâmica
relação entre as personagens, justamente porque se faz através das ações e motivações
dos mesmo, dos interesses. Indo além, Balzac, mostra-se simplesmente genial – na
concepção de Lukács – no momento em que faz com que a dinâmica dessa narração, de
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personagens supostamente ficcionais, encontre-se ligada à figura histórica de Napoleão;
isso reside na bem forjada metáfora da última linha, ―entre Austerlitz e Waterloo‖. Essa
frase é genial porque ao mesmo tempo em que se refere com ênfase hiperbólica a
preocupação da solteirona com sua idade, ela revela a dinâmica histórica da própria
sociedade que a Srta.Cormon faz parte, enfim o casamento ocorre pelo dinheiro que a
solteirona possui, ela possui esse dinheiro justamente pela vitória de Napoleão em
Austerlitz em 1805 e depois por sua derrota em Waterloo (1815), acontecimentos que
asseguraram essa sociedade civil burguesa aristocrática que a Senhorita faz parte; e que
a confere plenos direitos a herança do capital.

Nota-se ai que a figuração da ―objetividade‖ no que diz respeito à arte e
especificamente à literatura, não pode eximir-se dos interesses das personagens
figuradas, dentro da narratividade de um romance. No mesmo ano de escrita do O
Romance histórico, Lukács escreve um ensaio denominado Narrar ou Descrever, ali se
encontra a referência:

É através da práxis, apenas, que os homens adquirem interesse uns para os
outros e se tornam dignos de ser tomados- como objeto da representação
literária. A prova que confirma traços importantes do caráter do homem ou
evidencia o seu fracasso não pode encontrar outra expressão senão a dos atos,
a das ações, a da práxis. A poesia primitiva quer - se trate de fábulas, baladas
ou lendas, quer se trate de formas espontâneas, saídas mais tarde dos relatos
anedóticos - parte sempre do fato fundamental da importância da práxis; ela
sempre representou o sucesso ou o fracasso das intenções humanas na prova
da experiência e disso decorreu a sua profunda significação. Ainda hoje, a
despeito dos seus pressupostos freqüentemente fantásticos, ingênuos e
inaceitáveis para o homem moderno, essa poesia continua viva, por colocar
no centro da representação exatamente este fato fundamental da vida humana.
(1965: 62)

Essa dimensão narrativa é a estreita ligação com a ―consciência histórica, e é
assim, portanto consoante com a visão ontológica do ser social‖. Em conclusão,
entende-se a Revolução Francesa e todo o processo que a antecede e a sucede, são
acontecimentos que afetam o cotidiano das pessoas, de modo que o caráter histórico
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passa a fazer parte de maneira mais intensa, viva e presente na consciência dos seres
humanos30. Como o filósofo afirma:

Entre 1789 e 1814, as nações européias viveram mais revoluções que séculos
inteiros. E a celeridade das mudanças confere a essas revoluções um caráter
qualitativamente especial, apaga nas massas a impressão de ―acontecimento
natural‖, torna o caráter histórico das revoluções muito mais visível do que
costuma ocorrer em casos isolados. [...] Se a essa experiência vem unir-se o
reconhecimento de que tais revoluções ocorrem no mundo inteiro, fortalecese extraordinariamente o sentimento de que existe uma história, de que essa
história é um processo ininterrupto de mudanças e, por fim, de que ela
interfere diretamente na vida de cada indivíduo. (Lukács, 2011:38)

Essa mudança qualitativa na esfera da consciência, vista por uma ótica
generalizada, traz reflexos no amplo campo das atividades humanas, o traço histórico
que passa a compor a experiência dos indivíduos (Ibidem: 67). O romance histórico
apreendeu em sua figuração (Gestaltung) sua própria natureza de reflexo da realidade
objetiva e além, que a realidade objetiva é a uma formação histórica. Existem romances
anteriores aos escritos por Walter Scott – considerado por Lukács como o pai do
romance histórico – que tratam de temas históricos, que até mesmo problematizam a
história, mas somente a partir de Scott é que a figuração torna-se realmente histórica,
somente após a Revolução Francesa a consciência no patamar cotidiano enxerga-se
como fruto do processo histórico. Como diz Lukács, Walter Scott

Nos familiariza com as peculiaridades históricas da vida psicológica de sua
época não por meio da análise ou da explicação psicológica de seus
conteúdos mentais, mas pela ampla figuração de seu ser, pela demonstração
de como as ideias, sentimentos e modos de agir crescem (...) A partir de
determinado solo histórico (Lukács, 2011:69).

E o que vale para Scott, é ainda mais intenso e torneado em Balzác e Tolstoi, ou
seja, a figuração realista romance histórico conhece sua forma de maior esplendor do
século XIX, nesses dois romancistas.
30

Não se trata de afirmar categoricamente que todas as consciências de cidadãos europeus passam, a
partir da Revolução Francesa, a operar tal como a compreensão histórica requer, ou mesmo que não
existia compreensão histórica antes da revolução, mas sim que esse caráter de construção histórica do
indivíduo e da humanidade se torna mais intenso e presente após os acontecimentos revolucionários.
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2.2. Da objetividade científica à esfera dramática do conflito.

Falta somente esclarecer aqui porque a tese de Lukács tem necessidade de iniciar
no drama, e especificamente em Shakespeare. Simplesmente por que:

Em Walter Scott emerge aquilo que Shakespeare ressuscitou na Inglaterra (...) pois
Scott, com o mais admirável instinto para condicionamentos fundamentais da
realidade histórica, uniu o mais sutil olhar psicológico em cada particularidade
individual ao mais claro entendimento do momento transitório em que se conjugam
os impulsos gerais e particulares, e é a união dessas três propriedades que a varinha
mágica de próspero deve sua onipotência e irresistibilidade. (Hebbel apud Lukács,
2011: 116)

Deve-se arcar consequentemente nesse momento, que se a Revolução Francesa foi
entendida até agora como síntese do processo de desenvolvimento do pensamento
burguês, e esse processo é diretamente conjunto com evolução das ideias do homem
Renascentista e do Iluminismo, e se em Walter Scott emerge aquela mesma
transformação ontológica existente na filosofia no que diz respeito à dialética histórica
de Hegel31, a esfera inter-subjetiva que marca o modelo de drama que vai do século
XVI ao século XIX, corresponde e equivale à visão antropocêntrica dos pensadores
como Kepler, Galileu, Newton, Descartes, Copérnico, Bacon, ilustra-se:

A grandeza da figuração dramática humana, da vivificação dramática do homem
depende, portanto, não da quão intensa é a força criadora de um poeta em si e para
si, mas – e até sobretudo – até onde lhe é dado, subjetiva e objetivamente, descobrir
na realidade efetiva personagens e conflitos que correspondem a essas exigências
internas da forma dramática. (...) O verdadeiro gênio dramático mostra-se ―apenas‖
em sua capacidade de, no complicado e confuso emaranhado dos modos empíricos
de aparição, encontrar aqueles em que o conteúdo dramático interior da época pode
ser espelhado de maneira adequada, segundo as exigências da forma dramática.
(Ibidem: 145)

31

É interessante observar aqui, que apesar de atribuir a Walter Scott a gênese do romance histórico, e a
apreensão da consciência histórica, Lukács considera O Fausto de Goethe como sendo a obra literária
mais próxima a Fenomenologia do espírito de Hegel. (Cf. Lukács, 1970: 394 e 543)

61

Contudo, basta mencionar a difundida relação entre Shakespeare e o pai da
metodologia científica moderna, Francis Bacon. O que se deseja principalmente é
demonstrar que a esfera dramática moderna e o conteúdo de sua figuração é exatamente
o conflito motriz das mudanças que antecedem e preparam a grande mudança que a
Revolução Francesa irá gerar; o pioneirismo de Shakespeare é o mesmo pioneirismo das
revoluções inglesas. E é com a mesma visão objetiva que Copérnico propõe o
heliocentrismo e Bacon a reforma filosófica gerando base a sua interpretação do
indutivismo científico. Citando Lukács:

Shakespeare retrata, na relação entre Lear e suas filhas, entre Gloster e seus
filhos, as grandes tendências e os grandes movimentos humanos e morais que
emanam, de forma extremamente aguda, da decadência e dissolução da
família medieval. Esses movimentos extremos – porém típicos justamente
por seu caráter extremo – formam um sistema totalmente fechado, que em,
sua dialética, esgota todos os possíveis posicionamentos humanos acerca
desse conflito. (...) É por meio dessa riqueza psicológica das partes em luta,
agrupadas em torno de um conflito e dessa totalidade exaustiva com a qual,
completando-se mutuamente, elas espelham todas as possibilidades desse
conflito vital, que surge a ―totalidade do movimento‖ nesse drama (Ibidem:
121).

Na perspectiva de Lukács o drama em si possui o teor objetivo. Desde a poética de
Aristóteles encontra-se a definição de tragédia e comédia – os dramas antigos – como
sendo ―a mimesis das ações dos homens‖, concentrada intensivamente no conflito que
perpassa as ações das personagens; ―o drama tem seu centro em conflito, e tudo que não
se refira diretamente a esse conflito aparece como absolutamente deslocado‖ (Lukács,
1965: 66). Dos três principais gêneros literários, épico, lírico e dramático, aquele que
tem necessariamente que se estabelecer de maneira estrita a critérios objetivos é o
drama, quando Aristóteles deriva as três unidades do drama: tempo, espaço e ação, essas
são as exigências objetivas formais para se capturar um conteúdo estritamente objetivo,
o conflito dramático, por isso que filósofos como Goethe, Schiller, Lessing, Diderot
bem como Hegel concluíram de maneira semelhante que tanto a forma como o conteúdo
do drama são idênticos. Em um recente estudo de Peter Szondi – autor que se considera
herdeiro da sociologia da literatura que Lukács emprega em suas obras de juventude –
sobre o drama do século XIX e XX, encontra-se:
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O que autorizava as primeiras doutrinas do drama a exigir o cumprimento das
leis da forma dramática era sua concepção particular de forma, que não
conhecia nem a história nem a dialética entre forma e conteúdo. Parecia-lhes
que, nas obras de arte dramáticas, a forma preestabelecida do drama
realizava-se quando unida a uma matéria selecionada com vistas a ela. Se
essa realização era malsucedida, se o drama apresentava traços épicos, o erro
se achava na escolha da matéria. Na Poética, Aristóteles escreve: "O poeta
deve (...) lembrar-se de não dar forma épica à sua tragédia. Por épico eu
entendo, porém, um conteúdo de muitas ações, como se alguém quisesse
dramatizar, por exemplo, a matéria inteira da Ilíada Igualmente, o empenho
de Goethe e Schiller em distinguir poesia épica e poesia dramática tinha por
fim prático evitar a escolha errada da matéria. (2001: 23)

A tese de Szondi quer demonstrar justamente que a partir do século XIX, cada vez
mais a esfera dramática vai se precipitando em épica ou lírica e aquela esfera objetiva
do conflito inter-subjetivo do drama vai sendo cada vez mais comprometida. Na visão
madura de Lukács, existe uma aparente condenação desse ―drama aberto‖ que se
precipita em épica ou lírica, como afirma o comentador Posada em um estudo sobre a
querela e as críticas de Lukács ao teatro épico de Brecht (Cf. Posada, 1970). No entanto
essa condenação não parte do caráter de não reconhecimento artístico dos autores, mas
antes da falta de objetividade da obra. Nesse assunto, o termo arte pela arte em Lukács
é definitivamente inválido, como o filósofo refere, é inadmissível a um bom crítico de
arte pensar a arte de maneira apartada do complexo social (Cf. Lukács, 1966). O drama
que se precipita em lírico ou épico, é o drama que se deslocou da esfera objetiva
dramática, do conflito de ações, da esfera da práxis.

É um fato que a sociedade civil burguesa tem em sua formação ideológica tardia
uma hegemonia individualista e subjetivista, logo, autores dramáticos que se debruçam
sobre essa material encontram a imediata dificuldade de capturar a realidade de maneira
objetiva, justamente porque a ideologia como parte fundamental da realidade perdeu a
dimensão objetiva a partir do século XIX. Em outras palavras, é muito mais difícil
encontrar a esfera dramática do ser em derrelição.
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De maneira conclusiva, deve ser dito que o drama por sua maneira de figuração
alcança com maior intensidade a esfera ontológica32 (realidade objetiva), o drama tem
capacidade de apreender e ressaltar a relação sujeito-objeto. Definitivamente, pode-se
encontrar muitos dramas dentro de um romance, mas quando se debruça efetivamente
em concentração sobre um único conflito pode-se potencializar as relações que
constroem e pavimentam o cotidiano dos indivíduos, a esfera ontológica do ser social.
Sendo assim a crise do drama moderno, pode vir a ser entendida também como crise
ontológica. Acompanha-se a citação:

A forma dramática subsiste ou sucumbe com seu caráter publico e imediato
específico. Portanto, ou ela desaparece da vida ou tenta figurar a seu modo – em
condições adversas, lutando contra um material desfavorável e, de certa maneira,
nadando contra a corrente – os elementos públicos que ainda existem na vida social.
Tais problemas surgiram com particular intensidade na passagem do século XVIII
para o XIX e em estreita conexão com os esforços para criar um grande drama
histórico. (Lukács, 2011: 167)

Essa questão do caráter público compreendida como a esfera objetiva de
figuração do conteúdo propriamente dramático será retomada no capítulo 3,
especificamente nas páginas 78 e 79, momento em que é discutido sobre a visão de
mundo de dramaturgos do período (primeira metade do século XIX), em específico o
autor Franz Grillparzer, um dos precursores do drama ―intimista‖ na Alemanha. Para
Lukács, Büchner haveria de ser esse tipo de dramaturgo que rema contra a maré e
mesmo em uma época desfavorável consegue figurar questões autenticamente objetivas
em seu drama (Ibidem: 169). Grillparzer pelo contrário, sucumbe à deformação que a
―vida social‖ desse período incorria na forma dramática, optando pelo chamado drama
―íntimo‖33. Como será visto no último capítulo onde se realiza a análise interna do
32

Como em muitas outras vezes, sempre que a palavra ―ontológico‖ aparecer nessa dissertação se
referindo ao pensamento próprio de Lukács – e não a comentários que ele faz de outros filósofos – o
caráter ontológico nunca deve ser entendido em sentido metafísico ou em sentido de Heidegger, mas sim
como ontologia imanente, ontologia do ser social. Um pensamento ontológico de Lukács deriva de Marx,
tendo raiz na dialética de Hegel.
33

O leitor que quiser se dirigir a uma leitura da seção mencionada para possuir a visão dessa
contraposição de maneira mais clara, pode fazê-lo e retomar a essa seção sem comprometer a leitura da
dissertação.
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drama A morte de Danton, necessariamente o conteúdo da tragédia de Büchner tem que
incidir em um questionamento da própria objetividade, acompanha-se o raciocínio: o
drama como reflexo objetivo da totalidade intensiva dos conflitos sociais, tanto no
campo da práxis como no campo ideológico, tem que necessariamente em seu equilíbrio
inter-subjetivo ter como material e forma esses próprios conflitos; sendo que de acordo
com a teoria de Lukács os conflitos práticos da Revolução Francesa (e dos eventos
desencadeados por ela até 1848), os problemas da sociedade capitalista geram um
conflito ideológico a respeito do próprio conceito de objetividade surge daí um caráter
específico da ―vida social‖ no qual existem visões de mundo que afirmam a objetividade
e outras que são céticas perante a essa. Todas as categorias vistas até agora que cercam
e fundamentam a objetividade – relação causalidade e teleologia, trabalho, práxis e ação
humana – têm que aparecer figuradas por Büchner como em debate, questionadas; ou
seja, essas categorias fazem parte do conflito dramático que a tragédia figura. Essas
conjecturas serão demonstradas no momento em que a analítica do drama no último
capítulo localizar o debate dramático sobre a própria objetividade diante das falas das
personagens de Danton, Robespierre, Camille Desmoloulins, Saint-Just, etc. Figuras
históricas da revolução que são personagens no drama de Büchner.

É interessante aqui, que seja aludido o caso do Hamlet de Shakespeare, a
personagem dessa tragédia encontra-se diante de um conflito semelhante, acompanha-se
o excerto:

A unidade inseparável da ação correta e de alto significado para o gênero humano e
da necessária derrocada pessoal assume em Shakespeare uma formulação poética
precisa. O seu Hamlet, depois de ter uma visão do espaço de ação que lhe é prescrito
em sua vida futura, diz: ―O tempo saiu dos trilhos; vergonha e desgosto que eu tenha
vindo ao mundo endireitá-lo!‖ (Lukács, 2010: 259)

Quando Hamlet afirma que o ―tempo‖ saiu dos trilhos ele necessariamente revela
uma situação dramática sob o qual a própria objetividade e sua possibilidade encontramse desfocadas – na avaliação de Lukács –, o fato de Hamlet sentir-se no dever de
endireitar essa questão é a necessidade de ―endireitar‖ a dimensão de ―espaço‖ e
―tempo‖ para que a ação humana – qual Lukács alude – possa ser efetivada. Essas
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situações tanto no caso de Hamlet, como no caso do Danton de Büchner refletem sob a
forma dramática em uma aparente não-ação, precisamente porque como os próprios
personagens reconhecem a esfera espaço-temporal que lhes permite a ação, encontra-se
cindida; a situação dramática objetiva dessas personagens é, portanto a de indivíduos
perante a própria esfera da ação cindida. Isso será retomado no capítulo 4, em se
tratando de uma análise interna de A morte de Danton.

2.3. A Insurreição de 1848: decadência ideológica, crise ontológica e dissolução
do caráter histórico.

Da mesma maneira que Lukács apropria-se dos pressupostos ontológicos da
dialética materialista, ele também toma para seu pensamento determinadas avaliações
de Marx sobre os eventos históricos do século XIX. As teses sobre o ―irracionalismo‖,
sobre a crise ideológica e ontológica, a situação do ser aí e do indivíduo na sociedade
burguesa, que já foram comentadas anteriormente nessa dissertação, estão todas
permeadas pelas prescrições e críticas das obras de Marx. Sendo um dos principais
ensaios de Lukács da década de 1930, sobre determinados temas, o texto (Marx e a
decadência ideológica).

***************

Nas páginas de O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, Karl Marx reflexiona
sobre as etapas que se sucederam até o golpe de Estado desferido por Luís Bonaparte
em 2 de dezembro de 1851 (2011: 25), nessa reflexão o pensador lança mão de uma
referencia analógica ao golpe de Napoleão Bonaparte executado em 9 de novembro de
1799. Contudo a analogia é uma metáfora irônica ao evento ocorrido no século XIX. A
metáfora de que todo evento histórico ocorre assim por dizer duas vezes na história, a
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primeira vez como tragédia e a segunda vez como comédia, justamente porque na
perspectiva de Marx, os eventos que se sucedem de 1848 a 1851 em Paris significam
um retrocesso perante as conquistas sociais e humanas do período da Revolução
Francesa e do período napoleônico, ilustra-se:

Todo um povo, que por meio da revolução acreditava ter obtido a força
motriz necessária para avançar com maior celeridade, de repente se vê
arremessado de volta a uma época extinta e, para que não paire nenhuma
dúvida quanto ao retrocesso sofrido, ressurgem os velhos elementos, a velha
contagem do tempo, os velhos nomes (...). A nação se vê no papel daquele
inglês louco em Bedlam que julga estar vivendo na época dos antigos faraós
e diariamente lastima o árduo trabalho que é obrigado a fazer como
garimpeiro nas minas de ouro da Etiopia, confinado entre as paredes daquela
prisão subterrânea (...). E o inglês louco se lamenta: ―E tudo isso é imposto a
mim, um britânico de livre nascimento, visando produzir ouro para os antigos
faraós‖. ―Para pagar as dívidas da família Bonaparte‖ – lamenta-se a nação
francesa. (Ibidem: 28)

Existe uma convicção na visão de Marx, de que todas as proposições humanistas e
racionais desenvolvidas pelo pensamento Iluminista e realizadas pela Revolução
Francesa sob o mote ―Liberdade, Igualdade e Fraternidade‖ e pela Declaração dos
direitos do homem encontram sua forma mais adequada no socialismo, sendo a
sociedade burguesa apenas uma etapa. Isso na argumentação do filósofo não era algo
somente explícito para ele mesmo, mas a própria burguesia era ciente desse fator, a
classe burguesa percebe que as armas que eles haviam levantado contra a aristocracia
agora estavam apontadas para eles pelo proletariado, ―todas as assim chamadas
liberdades civis e todos os órgãos progressistas atacavam e ameaçavam a sua dominação
classista‖ (Ibidem: 80). Passando a ser declarado como socialista o liberalismo burguês,
o iluminismo burguês, e até a reforma financeira burguesa. Nesse sentido, existe uma
inversão no caráter do pensamento burguês. Durante todo seu período revolucionário, a
burguesia carrega o estandarte de uma ideia de progresso, e esclarecimento humano,
após a Insurreição de Junho de 1848, toda ideia de progresso e esclarecimento passa a
ser estigmatizada como socialismo pela própria burguesia. Distingue-se assim Napoleão
Bonaparte de Luís Bonaparte; o primeiro representa um golpe de estado que buscaria
terminar de varrer os traços feudais da Europa, o segundo se incumbiria de assegurar a
volta de elementos aristocráticos para o estilo de vida burguês, reside nesse princípio
que os movimentos revolucionários do período de 1848-1851 repetem a Revolução
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Francesa e o golpe de Napoleão em sentido cômico, o aparente golpe de Luís busca
retroceder, fazendo a ―igualdade, liberdade e fraternidade‖ sucumbirem diante do
lema do Partido da ordem, ―propriedade, família, religião, ordem‖, palavras-chaves
do antigo regime; como afirma Marcuse sob análise do pensamento de Marx: ―Isso é
cômico, mais a própria comédia já é tragédia, na qual tudo é jogado fora e sacrificado‖
(2011: 14).

Mas por que essa inversão ideológica ocorre? (ou como coloca Lukács em seu
ensaio, essa decadência ideológica). Existem não uma, mas respostas para essa
pergunta, e acredita-se que todas elas estejam corretas, ou mesmo que venham a compor
uma única resposta.

Primeiramente além da realização da ideia democrática e racional como
pensamento social e filosófico, os movimentos burgueses de 1789 a 1814, trazem em
conjunto a implantação definitiva do modelo capitalista de produção, as campanhas
napoleônicas varreram a grande maioria dos modelos de produção feudal que ainda
existiam na Europa, no entanto os ideais humanistas gerados pelo pensamento
Iluminista são incompatíveis com determinados aspectos do modelo de produção
capitalista, o interesse da propriedade e do negócio (Ibidem: 11). Entende-se, pois, que a
defesa dos ideais democráticos, tal qual em sua proposta Iluminista racional, segue até o
momento em que a classe burguesa não detinha total e livre poder sobre os bens e meios
de produção, ela mantém o vínculo mais puro e direto com esses ideais em virtude de
combater toda aquela ideologia do antigo regime que impedia seu livre acesso aos
modelos de produção capitalistas que vinham progressivamente se sucedendo na Europa
desde o século XVI (movimentos econômicos que tiveram princípio na Inglaterra). A
partir do momento que ela alcança esse livre acesso ao seu modelo capitalista, ela tornase a detentora do poder, e não está prescrito nos ideais democráticos a manutenção do
poder (nem da propriedade), sendo assim a burguesia entende a necessidade de inverter
seus antigos ideais, na virtude da detenção do poder e da propriedade, esses últimos já
são traços do antigo regime. Como esclarece Marx:
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A derrota dos insurgentes de junho, entretanto, havia preparado aplainado o
terreno sobre o qual podia ser fundada e erigida a república burguesa; ao
mesmo tempo, porém, ela havia evidenciado que, na Europa, as questões em
pauta iam além da alternativa ―República ou Monarquia‖. Ela havia revelado
que nesse caso, a república burguesa representava o despotismo irrestrito de
uma classe sobre outras classes. (...) a República só pode representar a forma
de revolução política da sociedade burguesa e não a sua forma de vida
conservadora (...) Durante o mês de junho, todas as classes e todos os
partidos se uniram no Partido da Ordem contra a classe proletária,
considerada o partido da anarquia, do socialismo, do comunismo. Eles
―salvaram‖ a sociedade dos ―inimigos da sociedade‖. O lema repassado por
eles às suas tropas consistia nas palavras-chave da antiga sociedade:
“Propriedade, família, religião, ordem. (...) Toda e qualquer reivindicação da
mais elementar reforma financeira burguesa, do mais trivial liberalismo, do
mais formal republicanismo, da mais banal democracia é simultaneamente
punida como ―atentado contra a sociedade‖ e estigmatizada como
―socialismo‖. (2011: 36, 37)

Marx alude sobre essa questão do capitalismo em diversas de suas obras, isso diz
respeito à natureza do dinheiro, em outras palavras, uma das chaves para a compreensão
da inversão ideológica está em entender a natureza do dinheiro:

O que é para mim pelo dinheiro, o que eu posso pagar, isto é, o que o
dinheiro pode comprar, isso sou eu, o possuidor do próprio dinheiro. Tão
grande quanto a força do dinheiro é a minha força. As qualidade do dinheiro
são minhas – [de] seu possuidor – qualidade e forças essenciais. O que eu sou
e consigo não é determinado de modo algum pela minha individualidade. Sou
feio, mas posso comprar para mim a mais bela mulher. Portanto, não sou feio,
pois o efeito da fealdade, sua força repelente, é anulado pelo dinheiro. (2010:
159)

Por ai vai sendo colocada a natureza do dinheiro, sua capacidade de conseguir
qualquer atributo humano. Quando a burguesia passa a ter livre acesso aos meios de
produção e a propriedade, ela torna-se detentora e controladora do dinheiro, vale a pena
continuar a replica de Marx:

Eu que por intermédio do dinheiro consigo tudo o que o coração humano
deseja, não possuo, eu, todas as capacidades humanas? Meu dinheiro não
transforma, portanto, todas as minhas incapacidades (Unvermögen) no seu
contrário? (...) A inversão e a confusão de todas as qualidades humanas e
naturais, a confraternização das impossibilidades – a força divina – do
dinheiro repousa em sua essência enquanto ser genérico – estranhado,
exteriorizando-se e vendendo (sich veräussernden) – do homem. Ele é a
capacidade exteriorizada (entäusserte) da humanidade. (...) Enquanto tal
poder inversor, o dinheiro se apresenta também contra o indivíduo e contra
os vínculos sociais etc., que pretendem ser, para si, essência. Ele transforma a
fidelidade em infidelidade, o amor em ódio, o ódio em amor, a virtude em
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vício, o vício em virtude, o servo em senhor, o senhor em servo, a estupidez
em entendimento, o entendimento em estupidez. Como o dinheiro, enquanto
conceito existente e atuante do valor, confunde e troca todas as coisas, ele é
então a confusão e a troca universal de todas as coisas, portanto, o mundo
invertido, a confusão e a troca de todas as qualidades naturais e humanas.
(Ibidem: 159, 160 e 161).

A complexidade em que essa natureza do dinheiro desdobra-se, é algo que está
além das necessidades e possibilidades dessa dissertação abordar. Contudo, tem-se por
satisfeita uma das respostas a pergunta sobre o processo de inversão ideológica. A
burguesia sente a necessidade de proteger o seu bem, ―o dinheiro‖, então para eles não
faz mais sentido manter ideais verdadeiramente democráticos, seu estilo de vida passa a
ser conservador e através de lemas do antigo regime passa a dissociar e distanciar cada
vez mais a vida pública da privada, nessa última pode-se manter sob sua guarda seu
capital.

A segunda resposta a ser dada sobre essa inversão ou decadência, é a questão do
―Terror‖. Deve-se com toda a certeza levar em consideração que as conquistas
democráticas inspiradas pelo pensamento iluminista foram conseguidas a muito sangue
e vidas e a grandes guerras. Não se pode entrar aqui na questão de que se era ou não a
única forma de conquista desses ideais, mas deve-se problematizar o fato de que esse
período de violência extrema e de guerras que se sucedem de 1789 a 1814 passam, no
século XIX, a causar um sentimento de repulsa no cotidiano de todo o cidadão europeu.
Existem muitas defesas filosóficas da Revolução Francesa, até mesmo por aquele
considerado o sintetizador do pensamento iluminista, Immanuel Kant. No entanto do
próprio Kant existe um repúdio da violência que a revolução conduziu, e uma
condenação do sanguinário herói Robespierre que conduziu a fase do ―Terror‖ no fim
da revolução. Essa repulsa é também justificativa de abandonar os traços ideais
democráticos que passariam a ser defendidos pelas revoluções proletárias, existia uma
necessidade de cessar o período violento. Dentro dos próprios movimentos proletários
existia essa oscilação.

Para a reflexão aqui é necessário que fique entendido que com esse processo de
decadência ideológica a visão de mundo colocada pela Revolução é abalada, a
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―consciência histórica‖ atrelada ao processo revolucionário é questionada e negada das
mesmas maneiras que todos os pressupostos ideológicos da revolução:

A defesa do progresso após a Revolução Francesa tinha de resultar
necessariamente em uma concepção que demonstrasse a necessidade
histórica da Revolução Francesa, apresentasse provas de que esta fora o
apogeu de um desenvolvimento histórico longo e gradual, e não um súbito
obscurecimento da consciência da humanidade, uma cataclísmica ―catástrofe
natural‖ na história da humanidade, e de que a evolução futura da
humanidade só é possível por esse caminho. (Lukács, 2011:43)

Nas considerações de Lukács somente um pensamento pode justificar de maneira
adequada a revolução, a dialética. Prossegue assim, dizendo que os dois pensadores que
alcançam essa dimensão na época, são Hegel e Schelling, que passam a elaborar o
pensamento dialético desde a juventude, ambos, sintetizadores e admiradores da
revolução. Com o desenvolvimento dos eventos pós-revolucionários, enquanto Hegel na
maturidade persegue com assiduidade compreender a dialética, Schelling passa a
fundamentar um sistema que coloca a ―intuição‖ como organum da filosofia, na
perspectiva lukaciana, Schelling desvia-se da dialética, para tornar-se o fundador do
―irracionalismo‖ (Cf. Lukács, 1959: 126 - 134).

Entretanto, a dialética hegeliana presa a sua base idealista não poderia resolver
todos os traços da revolução de maneira adequada. Algo que somente seria possível
através da dialética materialista de Karl Marx. Pelo que se nota, assim que o jovem
Marx publica Os manuscritos de Paris e a Crítica da filosofia do direito de Hegel, a
inversão ou decadência ideológica já estava em um estágio avançado34. A burguesia não
se interessava mais por qualquer ideia revolucionária, base epistemológica ou visão de
mundo ligada à mesma. Passam a vigorar dois fortes pensamentos que passam a avultar
com maior expressão assim que a dialética ‗cai por terra‘ em 1848, o romantismo
alemão e o positivismo. Para Lukács, ambos representam de maneiras distintas o
34

As publicações das obras de Marx ocorreram respectivamente em 1844 e 1843, apesar de que nesse
período os movimentos revolucionários ainda não haviam cessado – o que ocorre somente após 1848 –
Lukács pondera que o pensamento de Marx não pode ter uma grande ação e recepção pelos lideres e
pensadores revolucionários da época, uma recepção do tipo que pudesse causar um efetivo impacto nos
movimentos sociais (Cf. Lukács, 1966: 57- 60).
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ofuscamento da realidade objetiva, que estava sendo progressivamente colocada desde
o Renascimento até o Iluminismo.

Nessa dissertação não se consolidará o prosseguir com minúcias de detalhes que
as avaliações que Lukács dedica ao romantismo e ao positivismo exigem, será o
bastante mencionar que a corrente romântica, da qual Schelling seria o fundador, passa
a negar tanto a razão como a dialética, bem como até mesmo o progresso humano. No
capítulo seguinte, essa exposição será feita, conforme a mesma atende a demanda
necessária à compreensão do ensaio sobre Georg Büchner.

Em sucintos apontamentos aqui, faz-se a alusão que de acordo com Lukács, em
estágios mais desenvolvidos do ―irracionalismo‖ como na filosofia de Schopenhauer e
Nietzsche serão encontradas até mesmo teses de que a realidade não pode ser
apreendida sob aspectos racionais, tendências de certa maneira contra epistemológicas
(Cf. Lukács, 1959: 249 – 260); no caso do positivismo, impera-se uma visão unilateral
do fenômeno, a teoria do conhecimento é mantida, no entanto de maneira ou idealista,
ou materialista mecânica, sem o salto qualitativo da dialética hegeliana (conversão de
forma em conteúdo, ou conteúdo em forma). Muitos paradoxos são criados pela ciência,
em específico determinados pensamentos sociais tornam-se incompreensíveis ou
resolvidos de maneira mecânica e superficial, como o próprio Marx coloca, os avanços
da economia como ciência dependiam inteiramente da dialética como lógica de
compreensão, bem como a noção ontológica do ser social e sua relação com a base
econômica da sociedade.
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2.3.2. O centro da crise: a Alemanha e sua ideologia reacionária.

Um fator importante a destacar é a especificidade da Alemanha como sendo o
centro de desenvolvimento do ―irracionalismo‖. Em primeiro lugar a Alemanha não era
uma nação propriamente dita, tal como a França, somente em 1871 é que ela será
unificada, e receberá uma constituição; enquanto que a França sob os ideais da
revolução, em 1789, proclama sua constituição baseada em um modelo democrático. No
caso alemão, não será uma burguesia democrático-revolucionária quem irá estabelecer
as bases da nação.

O segundo fator é a tardia entrada dos Ducados que compunham a Alemanha no
modelo de produção capitalista, processo este capitaneado pela Inglaterra já na segunda
metade do século XVIII. Isso irá acarretar que a Alemanha chegue demasiadamente
tarde no processo de desenvolvimento da burguesia moderna (Lukács, 1959: 3). Com
todas as diversidades no processo, sem alongar nas minúcias necessárias a toda a
descrição do acontecimento histórico, deve-se ressaltar que não serão os movimentos
revolucionários que irão unificar a Alemanha, mas sim uma elite aristocrática. Otto Von
Bismarck, membro da aristocracia alemã favorável à monarquia, iniciará um processo
político que culminará em 1871 com a proclamação de Guilherme, príncipe da Prússia,
como imperador da Alemanha.

O último movimento legitimamente popular nos Ducados alemães, será a luta de
burgueses e proletariados contra as tropas de Frederico Guilherme IV – príncipe da
Prússia – nas ruas de Berlim, ocorrida em Março de 1848. O movimento é
desencadeado pelas revoltas que ocorriam na França desde Fevereiro. Sendo assim,
apesar das vozes revolucionárias alemãs terem como ideia a burguesia revolucionária, a
burguesia revolucionária não existia mais, em termos, a burguesia que se juntou à
pequena burguesia e ao proletariado alemão, já era uma burguesia reacionária,
influenciada pela burguesia de caráter aristocrático que iria massacrar os
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revolucionários proletários na Insurreição de Junho, que já fora caracterizada
anteriormente. Sendo assim, a Alemanha compartilha das dores, perdas e desvantagens
do movimento revolucionário, sem participar de seus benefícios, de sua satisfação
parcial (Marx apud Lukács, 1959: 29).

De acordo com o filósofo György Lukács, esse é também um período onde
existe uma transição da visão de mundo idealista para a visão de mundo materialista.
Esse deslocamento gera toda uma crise ideológica na Europa, uma crise da qual a
Alemanha não estará isenta. Através de uma tese que o filósofo passa a elaborar a partir
de 1930, momento de sua guinada epistemológica para o eixo filosófico do marxismoleninismo, Lukács irá levantar a hipótese de que tanto o materialismo mecânico quanto
o idealismo objetivo – as duas visões de mundo, mais difundidas e representativas da
época, seja na filosofia ou na política – eram incapazes de compreender um dos
principais pivôs da realidade social do final do século XVIII e início do século XIX;
como afirma o filósofo: ―a incompatibilidade do modelo de produção capitalista com os
valores racionais éticos e morais iluministas‖ (Cf. Lukács, 1965). Tal situação irá
desencadear um sentimento de desilusão para com o próprio processo revolucionário
burguês, classe que por sua vez irá abdicar de seus ideais democráticos. Essa é a
decadência ideológica burguesa, assim Lukács irá se referir a esse processo de
passagem da ideologia revolucionário-democrática para a restauração de uma série de
aspectos do antigo regime sob a nova égide do modelo de produção capitalista, centrado
na vigência decisiva da propriedade privada. Valendo-se diretamente do diagnostico de
Marx, o filósofo húngaro descreve:

Basta seguir de perto a história dos acontecimentos na Alemanha em 1848
para ver a mudança que a revolta proletária em Paris e sua derrota
provocaram no desenvolvimento da revolução burguesa alemã. É evidente
que nos círculos da classe burguesa alemã já existiam tendências
antidemocráticas, assim como uma atmosfera propícia à transformação
revolucionário democrático-burguesas num vago liberalismo de compromisso
com o regime feudal-absolutista. Tais tendências apareceram com mais vigor
após as jornadas de março. Mas foi com a batalha de junho do proletariado
parisiense que ocorreu a virada decisiva no terreno da burguesia, uma
aceleração extraordinária do processo interno de diferenciação rumo a
transformação da democracia revolucionária em um liberalismo de
compromisso. (Lukács, 2011: 212)
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Dentro dessa esfera, tanto no pensamento filosófico quanto no âmbito artístico
alemão irá florescer um sentimento romântico anticapitalista, que na hipótese de Lukács
irá pavimentar o terreno pelo qual o nazismo trilhará sua ascensão no século XX. A
complexidade desse processo de crise e de decadência ideológica gera uma visibilidade
desfocada em relação a cada visão de mundo existente na história da Alemanha.

Tomando como ponto de partida a Revolução Francesa, a inspiração e a euforia
que essa cria nos alemães, Lukács narra a história de como três jovens amigos
estudantes da fundação de Tübigen: Schelling, Hölderlin e Hegel celebraram com
grande entusiasmo os acontecimentos franceses de 1789: ―cada um desses três jovens,
representa, em sua evolução posterior, uma possibilidade típica de reação à mudança
dos processos revolucionários franceses‖ (Lukács, 1968: 214). Hölderlin representa uma
visão de mundo que se mantém fiel ao ideal revolucionário, em sua vertente jacobina,
bem como a seus métodos políticos e revolucionários; Hegel compartilha e mantém-se
fiel também aos ideais humanísticos iluministas dos revolucionários; no entanto, não crê
mais na forma como os revolucionários teceram suas últimas bases políticas, forma que
iria desembocar na fase do Terror (1792-1793).

Para Lukács, a dialética de Hegel, é o desenvolvimento daquela visão de mundo
idealista subjetiva dos revolucionários jacobinos, Danton, Saint-Just, Camille
Desmoulins, Robespierre, para um idealismo objetivo é o próximo passo no
entendimento dos aspectos sociais vigentes. O fator da história da humanidade na
filosofia de Hegel é esse aspecto crucial, a história incorpora-se como objetividade do
pensamento, da gnosiologia e ação dos homens. Da mesma maneira Lukács enxerga que
a dialética de Hegel é o avanço sobre a filosofia crítica de Kant, essa última alinhada à
vertente idealista subjetiva dos jacobinos.

Por fim, Schelling representa uma visão de mundo descrente para com os ideais e
valores humanísticos iluministas e revolucionários. Abandonando seus anseios e
modelos de juventude, Schelling alinha-se a favor da Restauração. O pensamento
filosófico de Schelling, que em juventude irá ao encontro da dialética de Hegel e até
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mesmo antecipa uma série de aspectos da Ciência da Lógica e da Fenomenologia do
Espírito, na maturidade abandona esses traçados:

Schelling sustenta que a intuição intelectual – ou seja, o organon que
assegura o acesso à essência da realidade – exige um dom inato, genial, que
não pode ser aprendido. [...] Hegel defende que todo homem dispõe dos
meios necessários para compreender filosoficamente a realidade. [...] Já a sua
Fenomenologia do Espírito dirigia-se contra Schelling: ao ―salto‖
irracionalmente genial da intuição intelectual contrapõe-se um caminho para
a compreensão do mundo. (Lukács, 2007: 41-42).

Em sua filosofia, a epistemologia fica em segundo plano em relação à estética,
enquanto que em Hegel os dois âmbitos são mais equilibrados, ―não se pode conceber
ou comunicar por meio da descrição ou de conceitos, somente sensivelmente intuir. Esta
intuição é o organon de toda a filosofia‖ (Schelling apud Lukács, 1959: 123). Esse
descrédito no discurso intelectivo é o mesmo descrédito nos ideais revolucionários,
visto que os ideais apoiam-se no discurso intelectivo, na razão conceitual.

Lukács irá descrever de maneira histórico-filosófica que a vertente de visão de
mundo que predomina no desenvolvimento da Alemanha é a vertente de Schelling. Isso
é resultado do contexto sócio-histórico alemão, aquele ‗colher os danos‘, desvantagens e
dores da revolução, sem ter partilhado concretamente de seus benefícios. Lukács
demonstra como a vertente da visão de mundo de Schelling desenvolve-se na Alemanha
até o momento propício para o aparecimento de um discurso demagógico tal qual o de
Adolf Hitler35. O pensamento que unifica a Alemanha decorre dessa visão de mundo,
Lukács dedica um estudo exclusivamente à Bismarck (Cf. Ibidem).

Esse complexo e intrincado desenvolver histórico de ideologias, entendido como a
visão que predominará no século XX é o que Lukács chama de ―irracionalismo‖,

35

Isso não quer dizer que a filosofia alemã do século XIX seja pré-fascista, ou que haja uma relação
direta entre essa filosofia e o pensamento nacional-socialista. Mas sim, que o pensamento alemão na
medida em que se afasta gradativamente dos pressupostos modernos de racionalidade, abre caminho para
formas autoritárias e xenófobas (raciais, por exemplo) de exercício da política. Sobre isso, é útil conferir o
livro de Jefrey Herff: ―O modernismo reacionário‖ (cf. bibliografia).
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presente na sociedade civil burguesa. Figuras como Hölderlin e Büchner chegam à
atualidade de maneira distorcida, principalmente por sua recepção no interior desse
complexo de desenvolvimento ideológico.

Na procura de finalizar a reflexão conclui-se de maneira parcial: com essas visões
de mundo que passam a imperar de maneira hegemônica após a decadência ideológica
em 1848, volta-se a questão do romance. Para um cotidiano que está despido do olhar
objetivo, despido do olhar para o próprio cotidiano, tornam-se cada vez mais difíceis e
raras as apreensões da realidade e formação histórica pela particularidade do indivíduo.
Lukács irá colocar essa distinção principalmente ao que concerne na diferença entre
―narrar‖ ou ―descrever‖, como ele demonstra os autores que se encontram distantes de
uma visão de mundo objetiva, racional ou mesmo realista, geralmente se alinham à
figuração descritiva em suas obras.

É próprio da fase de decadência ideológica ressaltar os traços subjetivos, de
maneira que esses são hipostasiados, como dito a esfera objetiva passa a ser
negligenciada e negada: ―Não se poderá evitar um grande arbítrio subjetivo na escolha
dos objetos. Somos ‗não científicos‘(unwissenschftlich)‖ (Burckhardt apud Lukács,
2011: 219). Esse repúdio à realidade objetiva coloca o trágico como algo imanente a
realidade, essa visão trágica faz como que cada vez mais sejam buscadas soluções longe
da realidade efetiva, surge uma espécie de escapismo da realidade, são esses traços do
subjetivismo. Em outras palavras, o subjetivismo é condição necessária do ser ai.

O autor Flaubert é, como afirma Lukács em seus estudos, uma dessas expressões
do romance histórico em diluição. Em uma de suas cartas a amigos Flaubert diz:
―Enojam-me as coisas feias e os ambientes banais. Bovary fez com que eu me enojasse
com muito tempo dos costumes burgueses. Talvez eu dedique alguns anos a um assunto
glamoroso, bem longe do mundo moderno, do qual estou farto‖ (Flaubert apud Lukács,
Ibidem: 227, 228). A característica de tornar problemas que são insolúveis na esfera
intelectiva – mas que na visão dialética, a qual Marx dá continuidade através do
materialismo, podem vir a ser solucionáveis na esfera da práxis – e os tornar insolúveis
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de maneira geral, mistificando o problema ou transformando-o em algo supra-racional,
que passa a existir no romantismo alemão, também se figura nos romances (Lukács,
1959: 77).

A frase de Flaubert acima corresponde exatamente a esse caráter romântico anticapitalista. Não existem mais ideias ou maneiras de apreender as forças históricas reais
e humanas que fazem com que os conflitos assumam determinadas formas. Sem essa
possibilidade de causalidade, o movimento histórico está comprometido.

Outra característica que surge dentro do romance é a questão da modernização e
psicologização das personagens. Sainte-Beuve em crítica ao romance Salambô de
Flaubert indica que a personagem principal age praticamente como Bovary (do romance
realista Madame Bovary), sendo que a primeira é uma cartaginesa do 3º século antes de
cristo, e Bovary uma moça rica do século XIX; Beuve aponta que é um puro esteticismo
sobre o qual Flaubert opera; a modernização de personagens históricas. Apesar de
inovador, Lukács não deixa de apontar como a obra está desfocada de uma visão
realmente realista, ou como está sendo ressaltado nessa pesquisa; uma obra literária
onde a realidade objetiva encontra-se desfocada.

Outro exemplo que faz menção são os poemas de Baudelaire:

Emporte-moi, wagon! Enleve-moi, frágate!
Loin! Loin! Ici la boue est faite de nos pleurs! (…)

Mais le vert paradis des amours enfatines,

L´innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,

Est-il déjà plus loin que l`Inde et que la Chine?

Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,
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Et l´animer encore d´une voix argentine,

L´innocent paradis, plein de plaisirs furtifs?

Leva-me, vagão! Rapte-me, fragata!

Longe! Longe! Aqui o barco é feito de nosso pranto! (...)

- Mas o verde paraíso dos amores infantis,

O inocente paraíso repleto de prazeres furtivos,

Já está ele mais distante que a Índia e a China?

Podemos invocá-los com os gritos do lamento,

E animá-lo ainda com uma voz argêntea,

O inocente paraíso, repleto de prazeres furtivos ?

A negação do presente, as fontes puramente subjetivas, a presença de um ser
diferente, estranho a si e estranho à realidade como tal (Lukács, 2011: 285), são todas
características de uma visão que nega a ontologia realista, a apreensão e compreensão
do ser e da realidade, são características do anti-realismo romântico, e da ideologia
burguesa tardia. O niilismo, o existencialismo e a inexorabilidade e a-historicidade
trágica da existência do ser. No último capítulo retomaremos com profundidade o
porquê de ser tão difícil o drama ser configurado sob uma realidade como a da segunda
metade do século XIX e do século XX, gerando a crise do drama mencionada
anteriormente.
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Capítulo 3

O ensaio sobre Büchner: princípios da discussão sobre a crise da objetividade
no século XIX

Reformar a sociedade mediante a ideia, a partir da classe cultivada?
Impossível! Nosso tempo é puramente material.

Georg Büchner, carta a Karl Gutzkow, Estrasburgo, 1836.

Narrar essa história seria uma imitação ociosa se ela não se baseasse num
acontecimento verídico, demonstrando qual profundamente se enraíza na
vida humana cada uma daquelas fábulas sobre as quais grandes obras do
passado estão construídas.O numero de tais fábulas é limitado, mas elas
sempre afloram em nova roupagem e, então, obrigam a mão a fixá-las.

Gottfried Keller, Romeu e Julieta na Aldeia.

3.1.

Quem é Georg Büchner: filósofo? Político? Revolucionário? Poeta?

Inicialmente é importante enfatizar o significado de Karl Georg Büchner na
atualidade. Desde 1951 o principal prêmio literário na Alemanha é o prêmio Georg
Büchner-Preis (Cf. Guinsburg, 2004), um dos motivos de tal denominação é devido a
unânime afirmação sobre a contemporaneidade de Büchner, além de o escritor de
curtíssima carreira representar um dos maiores ícones da literatura alemã. Suas obras,
principalmente Woyzeck, têm-se mostrado como umas das mais instigantes fontes de
inspiração para montagens teatrais no mundo todo, no que diz respeito às mais variadas
formas com que diretores e cenógrafos vêm a representá-la. A repercussão de Büchner
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trouxe antecipadamente caracteres de uma corrente artística que só ganharia vigência
praticamente um século depois, o expressionismo, influenciando autores e diretores
como Hauptmann e Bertolt Brecht, sendo precursora também de formas estéticas no
cinema.

Karl Georg Büchner nascido em 17 de outubro de 1813, Goddelau, Essen na
Alemanha, morto aos 23 anos vítima de tifo, manteve três relevantes atividades na
sociedade fragmentada e conturbada da Alemanha desse período; fora doutor em
filosofia médica36, líder e propagandista político e artista das letras, escritor de dramas e
novelas.

Büchner realiza um estudo assíduo sobre o sistema nervoso do barbo, um peixe –
sua cátedra. Funda a Sociedade dos Direitos do Homem no mesmo ano em que escreve
O mensageiro de Essen, um panfleto político de críticas, acusações e reivindicações
sobre o pensamento e organização hegemônica alemã, o escrito é um dos maiores
manifestos políticos alemães do século XIX, antecedendo Marx e Engels que só
apareceriam em 1848. Escreveu a novela-documentário Lenz, qual é vista como um dos
discursos que mais expressa o sentimento intelectual da época: uma insatisfação sobre o
dualismo: experiência humana e a verdade ideal, o belo artístico (Walker, 2002: 102). O
drama A morte de Danton, uma obra que conta a história de Danton, um dos líderes da
Revolução francesa, após a tomada do poder, o revolucionário passa por uma espécie de
crise existencial, onde questiona o que é de fato o humano, revelando as contradições de
ser um homem supostamente provido de razão, moral e bondade, e ao fato de não passar
de um animal que mata e destrói, inclusive seus semelhantes, a história termina com a
condenação e execução de Danton pela ala mais radical da revolução. Da comédia
Leonce e Lena, uma comédia niilista (Cf.Roselfeld, 2004); e os fragmentos
postumamente publicados do drama Woyzeck, obra que Büchner nunca terminaria.
36

Na época, 1836, Büchner obtém o título de Privatdozent em Zurique na Suíça através de uma tese
intitulada Memória sobre o sistema nervoso do Barbo (espécie de peixe). O título obtido na Faculdade de
Filosofia da Universidade de Zurique era considerado um âmbito de estudo da filosofia médica. Nesse
mesmo ano, ele ministra seu primeiro curso na mesma universidade, um curso sobre anatomia comparada,
disciplina recorrente do curso de filosofia. (Cf. 2004: 13)
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Além disso, Büchner era membro do grupo literário Das junge Deutschland, que
como classifica Walker, era uma das vertentes críticas à estética idealista, qual ele
denomina Arte como crítica, os pensadores dessa vertente eram influenciados,
sobretudo pela filosofia de Hegel a qual eles passaram a criticar seu conteúdo estético e
social; a outra vertente é nomeada de Arte como redenção constituída por escritores
como Grillparzer e Stifter que traziam a filosofia de Schopenhauer como princípio.

A novela Lenz traz diversos aspectos da crítica de Büchner à estética idealista.
A narrativa é um retrato de um período na vida de Jakob Michael Reinhold Lenz (1751
– 1792), estudante de teologia que conhecerá as obras de Rousseau através de Kant,
enquadrado na época dos gênios do movimento Sturm und Drang. A narrativa da obra
vem a tratar-se de um período bastante desenvolvido da doença mental de Lenz.
Diagnosticado, posteriormente como o primeiro caso de esquizofrenia, Büchner
descreve a situação de Lenz como uma doença na qual a personagem tentaria em vão
viver a vida de acordo com a realidade que a visão de mundo idealista propõe, eis a
causa de sua aparente esquizofrenia. Em uma conversa com a personagem Kaufmann, o
protagonista diz: ―os poetas de quem se diz que retratam a realidade, tampouco tem a
menor ideia dela‖ (2004: 177) e ―esse idealismo é o mais vergonhoso desprezo pela
natureza humana‖ (Ibidem). Aspectos como esse são de opinião do próprio Büchner, em
uma de suas cartas diz: ―tenho grande apreço por Goethe e Shakespeare, mas pouco por
Schiller‖ (2004: 320).

Já em A morte de Danton, não somente a estética idealista é colocada ‗em
cheque‘, mas também os ideais sociais como liberdade, a igualdade e a razão. A
tragédia traz o que seriam os momentos antecedentes à execução de Georges Jacques
Danton (1759 – 1794), advogado que fora umas das principais figuras na Revolução
Francesa, membro do Comitê de Salvação Pública que levou à guilhotina milhares de
representantes da ala moderada, os Girondinos; Danton é executado pelos próprios
membros da ala radical da qual fazia parte: os Jacobinos, pois passa a liderar uma ala
que questionaria os ideais políticos da Revolução que, em sua opinião, começariam a se
chocar, ou mesmo a se tornarem ideais pessoais dos revolucionários. O retrato que
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Büchner faz de Danton é de um homem que passa a entrar em conflito com a natureza
humana, os ideais de igualdade e autonomia, que eram intuitos da Revolução, vão
mostrando em suas falas algo cada vez mais distante de uma verdade a ser alcançada e
possível de ser realizada. ―Conhecer um ao outro? Seria preciso rachar a tampa de
nossos crânios e arrancar um ao outro os pensamentos das fibras de nosso cérebro‖ e
―Será que não há nada dentro de você que às vezes diz baixinho – você está mentindo,
mentindo‖ (2004: 71-166), são falas que Büchner coloca sob o enunciado de Danton
para retratar o ceticismo que esse passa a ter com os ideais virtuosos, esses ideais que
foram simbolizados principalmente por Robespierre, antagonista de Danton na vida real
no drama.

Leonce e Lena é a única obra de Büchner a não ter um caráter de documentário,
explicitamente. A comédia conta a história de Leonce príncipe do reino Pipi e Lena
princesa do reino Popo. A zombaria vem a ser a marca da narrativa, todos os
personagens são paródias da sociedade e dos costumes da época. Leonce desde o início
aponta como o deixa preocupado o fato de como fazer para nunca ter ocupação
nenhuma em sua vida, existem passagens onde é decretado que todos os relógios e
calendários dos reinos devem ser abolidos; a temática sobre o tempo é de recorrência na
literatura buchneriana, em A morte de Danton a personagem Lucille enuncia: ―Tudo se
move, os relógios andam, os sinos repicam, a água escorre (...) quero sentar no chão e
gritar para que tudo pare de susto‖ (2004: 163). Uma fala do rei Pedro, pai de Leonce,
que diz o seguinte: ―A substância é o ―em si‖ e isso sou eu‖ (2004: 200), leva a muitas
interpretações de que ai existe uma paródia do racionalismo idealista.

Os fragmentos de Woyzeck, que nunca foram publicados ou ao menos divulgados
por Büchner, encontrados nos arquivos pessoais do jovem autor como uma série de
cenas sem qualquer encadeamento lógico temporal (início, meio e fim); conta a história
verídica de Johann Christian Woyzeck, o primeiro personagem plebeu no teatro
Alemão, um soldado condenado à morte pelo assassinato de sua esposa. A série de
cenas pode ser entendida como acontecimentos anteriores e ou posteriores ao crime
cometido por Woyzeck. São inúmeras as passagens em que Büchner critica o idealismo
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e a razão humana nesse texto. Em determinada cena que se passa em uma feira, um
apresentador enuncia sobre um show que mostra a criatura humana como Deus a fez:
―Tudo neles é educação, apenas tem uma razão animalesca, ou antes, uma animalidade
inteiramente racional (...)‖ (2004: 240). Existem personagens alegóricos, representações
à instâncias e classes da sociedade, como o Capitão e o Doutor, o Doutor mantém
experimentos sobre Woyzeck onde o soldado deve ser mantido a base de uma dieta de
ervilhas e somente ervilhas, todas as falas do Doutor são discursos científicos, em uma
das cenas, quando Woyzeck urina na rua e argumenta que isso é a natureza, o Doutor o
alerta de que o músculo que controla a saída de urina está sob a tutela da vontade. Outra
personagem, o Capitão é uma figura preocupada com o tempo e a existência, e que
todas as ações humanas não irão levar a nada de qualquer forma, sempre mandando
Woyzeck fazer as coisas sem pressa alguma.

3.1.2. O solo social e político da visão de mundo de Büchner.

Quando Georg Büchner nasceu, a Alemanha não era uma nação, o país não
passava de um território semi-feudal não unificado. As aspirações sociais dos
germânicos não passavam de ideias; ideias e ideais que tiveram como maior porta-voz o
sistema filosófico de Hegel. Em sua última obra Princípios da filosofia do direito,
Hegel arquitetou uma teoria do Estado de acordo com seu sistema filosófico dialético.
Com toda a certeza uma teoria do estado faria e fez sucesso entre os compatriotas
alemães que tanto almejavam uma nação; assim, tanto os pensadores quanto qualquer
alemão celebraram desde os feitos dos revolucionários franceses em 1789 até a grande
campanha de Napoleão Bonaparte, a filosofia dialética de Hegel e sua teoria do estado,
também haveriam de ser aclamadas em sua época. No entanto, a filosofia hegeliana
nunca pôde contribuir com uma real concreção da onírica ideia germânica, Hegel
concretizou a ideia de um estado, mas não pôde apresentar de fato uma teoria que
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levasse os alemães à unificação e a uma constituição própria. A unificação somente
viria em 1871 com Bismarck, momento em que o hegelianismo já se encontrava a muito
recolhido à coxia.

Durante o que pode vir a ser entendido como a era da industrialização alemã, 1815
a 1918, a Alemanha vai passando de uma sociedade agrária para um próspero centro do
capitalismo industrial, muitos de seus estados vão recebendo constituições próprias,
Baviera e Baden em 1818, Württemberg em 1819, Hesse-Darmstad em 1820; contudo a
tendência política predominante continuou a ser um conservadorismo reacionário, de
aspirações, de espírito monárquico:

Politicamente a Confederação Germânica representou bem mais de que um simples
passo em direção à unificação nacional. No mínimo, os territórios tinham aumentado
seus poderes no nível regional, por uma série de razões: os governantes possuíam
soberania e um poder elevado com a racionalização da administração, as melhorias
na burocracia e no governo e os processos de centralização do poder estatal
inaugurado em determinados Estados na era napoleônica. (...) No entanto, o mais
importante nesse processo foi o fortalecimento de um Estado em particular: a
Prússia. (...) A Prússia ficou com uma população equivalente a da Áustria; também
ganhou condições de superar esta em termos de desenvolvimento econômico, um
importante fator no século da industrialização. Contudo, constitucionalmente, tanto a
Prussia como a Austria permaneceram relativamente conservadoras. A Prússia não
ganhou um parlamento unido, e embora as reformas continuassem em certas
províncias, o programa de reformas foi abandonado pelo rei Frederico Guilherme
III. Importantes reformistas foram demitidos de 1819 a 1820. (Fulbrook, 2012: 122)

Durante as últimas três décadas a Europa conhecera um processo que converge,
sob a ótica de uma análise materialista dialética, a um avanço para a emancipação do
gênero humano, mesmo que esse avanço ocorra de maneira restrita e contraditória, essa
convergência se faz presente: a Revolução Francesa carrega, mesmo que de modo
controverso, determinados ideais iluministas à práxis, a campanha de Napoleão
Bonaparte continua esse seguimento de determinado progresso. O avanço que converge
à emancipação pode ser apontado no sentido de que a burguesia conquista vários
progressos qualitativos à sociedade como um todo, que eram inexistentes nas
sociedades do antigo regime, a revolução burguesa conquista a seu modo a ―liberdade‖,
obviamente que essa conquista é controversa e um tanto quanto paradoxal, isso será
debatido no capítulo 4 com mais detalhes. O que deve ficar colocado aqui, é que as
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revoluções políticas e industriais conseguem banir a sociedade estamental do antigo
regime, e a campanha de Napoleão contribui nesse processo ao terminar de ‗varrer‘ os
vestígios do feudalismo europeu.

No entanto, assim que a campanha bonapartista é estancada, emerge na Europa
uma Alemanha nascida do Congresso de Viena em 1815, ela se constituiria em 12
pequenos estados alemães que se encontravam sob o jubilo de um despótico príncipe
austríaco, Klemens Metternich (Cf. Finney, 2006: 272). Metternich como figura central
no Congresso de Viena, fora o responsável pela formação da conhecida Sagrada
Aliança, composta entre Rússia, Áustria e Prússia. Mesmo com acesso a determinadas
características da política liberal e progressista, como constituição própria, os estados
alemães sofriam de um rígido cabresto reacionário, vale lembrar que a Prússia há
séculos vivia sob o domínio da família aristocrática Hohenzollern e que a Rússia era
czarista. Desse ponto de vista nem mesmo os teóricos que divergem do materialismo
histórico discordam que a Sagrada Aliança tratava-se de talvez o maior núcleo de força
reacionária na Europa:

O nome Metternich simboliza as forças da reação, sendo que seu regime se pautava
por um rígido sistema de censura, espionagem, prisões e exílios de qualquer
aparente intelectual de mente liberal. Professores e pensadores que faziam oposição
eram removidos de suas posições no estado; texto e jornais liberais eram banidos ou
proibidos; nenhuma voz popular de protesto estava a salvo. (Ibidem)37.

Mesmo nessa Alemanha, ainda existia lugar para um potencial de resistência, e a
aliança entre literatura e política era propícia e fecunda. Dois movimentos importantes,
que se inspiravam naqueles ideais franceses revolucionários e iluministas, e que
apoiavam o pensamento socialista vigente na França se formariam nas décadas de 30 e
40. Um deles identificado com a Revolução de Julho de 1830 na França era o
movimento literário denominado ―Junges Deutschland‖ (Jovem Alemanha), o outro,

37

Metternich's name still symbolizes the forces of reaction, since his regime functioned through a rigid
system of censorship, espionage, imprisonment and exile that touched virtually all liberal-minded
intellectuals. Oppositional professors were removed from their positions; liberal presses, newspapers and
periodicals were banned or unduly pressured; no protesting citizen's voice was safe.
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mais próximo a Revolução de 1848 era conhecido como ―Vörmarz‖ (Pré-Março). O
grupo de escritores Jovem Alemanha, caracterizou-se sempre por uma firme oposição
aos aspectos monárquicos do império alemão, e da figura de Metternich, entre seus
membros estavam presentes: Theodor Mundt (1808-61), Ludwig Borne (1786-1837),
Ferdinand Kühne (1808-88), Georg Büchner (1813-37), Heinrich Heine (1797-1856),
Karl Gutzkow (1811-78), Heinrich Laube (1806-84) e Ernst Willkomm (1810-86) (Cf.
Ibidem: 275). A principal figura de opressão a esses escritores era o censor Wolfgang
Menzel, que sob o mando de Metternich, exercia a função de encontrar e denunciar
todas as publicações de caráter liberal.

Esse forte espírito ditatorial durante o período em que a Jovem Alemanha
existiu, fez com que o grupo literário mantivesse sua existência como algo clandestino;
de maneira alguma, o grupo de literatos chegou a estabelecer uma sede ou a
formalização do grupo. Sempre através de correspondências, esses autores que
partilhavam de uma mesma visão de mundo, preocupavam-se em manter toda a
veiculação de suas ideias o mais longe do olhar dos censores. A principal vinculação
que mantinham uns com os outros, era de fato o sonho de que a Alemanha viesse a ser
uma ―nação‖ democrática.

3.1.3. Sob a perspectiva realista de Büchner.

Nas páginas d‘o Romance histórico Georg Büchner encontra-se ao lado de, e
relacionado a figuras literárias como Walter Scott, William Shakespeare e Goethe,
Keller (Cf. 2011: 169), indo na direção do mesmo aspecto, o próprio Büchner preferiu e
reconheceu-se mais relacionado a Shakespeare e a Goethe, fazendo até mesmo questão
de afastar o caráter de suas obras dos dramas de Schiller, por exemplo; o virtuosismo
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artificioso que existia nas personagens dramáticas schillerianas incomodava
demasiadamente Büchner:

O poeta não é professor de moral, ele inventa e cria personagens, ele faz com que
tempos passados sejam novamente tornados vivos e as pessoas aprendam com isso,
tanto do estudo da história e da observação daquilo que se passa na vida humana a
sua volta. (...) No que concerne aos assim poetas de ideais, a meu ver não criaram
nada mais que marionetes com narizes azuis celestes e discursos afetados e não seres
humanos de carne e osso, cujo pesar e alegria me fazem sentir empatia e cujo fazer e
agir provocam em mim repulsa e admiração. Com uma palavra, tenho grande apreço
por Goethe e Shakespeare, mas pouco por Schiller. (2004: 320)

Nessa carta endereçada à família em Estrasburgo, escrita em 1835, Büchner
demonstra uma série de aspectos que permitem com que ele seja aproximado daquilo
que Lukács nomeia de autor de visão ―democrático revolucionária‖ (Cf.2011),
sobretudo as várias menções que Büchner irá fazer ao longo dessa e de outras cartas em
como para ele é necessário que o poeta, o dramaturgo ou literato nunca deve colocar-se
acima da própria história em questões de conteúdo, ou mesmo, acima do material
factível que a própria realidade lhe fornece: ―Sua maior tarefa (a do autor) é aproximarse tanto quanto possível da história, tal como ela realmente aconteceu‖. (2004: 319) Os
pareceres estéticos de Büchner podem e vão convergindo, em muito sobre o caráter
estético daquilo que Lukács nomeia como sendo os aspectos do realismo. Eis o que diz
o crítico húngaro em ensaio de 1938:

A prática literária de todo realista verdadeiro mostra a importância da conexão social
objetiva e a ―exigência da ominilateralidade‖ necessária em vista de sua
compreensão. A profundidade da apreensão e representação de um escritor realista ,
a extensão e duração de sua eficácia dependem de grande parte até que ponto ele se
da conta – do ponto vista do criador - de aquilo está representando é
verdadeiramente um fenômeno por ele escrito38.(1966: 293)

Büchner no que diz respeito à visão estética sobre sua própria arte, coloca-se
sempre como o primeiro a reconhecer que o conteúdo de suas obras é a própria
38

La práctica literaria de todo realista verdadero muestra la importancia de la conexión social objetiva y la
"exigencia de omnilateralidad" necesaria en vista de su comprensión. La profundidad de la plasmación de
un escritor realista y la extensión y la duración de su eficacia dependen en gran parte de hasta qué punto
se da cuenta —desde el punto de vista creador— de lo que representa verdaderamente un fenómeno por
él descrito.
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realidade objetiva e não pode ser nada além disso, pois considera que o poeta revive e
faz reviver a história e a realidade em suas obras, havendo muitas vezes de não
ultrapassar ou avançar com relação a determinados dados da matéria poética: ―Meu
livro não deve ser mais moral ou imoral que a própria história‖ (2004: 319), em outras
palavras, o realista sabe, sente, que a matéria, a forma e o conteúdo da obra de arte, é,
se não pois a realidade objetiva. Sabendo sempre que de acordo com a perspectiva
materialista dialética, essa realidade objetiva não se trata de uma simples sensação ou
constatação empírica que se afeiçoa àquela ideia de mimeses fotográfica, a realidade
objetiva é um complexo de complexos em constante dinamismo, ligados por uma cadeia
de causalidades e teleologias, a realidade vê-se composta da dinâmica da menor
matéria inorgânica até a mais complexa forma de expressão que é o sentimento de ódio,
ou amor, ou mesmo o refinado conceito quântico da física.

O que Lukács faz questão de distinguir é que existem artistas que refletem a
realidade em suas obras cientes disso e de acordo com isso, e artistas que negam isso no
âmbito estético, imputando ou deixando a atividade estética à mercê de uma espécie de
subjetivismo

apriorístico,

mistificação,

expressão

do

insondável

abismo

da

subjetividade, ou simplesmente atribuindo o estético ao atributo do imaginário, mas
deslocando o imaginário humano para algo como sendo impossível de qualquer
aproximada conceituação e ou estudo. Como fora visto no capítulo 1, Lukács não quer
de maneira alguma excluir a subjetividade dos artistas ou dos seres sociais, aliás,
retomando, desde tenra idade sua ideia é fundamentar a atividade estética na relação
sujeito-objeto, por isso crítica com veemência as correntes artísticas estéticas que
deslocam esse tipo de atividade humana para pura esfera da subjetividade, reforça-se
aqui, que de acordo com o pensamento ontológico em questão toda arte é reflexo da
realidade objetiva, o artista conivente, consciente ou não com esse aspecto.

Büchner é um autor que se encontra na situação do artista que nota a conexão do
fazer arte com a realidade objetiva, cita-se: ―Não posso transformar Danton e os
Bandidos da Revolução em heróis virtuosos.‖ (Ibidem: 320), como afirma o dramaturgo
em réplica à crítica de que sua tragédia A morte de Danton continha, pois uma matéria
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imoral para o publico alemão. No entanto, para o autor se ali havia algo que o público
ou a crítica alemã em geral considerava imoral, não se tratava de algo artificiosamente
construído por ele, mas sim da maneira como o público alemão interpretava os
ocorridos nos bastidores da França revolucionária. De toda a maneira não se deve negar
que os eventos são trazidos pelo próprio Büchner. Definitivamente existia a
particularidade de um alemão em 1830 que escrevia sobre um evento histórico ocorrido
há aproximadamente 40 anos atrás na França, evento esse que influenciou de maneira
crucial e definitiva suas condições como Alemão no inicio do século XIX, como é
sabido; como o grande autor realista que é Büchner, ele não almeja simplesmente se
aproximar com afinco desinteressado dos fatos da revolução, ele deseja entender o que
a Revolução Francesa significa para o alemão revolucionário de sua época, o drama A
morte de Danton trata disso também, assim como Tolstoi mostrou o que significa as
campanhas napoleônicas para o russo em Guerra e Paz. Muitas vezes Büchner
identifica seus sentimentos com os do revolucionário Danton: ―Estou estudando a
história da Revolução. Sinto-me como que aniquilado sob o medonho fatalismo da
história‖ (Ibidem: 312), a ultima sentença é uma fala do próprio Danton na tragédia (Cf.
Ibidem). Retomando uma citação do próprio Büchner acima, o poeta ―faz com que
tempos passados sejam novamente tornados vivos e as pessoas aprendam com isso‖,
fica claro que Büchner aprende algo sobre sua situação na Alemanha de 1830-1835
através da situação dos revolucionários franceses em 1794 e expressa esse aprendizado
sob a forma de seu drama.

Sua obra dramática captura um exato ponto de conflito que diz respeito à
confluência dessas duas situações, claro que nesse aspecto já se trata do âmbito de
relação autor e obra, para o leitor dificilmente é capturado esse ponto de conexão entre
Büchner e a revolução, justamente pela obra tratar-se de um drama, pela sua forma
dramática, nesse gênero é inexistente a presença da voz do autor, ou de alguém que trate
de narrar os acontecimentos, o que existe no drama são ações das personagens
envolvidas, somente isso, não que necessariamente essas venham a ser ações de
relevância física, mas podem ser ações de relevância psíquica, sentimental ou reflexiva.
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Vale assim a réplica de Manzoni, considerado o representante mais significativo do
drama histórico europeu na época (sec. XIX):

Onde o verdadeiro dramaturgo pode se encontrar melhor do que naquilo que os
homens realmente fizeram? O poeta encontra na história um caráter imponente, que
o detém e parece lhe dizer: ―Observa-me e eu te ensinarei algo novo sobre a natureza
humana‖. O poeta aceita o convite. Quer compor a personagem. Onde poderá
encontrar ações externas que correspondam melhor a ideia daquele homem que ele
procura compor do que naquelas ações que foram realmente realizadas? (Manzoni
apud Lukács, 2011: 141).

Se levado em consideração, ainda, o mencionado panfleto de Büchner Der
Hessische Landbote (O mensageiro rural de Essen), nota-se a estreita ligação e a
preocupação que o poeta revolucionário tinha com as questões materiais e econômicosociais de sua época. Eis um excerto do panfleto que vale a pena ser comentado:

A vida dos notáveis é um longo domingo, moram em belas casas, usam roupas
elegantes, têm rostos gordos e falam a sua própria língua; o povo, porém, jaz perante
a eles como o esterco no campo. O camponês caminha atrás do arado, o notável
caminha atrás dele e do arado, e o fustiga como os bois na charrua, apanha o trigo e
deixa-lhes os colmos. A vida do camponês é uma longa jornada de trabalho;
estranhos consomem suas lavouras, seu corpo é um calo, seu suor é o sal na mesa
dos notáveis. No Grão-Ducado de Essen há 718. 373 habitantes que dão ao estado
anualmente cerca de 6.363.364 florins.(...) Esse dinheiro é o dizimo de sangue
arrancado ao corpo do povo. Cerca de setecentas mil criaturas, suam, gemem e
passam fome por isso. A extorsão é feita em nome do Estado (....). Mas que coisa
poderosa é essa o Estado? (...) O Estado, são todos (os homens) (2004: 56, 57)

A maneira como Büchner descreve essa situação do ducado a qual pertence, é
uma maneira totalmente realista, conforme o conceito de Lukács. O fato de Büchner
apontar os meandros da situação econômica de Essen, algo que será bem debatido em
todo o panfleto, demonstra como o autor tinha uma visão de mundo materialista
bastante avançada para com seus contemporâneos. Não é difícil encontrar comentadores
que especulam que Büchner antecipou alguns traços do pensamento revolucionário de
Marx. Büchner possui de maneira clarividente os elementos objetivos de sua realidade.
Franz Mehring, notório pensador marxista, autor da primeira biografia de Marx, afirmou
que o panfleto de 1834 de Büchner é uma antecipação dos motivos do Manifesto
Comunista (Cf. Fuchs, 2014). Mas será Lukács, quem irá afirmar que essa visão realista
encontra-se também nos dramas e novelas de Büchner; como será visto no próximo
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capítulo, a afirmação de Lukács não se coloca apenas contra o falsificacionismo dos
ideólogos fascistas, mas até contra aqueles que entendem Büchner como precursor do
naturalismo e do expressionismo, ou como, já visto anteriormente como principiador da
forma do teatro épico. No caso de Büchner, parte do seu falsificacionismo já se daria na
maneira como esse é recebido por parte da tradição literária.

3.2. O ensaio sobre Büchner e o pensamento estético de Lukács: preâmbulos para
compreender o processo falsificacionista.

O ensaio denominado O verdadeiro e o fascisticamente falsificado Georg
Büchner, escrito em 1937 apresenta-se como um estudo de combate ideológico contra o
nazismo. Esse ensaio segue o mesmo modelo que se encontra nos livros de ensaios
Goethe und Sein Zeit (Goethe e sua época), e a reunião de ensaios qual o estudo sobre
Büchner pertence Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts (Realistas alemães do
século XX). Sendo assim, uma das críticas encontradas no ensaio é justamente ao
formalismo estético, nesse sentido, Lukács afirma que a recepção de Büchner pelos
românticos, que são formalistas no que diz respeito ao aspecto analítico das artes, gera
interpretações falsas a respeito do autor e de sua concepção de mundo; o jovem
revolucionário germânico do início do século XIX, Georg Büchner, é interpretado por
essa corrente que passa a dominar o pensamento alemão após 1848, sendo enquadrado
sob a ótica do niilismo, considerado como um poeta de fatalismo e desilusão (Cf.
Lukács, 1993: 70,71 e 2013: 191, 192).

O pensador, esteta e filosofo da arte do período do imperialismo alemão, Friedrich
Gundolf (1880-1931), fundamentará essas bases interpretativas sobre Büchner. E mais
tarde os teóricos do período do nazismo assentaram-se sobre a mesma para fazer de
Büchner seu porta-voz (Cf. Ibidem). O núcleo de argumentação desses teóricos, Viëtor e
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Pfeiffer consiste em apresentar Büchner como o veiculador de uma concepção de
mundo totalmente pessimista e fatalista, essa seria a visão de Danton, umas das
personagens centrais do drama A Morte de Danton. Nessa concepção de mundo a
realidade vem a ser impossível de ser submetida a qualquer explicação racional
(Navigante, 2005: 67). Para os interpretes românticos, bem como os ligados ao nazismo,
Büchner traz uma das figuras mais importantes da Revolução Francesa, evento que
pretendia realizar os ideais racionais do iluminismo, como um niilista. Nesse momento,
esbarra-se em uma imprescindível questão do pensamento de Lukács, a razão, e a
Alemanha como sendo o berço de irrupção da ideologia ―irracionalista‖. Na
consideração desse desenvolvimento do ―irracionalismo‖ alemão desde Schelling, o
ensaio já alerta que a falsificação não é um artifício específico criado pelos pensadores
nazistas, mas é antes uma apropriação daquilo que já estava sendo construído na
ideologia alemã pelo menos há um século. Lukács chega a considerar que se não
houvesse existido a sociologia alemã do período imperialista, dificilmente os nazistas
teriam uma metodologia sofisticada de estudo sociológico e literário para falsificar o
drama de Büchner. O diagnóstico falsificacionista de Lukács dirige-se principalmente a
ideologia alemã, é a ideologia decadente que se acentua no período imperialista que irá
construir o caminho até as possíveis interpretações de mundo nazistas, junto da
ideologia, encontram-se determinados traços filosóficos ―decadentes‖ por assim dizer
que acompanham os filósofos desse período:

Tanto mais na medida em que todas essas toscas mentiras fascistas remontam a
―refinados‖ falseamentos da história em períodos anteriores, períodos em que nós
ainda tínhamos a possibilidade, de direito, da luta contra toda falsificação. Sem
dúvida que o estreito e rígido método da sociologia vulgar, ao não considerar a
riqueza e a complexidade das grandes figuras históricas, tem uma dose da culpa no
fato de que a correta concepção da história pelo marxismo não penetrou
suficientemente nas massas e não atingiu de modo suficientemente profundo
círculos suficientemente amplos da intelligentsia. Mas nossos amigos antifascistas
entre os escritores e teóricos da literatura também deveriam refletir sobre esse fato.
Eles deveriam examinar se, partindo de uma mal compreendida ―modernidade‖, de
seguidores acríticos das correntes filosóficas atuais etc., eles não teriam feito muitas
concessões àquelas perigosas ideologias preparatórias do fascismo (Lukács, 2013:
217).

Friedrich Gundolf nunca foi um nazista declarado, apesar de ter sido professor de
Joseph Goebbels (ministro da propaganda nazista), suas obras vieram até mesmo ser
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banidas pelos nazistas em 1933. Muito menos os naturalistas ou expressionistas que
enxergarão em Büchner as mesmas qualidades que os estetas do fascismo. Mas são
responsáveis por colocarem a baila essas determinadas ideologias preparatórias do
fascismo. Assim, estão também pensadores como Nietzsche, e a própria filosofia do
jovem Lukács. Coerentemente com a avaliação de A destruição da razão, tanto o
método sociológico das obras de juventude de Lukács, como sua pretendida ética
dostoievskiana em A teoria do romance fazem parte dessas ideologias preparatórias.
Como se encontra no prefácio escrito a obra em 62: ―Ela surgiu, pois, sob um estado de
ânimo de permanente desespero com a situação mundial‖ (2000:8), esse desespero é
como coloca Lukács após 1930, um dos traços do ―irracionalismo‖. Em outra passagem
Lukács coloca claramente que sua obra tratava-se de uma kierkgaardização de Hegel,
que desembocaria sem sombra de dúvida em um existencialismo próximo a Heidegger e
Jaspers; que acaba por desembocar no que ele chama de um conformismo disfarçado de
não-conformismo, em outras palavras, no confortável ―Grande Hotel Abismo‖ (Ibid:
18). Sendo assim aquele que ―tomar o livro na mão para orientar-se, o resultado só
poderá ser uma desorientação ainda maior‖ (Ibid: 19), Lukács não poupa críticas ao seu
livro de juventude, assim como não poupa às ideologias que pavimentam a plataforma
de apoio da visão de mundo fascista39. A recepção de Büchner como precursor do
expressionismo, como porta-voz do desespero, do niilismo e do fatalismo como
condition sine qua non humana, é assim, pois, uma desorientação no que concerne tanto
ao pensamento artístico-literário como a compreensão do ser humano.

39

A respeito dessa colocação da obra de juventude de Lukács na linha ―irracionalista‖ menciona-se aqui
determinadas passagens do prefácio de 62 da Teoria do Romance, com o intuito de uma melhor
visualização desse raciocínio: ―Quando nós, com M.Lifschitz, em repúdio a sociologia vulgar, da mais
variada extração, do período stalinista, tencionávamos desentranhar e aperfeiçoar a genuína estética de
Marx, chegamos a um verdadeiro método histórico-sistemático. A Teoria do Romance permaneceu uma
tentativa que fracassou tanto no projeto como na execução (...) (2000: 13)‖ , mesmo admitindo
determinado fracasso, Lukács enxerga que sua obra é a primeira das ―ciências do espírito‖ a conseguir
aplicar satisfatoriamente a dialética de Hegel a estética ( Ibidem: 11), além de considerá-la uma obra de
epistemologia de direita, que no entanto possui uma ética de esquerda. Apesar de polêmico o
levantamento de que A Teoria do Romance deveria enquadrar às fileiras do ―irracionalismo‖ na tese de A
destruição da razão e dos pontos positivos de adesão a dialética e a objetividade hegeliana no que diz
respeito à estética – conforme citado – Lukács mesmo reconhece que a presença de Kierkgaard tem
expressão mais forte que o pensamento hegeliano na obra de juventude, e essa presença conduz ao
existencialismo de Heidegger e Jaspers (Cf. Ibidem : 15). Contudo a dissertação somente aponta para essa
questão, no intuito e ciente de que mesmo Lukács esteve próximo e mesmo influenciado pelo que o
próprio denomina de ―irracionalismo‖.
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3.2.2. Os pensadores nazi-fascistas no ensaio sobre Büchner.

O filósofo húngaro aponta somente dois pensadores que são declaradamente
nazistas, ideologicamente falando, Karl Viëtor e Pfeiffer, os quais são responsáveis pela
apropriação e inclusão direta do poeta e dramaturgo Büchner às fileiras do Füher. Nem
o esteta romântico Friedrich Guldolf (Cf. Lukács, 1959: 346-347), de ideologia
imperialista alemã, encontra-se nessa linha de frente de apropriação dos poetas realistas
alemães. Das quase trinta páginas do ensaio, contudo, Lukács dedica não mais que duas
ou três páginas para debruçar-se sobre o pensamento de Viëtor e Pfeiffer, seu argumento
para esse aparente descaso com as teorias dos pensadores especificamente fascistas é o
de que a absurdidade (Cf. Lukács, 1993: 70-72) da tese desses pensadores jamais teria
força persuasiva ou articulação investigativa para convencer estudiosos das letras,
artistas, pensadores, cientistas ou filósofos de suas afirmações e pareceres estéticos; os
únicos que poderiam vir a ser convencidos e ludibriados por essas supostas teorias
estéticas seriam as massas desesperadas e com seu senso crítico já extremamente
abalado (Cf. Ibidem), em outras palavras, somente uma cultura que necessita de teorias
salvacionistas e messiânicas aceitaria de bom grado determinadas teses até certo ponto
esdrúxulas. Prosseguindo com Lukács, qualquer cultura e, ou, membro dessa cultura
que estivesse com seu bom senso saudável, ou que possuísse uma concepção mínima
daquilo que Lukács entendia por concepção investigativa, científica de mundo (Cf.
Neto, 2010) rejeitaria de imediato as teses desses teóricos do fascismo. O caso é que
como aponta Lukács, a cultura alemã, nas décadas de 20 e 30 do século XX, era
exatamente uma cultura desesperada, niilista, que clamava por um messias que os
salvaria da condição desiludida e miserável na qual eles encontravam-se, como já fora
visto Lukács estende sua tese até o início do século XIX, localizando a gênese desse
fenômeno nos bastidores da recepção da Revolução Francesa pelos alemães. A condição
da cultura alemã no determinado século XX era algo que veio sendo formado desde o
idealismo alemão, passando por suas fases revolucionárias, reacionárias, pelo seu
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imperialismo até a chegada do florescimento de suas teses fascistas irracionais (Cf.
Lukács, 1959: 29 - 75).

Aqui já deve estar mais que claro que Lukács não considera que a irrupção do
nazismo é um fato que surge na Alemanha de um dia para o outro, mas que tem um
claro viés de formação de mais de um século, viés esse qual o filósofo aponta e rastreia
em suas obras. Sendo assim, ele acredita ser da maior importância o processo formativo
da ideologia alemã, do que explicitar as teses dos fascistas com tanta relevância e rigor
investigativo. Seguindo no cotejamento do ensaio, prossegue-se em uma sucinta
exposição do pensamento fascista.

O autor Pfeiffer seguindo uma linha de literatura da história idealizada por Alfred
Bäumler, o filósofo oficial do Terceiro Reich (Cf. Lukács, 1993: 72), escreve um livro
que vem a ser uma nova história filosófica do drama; Pfeiffer baseia-se no pressuposto
de que o drama é heroico, demoníaco e germânico enquanto o épico viria a ser judaicocristão em sua origem. Seguindo essa constatação ele afirma que o drama na
modernidade vai cada vez mais recebendo traços narrativos, ou antes, judaico-cristãos,
inclusive Shakespeare e especialmente no caso dos dramas do classicismo alemão.
Conforme essa característica avança no drama alemão, esse vai perdendo sua essência
heroica germânica e a intenção de Pfeiffer é decretar uma guerra ideológica contra o
humanismo do classicismo alemão a fim de recuperar a essência germânica; e os dramas
de Georg Büchner são tomados nessa guerra. Como afirma Lukács:

Pfeiffer deseja fitar Georg Büchner em sua linhagem do demoníaco-dramático. (...)
Danton cai vitima de uma ―extemporaneidade demoníaca‖. Ele é heróico em época
não heróica. A democracia é o obstáculo para seu heroísmo: ―Danton reconhece que
uma etapa heróica não estava acessível a ele, porque havia forças superiores de
espírito não heróico entre seus contemporâneos‖ (Pfeiffer). Segundo Pfeiffer, a
tragicidade de Danton consiste em que ele tem de atuar com a massa, mas a massa
não é capaz de manter o compasso das metas ―heroicas‖ dele. Sua tragicidade
consiste em que ele ainda não está em condições de empregar de modo bem
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sucedido o método fascista da demagogia social. Essa é sua desilusão trágica e
desespero; esse é também o desespero demoníaco de seu poeta. (Ibidem) 40

Esse sentimento de busca pela essência germânica já era uma característica
manifestada pela literatura do período chamado Biedermeier que se desenvolve no
território alemão principalmente entre 1815 e 1848, no qual estão entre seus maiores
representantes Franz Grillparzer (1791-1872) e Adalbert Stifter (1805-1868), ambos
representam uma vertente literária que se opõe aos movimentos literários da Jovem
Alemanha e do Vormärz, caracterizando essa literatura de maneira sucinta cita-se:

Em contraste com a notória solução não trágica de Goethe, para Grillparzer o
conflito de valores não pode ser harmoniosamente resolvido. A instancia pessimista
de resignação trazida pelas obras de Grillparzer é um típico traço de seus trabalhos, e
em parte algo que cresce em paralelo as múltiplas decepções de sua vida, quais
incluem o suicídio de sua mãe e irmão, o fato de nenhum de seus relacionamentos
resultarem em casamento e o insucesso de sua comédia Weh dem, der lugt, qual fez
com que o mesmo desistisse do teatro (...) A obra de Grillparzer, O sonho, uma vida
, também explora o potencial da crítica social e psicológica através da figuração
fantástica. A freqüente caracterização do espírito do Biedermeir como uma ‗alegria
baseada em melancolia‘ talvez seja melhor ilustrado do que no simples fatos de
assim como Raimund e Stifter terem se suicidado. (...) Em contraste com as
correntes de nacionalismo liberal discutidas anteriormente, que se conectam com os
escritos da Jovem Alemanha e do Vormärz, as obras do Biedermeier figuram
vilarejos ou meio ambientes rurais que celebram a moral do camponês e o
regionlista Heimat ou o espírito da terra-natal. (Finney, 2008: 295 - 307)41

40

Pfeiffer wished to fit Georg Büchner into this demonic-dramatic lineage. (...) Danton has fallen prey to
‗demonic inbetweenness‘. He is heroic in an unheroic age. Democracy is the obstacle to his heroism:
‗Danton recognized that a heroic step was not open to him because of the superior strength of the
unheroic spirit among his contemporaries‘ (Pfeiffer). According to Pfeiffer, Danton´s tragedy consists in
the fact that the latter has act with the masses, but the masses cannot keep pace with his ‗heroic‘ aims. His
tragedy resides in his not yet being able to apply the fascists methods of social demagogy successfully. It
is this that is his tragic disillusionment and despair.
41

In contrast to Goethe's notorious avoidance of tragedy, for Grillparzer the clash of values cannot be
harmoniously resolved. The pessimistic stance of resignation conveyed by these plays is typical of
Grillparzer's work and in part grows out of the manifold disappointments of his life, which include the
suicides of his mother and brother, the fact that none of his love relationships resulted in marriage, and
the failure of his comedy Weh dem, der lugt (Thou shalt not lie, 1838), which caused him to give up the
theatre (…)Grillparzer's Der Traum, ein Leben (A dream is life, 1834), also exploit the psychological and
socio-critical potential of the fantastic framework. The frequent characterisation of the Biedermeier spirit
as 'Heiterkeit auf dem Grunde der Schwermut' ('cheerfulness based on melancholy') is perhaps nowhere
better illustrated than in the fact that Raimund, like Stifter, died by suicide. (…)In contrast to the liberal
currents of nationalism discussed earlier in connection with the writers of 'Junges Deutschland' and the
'Vormärz', these works are set in a village or rural milieu that celebrates peasant morality and a regional
Heimat or homeland.
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Essa rápida passagem que atenta para a existência e os caracteres do Biedermeier,
é novamente para reforçar que os métodos fascistas já estão de certa maneira sendo
cultivados na cultura alemã. Por entre essas manifestações artísticas e concepções
filosóficas, como é de notar a noção de Heimat, pode em muito ser vista como uma
antecipação da ética do Blut und Boden, um dos pivôs da ideologia Nacional Socialista
(Cf. Ibidem: 303), ou seja, essa visão ética do fascismo, um século antes do mesmo já se
encontrava em gérmen na cultura alemã. Lukács faz comentários precisos sobre
Grillparzer, Stifter e o Biedermeier em O Romance histórico; principalmente sobre dois
romances de Stifter: Der Nachsommer (1857) (o Verão Tardio) e Witiko (1865-67),
nesses romances Lukács não considera que os fascistas haveriam de ter propriamente
falsificado ou difamado a visão de mundo ou a obra desses autores, mas clamado por
uma legitima herança (Cf. Lukács, 2011: 303), no entanto, ―não no sentido de que
Stifter teria uma relação direta com a visão de mundo nacional socialista‖ (Ibidem), mas
no sentido de que a visão de mundo dele e dos poetas do Biedermeier é apolítica,
―irracionalista‖, portanto reacionária. Cita-se um longo excerto de Lukács, mas que vale
a pena ser replicado in extenso:

É verdade que Der Nachsommer tem, como história de desenvolvimento, certo
movimento interno, embora afunde no oceano de descrições de coisas quase sem
deixar rastro. Witiko, em compensação, é desde o início o jovem típico do período
do Vormärz (...). Aqui, o movimento épico é puramente exterior: batalhas, desfiles,
recepções etc., que em conseqüência da importância dada às coisas em sua
apresentação puramente descritiva, justificam plenamente a expressão gundolfiana
de desolação. De fato, Bertram chama Witiko de ―grande obra tardia‖ de Stifter, um
―romance homérico de Walter Scott‖. (...) Em Stifter, não há polêmica contra o
presente; em Witiko, o feudalismo aparece como a ordem social natural,
organicamente desenvolvida, assim como a ordem social do presente em Der
Nachsommer; portanto, Stifter vai muito além dos românticos mais reacionários na
concepção de que o homem ―essencial‖ é o mesmo sob qualquer forma de
autoridade, desde que esta não seja revolucionária. (...) Com isso, por mais distante
que esteja do naturalismo do ponto de vista formal e estilístico, Stifter torna-se seu
precursor tanto espiritual quanto estético. (Lukács, 2011: 301 – 305)
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Como pode ser visto são determinados traços narrativos e caracteres (traços
aludidos e definidos no capítulo 2, a respeito da figuração do tempo narrativo e da
história nas obras – dramas e romances – do pós 1848) semelhantes aos de Flaubert,
Zolá, que já se encontram figurados nas obras de Stifter.

Os dramas de Grillparzer contêm em determinada medida traços semelhantes
como essas obras de Stifter, no entanto elas estão expressas de outra maneira, em vista
de que a forma dramática é distinta do romance. Grillparzer alega um incomodo geral
com a questão da presença do coro nas obras dramáticas, a presença do coro seria para
ele como uma invasão de privacidade nota-se: ―Desvantagens manifestas do coro. Sua
presença constante é na maioria das vezes nociva aos segredos. O coro dava um caráter
público aos dramas antigos. Sim! Talvez ainda pior que isso‖ (Ibidem: 168). Para
Lukács existe nessa opinião de Grillparzer uma explícita vontade de privatização da
esfera dramática, por uma série de elementos já expostos no capítulo anterior, pode-se
notar que esse ―intimismo‖ de determinados dramas compromete a esfera dramática
como tal, esse sentimento torna o drama totalmente artificial, um drama que abandona a
esfera peculiar do conflito objetivo para buscar um aparente conflito nas questões
subjetivas (Cf. Ibidem: 169).

Diante dessas questões que envolvem os romances e dramas classificados como
pertencentes à literatura do Biedermeier, vale outra curta réplica de Lukács:

Basta lembrar que foi a fascistização da história da literatura alemã que estabeleceu
o estilo Biedermeier como um período dessa história, com a intenção de eliminar da
literatura alemã anterior a 1848 qualquer elemento progressista, e em particular
revolucionário, e glorificar, com essência alemã, a estagnação reacionária e o
filisteísmo obscurantista da miséria alemã dessa época. (Ibidem: 303)

Esse processo de reclamação do Biedermeier constitui-se como se pode ver em
uma fração do processo de apropriação de Büchner. Não é de espantar-se que muitos
leitores dos dramas de Büchner, inclusive os literatos e estetas do naturalismo e do
surrealismo irão aproximar a questão do coro em Büchner a privatização do drama feita
por Grillparzer, essa aproximação é derivada justamente do isolamento que a
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personagem Danton vive na tragédia A morte de Danton. De acordo com Lukács, isso
não passa de falseamento e equívocos sobre a leitura desse drama realista, para o esteta
húngaro o domínio de Büchner entre a esfera pública e privada em seu drama é algo
exemplar, comparável às tragédias de Shakespeare (Cf. Ibidem: 169). Essa questão será
retomada no próximo capítulo, onde será feita uma análise interna do drama.

Retornando as intenções da obra e da hermenêutica histórica do drama de
Pfeiffer, Lukács reconhece que essa interpretação é uma grande falta de senso (Cf.
1993: 72). No entanto indo além, Pfeiffer busca embasamento filosófico no pensamento
de Schelling; a designação para o épico que vem à ser a representação do finito no
infinito e a concepção schellinguiana de que o cristianismo move-se do finito para o
infinito; como Lukács diz, Pfeiffer interpreta Schelling às avessas e de maneira tosca,
visto que o filósofo amigo de Hegel considera Homero a grande representação do épico
e o cristianismo como a dissolução dessa épica. Nota-se aqui com facilidade que
Pfeiffer contava com um público que não queria obras de rigor investigativo e que
realmente fossem acrescentar algo de inovador e exclusivo no campo da pesquisa
literária ou filosófica, mas sim um público que necessitava de heróis que os
representassem, nesse sentido suas pobres especulações podiam tragar o drama de
Büchner para essa representação, o drama de linhagem heroico-demoníaca. Por fim
Lukács ainda chama a atenção para a concepção de história que Pfeiffer afirma existir
em Büchner: ―abandonado à violência de incompreensíveis poderes superiores, os quais
com o máximo desmazelo e crueldade fazem do homem vítima de um execrável vício
ou de um capricho [Laune], assim se encontra o homem na história‖ (2013: 192).

Justamente nesse mesmo viés interpretativo, outro pensador que Lukács chama a
atenção no ensaio, Karl Viëtor irá afirmar que Danton é:

(...) alguém que não deseja agir porque está sob uma grande desilusão. Esse alguém
que não deseja mais agir é decisivo (...) O drama se inicia no momento em que a fé
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de Danton na revolução é destruída pelo reconhecimento da impossibilidade de
liberdade da humanidade e que isso é um aspecto irremediável da vida (1993: 71).42

Para Viëtor esse estado de desilusão com a revolução é o verdadeiro espírito de
um líder, sendo o momento revolucionário apenas um estado ingênuo e místico das
questões realmente tratadas pelo verdadeiro estadista. Lukács reconhece que o estudo de
Viëtor ainda que mais sóbrio que o de Pfeiffer possui um traço de equivoco
fundamental, essa traço diz respeito justamente ao seu alinhamento do ―nada‖ como
sendo uma grandeza, colocar-se no ―nada‖ seria uma grandeza de um líder, e essa é a
grandeza de Danton, ou mesmo de Büchner diante as suas situações revolucionárias que
teria vivido na Alemanha de sua época. Contudo, Lukács irá demonstrar com bastante
simplicidade interpretativa que essa questão do ―nada‖ nunca existiu no pensamento e
na visão de mundo do próprio Büchner. E que no caso de Viëtor, esse ―nada‖ estaria
fortemente ancorado na filosofia e na visão de mundo heideggeriana; na ontologia de
Heidegger. E essa ontologia, como já visto, segundo Lukács, faz parte de um processo
que acompanha totalmente a formação ideológica da cultura alemã, que toma formas
expressivas maiores principalmente após 1848, expressas nas filosofias de
Schopenhauer, Nietzsche e de literaturas como as de Grillparzer e Stifter:

A burguesia alemã tornou-se nacional-liberal. Ela traiu a revolução democrática
burguesa de 1848 e mais tarde, com cada vez menos reservas, escolheu a via
bismarckiana da unidade alemã. Na literatura alemã da época, essa via de
desenvolvimento aparece em obras que mostram, do ponto de vista ideológico, a
mais pura apologética e, do ponto de vista artístico, a completa derrocada das
tradições clássicas e a apropriação superficial de realismo europeu ocidental de
segunda classe. (Lukács, 2011: 282)

Claro que esse processo não é exclusividade da burguesia alemã, no entanto isso
somado ao irracionalismo que os alemães já vinham desenvolvendo desde Schelling irá
fortalecer uma ideologia extremamente reativa que virá à tona no início do século XX
na Alemanha. Lukács segue em analisar o expressionismo como forma de expressão
42

(...) someone who does not want to act because he has been overcome by great disillusion. Who no
longer wishes to act it is this that is decisive (…) The drama commences at the moment when Danton‘s
revolutionary faith is broken by the recognition of the hopeless unfreedom of humankind and the
irredeemability of life.
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dessa ideologia. Em suma, os intérpretes fascistas só tornam mais radical aquilo que a
ideologia alemã construiu durante mais de um século.

3.3. Wir sind alle Expressionisten: Büchner e sua perspectiva expressionista.

Diante de determinados contextos e questões aqui demonstradas, as convicções
estéticas de Georg Büchner convergem, sem necessidades de profundas e complexas
análises, para as mesmas convicções de Manzoni e de outros dramaturgos e literatos
realistas. No entanto o que leva tantos e vários críticos e artistas a posicionar Büchner
num contexto outro, em um âmbito antípoda, a tomar Büchner na determinada
caracterização: ―Com intuição profética, Büchner plantou sementes que levam a
Strindberg, aos expressionistas, a Bertolt Brecht, a Antonin Artaud, a Eugene O‘Neill, a
Albert Camus, a Edward Albee‖(Guzik, 2004: 377).

Nessa esteira, o grande filósofo contemporâneo a Lukács, Walter Benjamin acolhe
Büchner em suas proposições ao lado de Nietzsche e Rimbaud sob a ótica do que vem a
denominar uma específica relação do materialismo com o expressionismo, sendo mais
concreto, Benjamim enfatiza que autores como Büchner alertam para o fato de que a
liberdade é alcançada através do sacrifício de milhares (Nagel, 2011: 5) Ora, isso não
deve soar estranho nem a Lukács, muito menos a Marx – esse último que é base comum
do pensamento tanto de Benjamin como Lukács43 – como cita Lukács a respeito de
Marx: ―o desenvolvimento superior da individualidade é adquirido mediante um
processo histórico em que os indivíduos são sacrificados‖ (2013: 580). No entanto, para
Lukács isso não precisa ser necessariamente sempre assim, o filósofo acredita na
43

Reconhecidamente, Benjamin e Lukács possuem leituras diferentes sobre as obras de Marx; não cabe a
dissertação aqui adentrar no complexo conceitual que separa esses dois autores. Apesar de reconhecer a
profundidade do pensamento de Benjamin, o pensador é tomado aqui, apenas como um antagonista na
avaliação dos dramas de Büchner.
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possibilidade concreta inquestionável de superação dessa condição, e em sua
interpretação afirma que o expressionismo deforma, distorce ou até mesmo nega a
possibilidade de superação dessa condição. Distorce ou deforma porque busca soluções
idealistas, ou místicas para essa questão humana, a busca de um ideal ascético, uma
solução através de atividades puramente artísticas ou estéticas e o abandono completo
das ciências e da razão no que diz respeito a atividades que venham a auxiliar e
contribuir em um caminho que possa vir a superar essa condição. Nega a possibilidade
de superação porque desacredita em uma solução imanente, como já visto esse
abandono da imanência é antes fruto da negação da esfera objetiva tanto no que diz
respeito às questões gnosiológicas como a possibilidade de transformação objetiva do
ser humano e de sua realidade; como acentua Lukács em Grandeza e decadência do
expressionismo:

La lucha apasionada de los expresionistas contra la guerra, aun cuando sus
manifestaciones literarias eran perseguidas en la Alemania en guerra, no era —
objetivamente—más que una lucha aparente. Era, en efecto, una lucha contra la
guerra en general, y no contra la guerra imperialista; del mismo modo que también
la lucha de los expresionistas se diría contra la "burguesía" en general y no contra la
burguesía imperialista, o que su lucha se dirigía contra el "poder" en general, en el
curso de la evolución de la guerra y la revolución, y no contra el poder
contrarrevolucionario concreto de la burguesía reaccionaria. Esta forma de la
abstracíon extrema, de la desfiguración e desvirtuación idealistas extremas, en las
que todos los fenómenos son reducidos a una "esencia", resulta orgánica y
necesariamente de las condiciones previas ideológicas de clase que hemos esbozado.
Los fenómenos —"el" burgués, "la" guerra, "el" poder— se concibieron desde un
comienzo externamente, ideológicamente, y no según su ser, y la penetración hacia
la "esencia" había de conducir a una mera abstracción (desde el punto de vista
formal: subjetivamente arbitraria, y desde el punto de vista del contenido: excavada
y vaciada). Como "burgués", por ejemplo, se definió lo que desde un punto de vista
subjetivo aparecía como común en las manifestaciones ideológicas más diversas de
la vida burguesa: desprendido de toda determinación real, espacio-temporal y
económico- social. (1966: 233)

Obviamente, não se pode afirmar que esse seja o mesmo expressionismo a qual
Benjamin refere-se, as divergências filosóficas entre os autores fazem com que o
mesmo objeto precipite-se em conteúdos e formas distintas. Assim como Marx tem
relevâncias distintas para ambos, a filosofia de Nietzsche e o expressionismo têm
significados diversos entre Benjamin e Lukács. O próprio drama, como forma artística,
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recebe em Origem do drama trágico Alemão de Benjamin, uma hermenêutica
historiográfica qualitativamente distinta de Lukács, essa dissertação se bastará em
mencionar, que apesar de, tanto Benjamin quanto Lukács oporem-se a visão
epistemológica kantiana, em favor de uma ontologia, Benjamin o faz em sentido
ontológico platônico: ―rejeita aqui toda a determinação crítica da verdade no sentido
kantiano, para opor-lhe a determinação ontológica no sentido platônico‖ (Gagnebin
apud Machado, 2004: 55). Já Lukács encontra-se em uma plataforma ontológica de
caráter mais aristotélico, em função de estabelecer aqui uma oposição amplamente
difundida no que concerne aos liames filosóficos, a oposição entre Platão e Aristóteles;
isso é algo que com explicita facilidade encontra-se nas obras de Lukács a partir de
1930 e em comentadores do mesmo, sua linha ontológica é algo que vem de Aristóteles
passando por Hegel e então por Marx (como ficou esclarecido na passagem anterior
sobre a categoria ontológica do ―trabalho‖).

Para todos os efeitos, é através do ―realismo‖ da objetividade, e das categorias
expostas anteriormente que Lukács analisará tanto os pensamentos filosóficos, como as
obras literárias. Não é possível aqui adentrar as questões fundamentais do pensamento
sobre o expressionismo em Benjamin, cita-se o parecer dele a respeito de Büchner
somente para deixar ciente o leitor de que o filósofo contemporâneo a Lukács manteve
um parecer antípoda sobre o dramaturgo da década de 1830.

Continua-se aqui pontuando as questões sobre o expressionismo literário. A
condenação de Lukács sobre as ideologias expressionistas compreende também aquele
combate direto, que só pode ser entendido sob as circunstancias da época. É verdade
que em uma etapa avançada do nazismo, muitas obras e autores foram expurgados da
Alemanha, mas em uma etapa inicial da propaganda nazista, existe um episódio em que
o próprio Joseph Goebbels, que assim como Hitler possuía muitas ambições artísticas,
haveria de ter se expressado da seguinte forma: ―Nós somos todos expressionistas‖
(Donahue, 2005: 26). Claro que, a grande maioria dos autores expressionistas
colocaram-se contra os propósitos da política do Nacional Socialismo, muitos a
criticaram com grande veemência. Eis mesmo, porque depois o expressionismo será
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revogado pelos nazistas44. No entanto Lukács vê uma partilha ideológica muito grande
entre a visão de mundo expressionista e a entrada para as soluções políticas fascistas;
em outras palavras, sob um olhar que considera a realidade como a ótica expressionista,
a práxis política do nazismo torna-se uma alternativa de solução da realidade
aparentemente realizável e atraente, mais uma vez coloca-se em consideração que uma
crítica vinda de uma visão de mundo niilista como expressionismo é uma crítica fraca,
visto que a visão da existência como um absurdo presente no expressionismo o impede
de fornecer uma solução concreta para os problemas da realidade objetiva.

Se ainda considerado que Nietzsche é tomado como um precursor fundamental
da estética e da ideologia expressionista (Cf. Ibidem) e que os expressionistas tomam
pra si importantes teses nietzscheneanas45, já se nota que a mesma crítica que Lukács
dirige a Nietzsche vale para o expressionismo. Espera-se que isso se torne mais claro à
frente. Por fim, é bom que fique esclarecido que essa recepção de Büchner pelo
expressionismo, também já é o processo falsificacionista que esse vai sofrendo.

3.3.2. O pensamento de Schopenhauer e Nietzsche e a dissolução da historicidade
no período imperialista.

44

Como coloca Donahue: ―Hitler‘s public denunciation of international modernism in the arts put an end,
more or less, to an internal struggle within the Nazi party (between Josef Goebbels and Alfred Rosenberg)
over the relation of National Socialism to avant-garde art, such as that of Expressionism and militaristic
Futurism‖. Existia uma discordância entre Goebbles e Rosenberg, e a revogação das artes
contemporâneas foi até mesmo uma maneira de Hitler colocar um fim a essa contenda interna.
45

Many of the central themes the Expressionists pursued and that found sustenance in Nietzsche‘s
thought were articulated in this treatise: the valorization of instinct over reason; the attack on conceptual
thought and science; an insistence on the vital importance of art for life; the search for cultural
redemption in the realm of aesthetic practice. (Gray, 2005: 41)
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É fundamentado nuclearmente na categoria de ―totalidade‖ que Lukács opera para
a remoção de Büchner da linha que ele chama de ―Schopenhauer-KierkgaardDostoiévski-Nietzsche-Strindberg-Heidegger‖ (Cf. Lukács, 1993 e 2013) e faz vir à
tona o Büchner realista. Lukács como aponta Mészáros mantém a ―totalidade‖ como
uma das categorias necessárias e exigidas para adentrar em seu pensamento filosófico
(Cf. Mészáros, 2013), e isso é algo existente desde o pensamento do jovem Lukács,
tanto em obras como A alma e as formas como na A teoria do romance, citando o
próprio:

A categoria da totalidade, o domínio universal e determinante do todo sobre as
partes, constitui a essência do método que Marx recebeu de Hegel e transformou de
maneira original no fundamento de uma ciência inteiramente nova. (Lukács apud
Mészáros, 2013: 57)

Através da categoria de ―totalidade‖, Lukács demonstra que a ―visão de mundo‖
em Büchner é realista. Divergindo amplamente dessa linha ―irracionalista‖ que segue
de Schopenhauer a ontologia de Heidegger. Em prosseguimento, encontra-se uma
espécie de esboço dessa linha ―irracionalista‖ que compreende esses pensadores, em
termos específicos, existem muitas diferenças filosóficas no que diz respeito a cada um
desses filósofos, mas Lukács agrupa em diferentes vertentes da mesma linha de
pensamento irracionalista, enfatiza-se também a diferença dos contornos irracionalistas
antes e depois de 1848, sendo assim, Schelling não pertence à mesma linha de
pensamento irracionalista que Schopenhauer. Apesar de irracionalista Schelling carrega
em seu pensamento traços firmes da dialética, bem como possui uma consideração pela
historicidade, em Schopenhauer já se compreende uma visão de mundo despida do
movimento histórico, a - histórica, em Nietzsche essa ausência de historicidade torna-se
repúdio, o pensador alemão pratica um verdadeiro combate a história como ciência.
Claro que muitas vezes Nietzsche está referindo-se a teleologia da história em Hegel,
mas Lukács afirma que a generalização que o pensamento de Nietzsche coloca ao
combater a teleologia hegeliana, acaba que minando a historicidade de forma geral,
Nietzsche não consideraria o caráter formativo dos indivíduos e da sociedade como uma
dinâmica de movimento que acontece na realidade objetiva, negaria também uma
categoria de tempo objetiva, mesmo reconhecendo a história da humanidade Nietzsche a
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trataria como acontecimentos aleatórios, ainda mais quando se reconhece no
pensamento do filósofo alemão uma negação da categoria de causalidade, categoria
essencial para a compreensão da noção de história e formação no materialismo
dialético. Lukács irá alinhar a noção de história de Nietzsche ao historiador (e amigo de
Nietzsche) Jacob Buckhardt, na próxima sessão esse assunto será retomado.

**********

Como diz Lukács, essa escolha pelo racional ou irracional não é uma escolha
imanentemente filosófica, mas antes há uma vinculação ao contexto social de
determinado pensador, e a sua classe social e situação econômica a qual esse pertence.
Por mais que sejam brilhantes em suas colocações, determinados pensamentos são
retrocessos, justamente porque o solo no qual nascem determina seu retrocesso; certas
perguntas filosóficas já nascem em retroação, suas respostas então tendem a serem
reacionárias (Cf.1959:80). É o caso tanto de Schopenhauer como de Nietzsche que se
encontram demasiadamente vinculados ao contexto ideológico reacionário da cultura
imperialista alemã; assim também se encontra Heidegger.

Empregando a mesma categoria de ―totalidade‖ Lukács faz vir à tona uma
determinada ontologia tanto o que concerne ao expressionismo como ao seu antecessor,
o naturalismo. Dessa mesma maneira também faz derivar uma visão ontológica tanto da
filosofia de Schopenhauer quanto da filosofia de Nietzsche, mesmo que no último essa
derivação venha ser a contragosto do próprio filosofo alemão. O procedimento de
derivação ontológica de Lukács, não se trata de uma intentio recta (orientação à
realidade em sua autonomia ontológica) do filósofo analisado, mas sim da intentio
obliqua (atenção dirigida à reflexividade da consciência); como já visto também esse
procedimento não é algo exclusivo da investigação de filósofos, mas de obras de arte,
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artistas e outras personalidades históricas. Na perspectiva lukacsiana, essa intentio
obliqua46 pode ser entendida em linhas gerais da seguinte maneira:

Desde Schopenhauer, e sobretudo desde Nietzsche, assistimos a um processo em
que o pessimismo irracionalista vai minando e destruindo a convicção de que existe
um mundo exterior objetivo e que o conhecimento imparcial e consciente deste
mundo possa oferecer uma solução a todos os problemas provocados pelo desespero.
O conhecimento do mundo vai se convertendo cada vez mais, de maneira
progressiva, em uma interpretação de mundo arbitrária. (Lukács, 1959: 70)

E essa arbitrariedade metodológica vem a ser justamente uma característica de
reflexo do modo de vida burguês reacionário, mesmo que esses pensadores critiquem
esse modo de vida, eles apoiam-se nessa estrutura para forjar suas críticas, desse ponto
emergem formas críticas que espelham justamente traços essenciais desse modelo de
vida burguês. Ainda mais, porque, esse dois pensadores em especifico são os que mais
rejeitam a única visão de mundo que poderia fazer uma contraposição estrutural com a
visão de mundo burguesa decadente. Tanto Schopenhauer como Nietzsche reprovaram
de maneira categorial a dialética.

A importância de adentrar às descrições e avaliações as quais Lukács submete a
filosofia de Nietzsche é justamente porque, como Lukács historiografa o século XIX, o
pensamento de Nietzsche significa um índice de dissolução da consciência histórica da
ideologia alemã e é principalmente da visão de mundo que o pensamento
nietzscheneano simboliza que mais tarde irá surgir a ideologia fascista. O fascismo
pode-se dizer, vem a ser a tentativa de práxis daquilo que em Nietzsche somente existiu
como teoria, há de constar também que na compreensão de Lukács, a filosofia de
46

―Sem dúvida, pensadores como Nicolai Hartmann ou Roman Ingarden precederam Lukács no destaque
concedido à intentio recta (orientação à realidade em sua autonomia ontológica) em comparação com a
intentio obliqua (atenção dirigida à reflexividade da consciência), mas Lukács foi o primeiro a estabelecer
uma genealogia das múltiplas atividades da consciência e de suas objetivações (a economia, o direito, a
política e suas instituições, a arte ou a filosofia) a partir da tensão dialética entre subjetividade e
objetividade. Pode-se definir seu método como ―ontológico-genético‖, na medida em que procura mostrar
a estratificação progressiva das atividades do sujeito (por exemplo: atividade utilitária, atividade
hedonista e atividade estética), indicando as transições e mediações, até circunscrever a especificidade de
cada uma em função do papel que desempenham na sua fenomenologia da vida social‖. (Tertulian, 2009:
376).
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Nietzsche contribui para a dissolução de uma das maiores armas contra a ideologia
fascista: a consciência histórica. Para todos os efeitos, está compreendido até aqui que
Büchner é em grande parte falsificado, porque é recebido, lido e interpretado por uma
ideologia despida de senso histórico. De fato pode-se sim deduzir que o método
hermenêutico do pensamento de Nietzsche é um dos grandes responsáveis pela
fundação da plataforma onde se apoiaram as interpretações que falseiam o dramaturgo
alemão.

De acordo com suas características filosóficas, Lukács considera ambos,
Schopenhauer e Nietzsche, críticos românticos do modelo de vida do capitalismo, mas
suas críticas, de toda maneira, não fazem mais do que contribuir para o isolamento do
indivíduo burguês e do esquecimento da situação da vida na sociedade capitalista, são
fugas da situação nas quais o individuo burguês encontra-se na sua sociedade.

Em Schopenhauer existe, de acordo com Lukács, a principal característica do que
vem a ser o irracionalismo alemão, tornar determinados aspectos que encontram
entraves de compreensão e solução, tanto ao que concerne a esfera da práxis como na
teoria, em aspectos insolucionáveis e incompreensíveis. Mesmo que venha a ser Kant
quem estabelece determinados limites à razão humana, é somente com a filosofia
schopenhauriana que é estabelecida a dependência que o objeto recebe da esfera do
sujeito, nessa compreensão filosófica a existência do objeto só existe como
representação do sujeito (Cf. 1959: 180). Na filosofia kantiana subsistem ainda as duas
esferas com maior independência, apesar do limite do intelecto, a esfera objetiva não se
encontra subsumida pelo sujeito, eis o que Lukács denomina de um traço dialético em
Kant (Ibidem). Essa característica do ―irracionalismo‖, não é exclusiva do pensamento
alemão, no entanto é ai que ela encontra sua maior veia expressiva.

Eis um excerto descritivo do caráter, não somente filosófico do irracionalismo,
mas dessa base de pensamento em geral:

(...) o irracionalismo se detêm precisamente nesse ponto, faz do problema algo
absoluto, converte os limites do conhecimento intelectivo petrificando os mesmos
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em limites do conhecimento em geral, e inclusive mistificando os problemas,
convertendo-os de maneira artificiosa, em algo insolúvel, ou ―supra-racionalmente‖
solúvel. (Ibidem: 77)

De maneira breve irá se demonstrar, de acordo com Lukács, como a filosofia de
Schopenhauer e Nietzsche são expressões com contornos exclusivos no irracionalismo.
Partindo de uma recapitulação, notou-se que para o materialista histórico os conceitos
mais desenvolvidos de nosso pensamento nunca poderão alcançar a realidade objetiva,
que é por princípio mais rica, mais multiforme e mais completa. Partindo daqui mostrase que são inevitáveis as colisões do tipo que acabamos de assinalar entre o pensamento
e o ser.

A filosofia de Kant que oscila o tempo todo entre materialismo e idealismo, é
recuperada por Schopenhauer como um simples subjetivismo, sobretudo no que diz
respeito à teoria do conhecimento. De acordo com Lukács, Schopenhauer opera em
remover os traços de materialismo que existiam na concepção filosófica kantiana e
aproximar o pensamento epistemológico crítico, aproximando Kant o máximo possível
de um idealismo, tal como aquele de Berkeley (Lukács, 1959: 179). Vale à pena colocar
a réplica que Lukács faz da própria obra de Schopenhauer, a respeito da crítica desse a
Kant:

―não derive a existência puramente relativa do fenômeno da verdade inegável, tão
simples e tão evidente que não há objeto sem sujeito, para deste modo apresentar já
em sua raiz o objeto, posto que esse não pode existir nunca em absoluto, mas que
somente em relação ao sujeito, dependente dele, condicionado a ele, portanto como
fenômeno incapaz de possuir uma existência própria, substantiva e incondicional‖
(Schopenhauer apud Lukács, 1959: 180

A mesma expressão é encontrada na primeira obra de Schopenhauer, Sobre a
quádrupla raiz do principio da razão suficiente (1813):

―Assim com o sujeito se predica imediatamente o objeto, e do mesmo modo com o
objeto o sujeito, razão pela qual o ser sujeito equivale exatamente a ter um objeto, e
o ser objeto a ser reconhecido por um sujeito, assim ao predicar um objeto
determinado do modo que seja, se predica também imediatamente o sujeito como
cognosciente exatamente do mesmo modo. Neste sentido, tanto o que eu digo a cerca
dos objetos se encerram tais e quais determinações peculiares e inerentes a eles, é
como afirmo que o sujeito conhece de tais e quais modos; o mesmo da em dizer que
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os objetos se dividem em tais e quais classes como afirmar que ao sujeito lhe são
inerentes estas ou outras capacidades distintas do conhecimento‖ (Ibidem).

É possível notar que nesse sentido Schopenhauer quer dizer que somente existem
referências feitas ao sujeito. Assim, explica Lukács que Schopenhauer reprova
totalmente a postura de Kant no prólogo da segunda edição da Crítica da razão pura.
Justamente o fato de que Kant considera a plausibilidade de aceitar que o nosso
conhecimento é afetado por experiências externas as quais necessariamente deverão ser
aceitas como crença, colocação kantiana que tinha como alvo o idealismo de Berkeley.
Nesse ponto, Schopenhauer vê-se favorável ao idealismo subjetivo de Berkeley,
lamentando que Kant não tenha conseguido levar as últimas consequências esse aspecto
filosófico, pedra angular de uma epistemologia consequente em sua opinião (Cf.
Ibidem).

Não há necessidade de prosseguir nessa discussão que ocupa um capítulo inteiro
de A destruição da razão e de outras tantas obras e ensaios de Lukács. Basta mencionar
a principal consequência da expressão dessa filosofia para esse trabalho; as noções de
espaço, tempo e causalidade são formas puramente subjetivas do mundo fenomênico,
que não podem jamais ser aplicadas a coisa em si, que como afirma Schopenhauer é o
que ele denomina como Vontade.

O quanto essa subjetivação das categorias do espaço e tempo influenciam e
significam para as questões literárias? Essa subjetivação em Schopenhauer é a mesma
presente na perda da substancialidade histórica dos romances, como expressão na
ontologia cotidiana, esse aspecto só virá à tona após 1848, mesmo que Schopenhauer
tenha escrito vários desses pressupostos 30 anos antes, esse aspecto só ganha hegemonia
ideológica após 1848. Como se nota, a subjetivação do tempo, não é tratada por Lukács
como um simples aspecto da filosofia de Schopenhauer, tanto que, como ele assevera
em O romance histórico, Stifter não precisou de nenhum contato com a filosofia
schopenhauriana para escrever seus romances em uma narrativa temporal subjetiva, ou
antes, em uma noção histórica que dizia respeito apenas a ele mesmo; o caso já citado
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da obra Witiko e a sociedade feudal como o modelo vigente dos meados do século XIX
(Cf.Lukács, 2013: 304). O caso de Flaubert é ainda mais evidente.

Como ainda afirma Lukács, a filosofia de Schopenhauer é um reflexo da
personalidade de quem ele é, o burguês que se aparta totalmente da vida pública, sua
busca é por uma independência privada, um desenvolvimento distante de qualquer
interesse social (Cf. Lukács, 1959: 164). Nesse ponto Stifter, Flaubert, Zolá e até
mesmo Baudeleire compartilham desse ponto em comum com Schopenhauer; já visto
anteriormente as declarações de repúdio de Flaubert ao burguês. Essa característica de
repulsa a vida burguesa e procura de solução no isolamento social e esquecimento dos
problemas, é um dos eixos do anti-capitalismo romântico. Visão de mundo que vem a
ser totalmente oposta ao dramaturgo Büchner, que apesar dos apesares reprovou o
modelo de vida burguês e buscou uma solução no enfrentamento do mesmo, sendo
assim, participando da vida social de sua época de maneira ativa e retratando em suas
obras os justos conflitos históricos. Diferente de um naturalismo ‗a lá‘ Zolá que
retratava a realidade como puro cenário desinteressado, onde não interessa o ‗porquê‘
surgiu determinado acontecimento histórico, mas somente a impressão estética que esse
pode causar (Cf. 2013: 254).

Fica explicito que após 1848, com o fim dos ideais revolucionários democráticos,
o interesse nas questões sociais dissolve-se na vida das pessoas, portanto na esfera
―ontológica cotidiana‖, e como sugere Lukács passa a imperar na Alemanha essa visão
de mundo que a filosofia de Schopenhauer representa. Seu parecer sobre a história, e
isso também é um claro combate a filosofia hegeliana, é o de que a história como objeto
científico não pode jamais existir, em vistas de que o único que é real é o individuo, o
gênero humano não é mais que uma abstração vazia (Cf. 1959: 200). Aponta-se para o
fato de que a estética de Lukács bem como seu parecer sobre Büchner acentuam-se
profundamente no gênero humano, e de que a arte encontra-se como uma atividade no
âmbito da necessidade e da liberdade no pensamento ontológico lukacsiano (Cf.
Wisniacki, 2005). Logo são totalmente opostas as concepções estéticas de
Schopenhauer e Lukács. Lembrando que o trabalho que Lukács empreende é mais no
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intuito de crítica ideológica, como acentua Tertulian (Cf. 2013: 17-19), do que de
refutação da filosofia schopenhauriana.

Uma última importante implicação de Schopenhauer, a ser mencionada, ao
entendimento do processo de apropriação de Büchner, é a influência do filosofo na
compreensão sobre o drama:

Na realidade, a teoria unilateralmente pessimista do drama possui uma ligação
estreita com a destruição de seu historicismo específico, com a destruição de sua
unidade imediata de homem e ação, de personagem e conflito. Schopenhauer, o
fundador dessas teorias, resume a essência da tragédia dizendo ―que a finalidade
desse alto esforço poético é a representação do lado terrível da vida, que nos sejam
mostrados a dor inominável, a desgraça da humanidade, o triunfo da maldade, o
domínio escarnecedor do acaso e a queda irremediável dos justos e dos puros‖. Ele
reduz assim o conflito concreto, sócio-histórico, a um conflito mais ou menos
fortuito, a uma simples ocasião desencadeadora da ―tragédia humana universal‖ (da
inanidade da vida em geral). Expressa filosoficamente uma tendência que, a partir da
metade do século passado, tornou-se cada vez mais dominante e levou com cada vez
mais firmeza a dissolução da forma dramática, à desintegração de seus elementos
dramáticos. (Lukács, 2011: 154)

É clarividente como fica exposta a tese de Lukács que na maior parte das vezes a
desintegração das formas artísticas é algo que independe do artista, essa dissolução de
caráter dramático, é algo que antecede muitas vezes o autor, e que se encontra na
ideologia hegemônica da esfera do cotidiano. Obras de artistas, quais se encontram
imersos e em concordância com a visão de mundo e a ideologia alemã pós 1848, têm
que necessariamente se precipitarem em formas que lhe dizem respeito. Como já ficou
bem ilustrado, a esfera objetiva em Schopenhauer é totalmente minada; o drama é uma
forma literária que reflete como conteúdo próprio os conflitos objetivos da sociedade e
dos homens e mulheres, sendo assim autores que partilham de ideologias que
desconsideram ou suprimem a esfera objetiva, são necessariamente incapazes de se
debruçarem sobre conteúdos dramáticos. Dessa tentativa que são derivadas as formas
que se precipitam no ―drama aberto‖ e na crise do drama; são dramas que não possuem
conteúdos especificamente objetivos. A entrada de motivos épicos no drama dá-se
justamente da necessidade de personagens ou dos autores de descreverem experiências
subjetivas. Mesmo (seguindo o pensamento de Lukács) o século XIX sendo uma
realidade na qual as ideologias hegemônicas – ainda mais na Alemanha – tornam-se
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praticamente negadoras da objetividade, existem autores e pensadores que se voltam
para a realidade objetiva, como já fora bem colocado no capítulo 2. Basta aqui pontuar
que tanto o naturalismo, como o expressionismo e mais a frente o surrealismo, são
propostas estéticas que negam ou distorcem a objetividade em favor de suas ideologias.

Com certeza, existem essas percepções schopenhaurianas no pensamento de
Büchner bem como no retrato de Danton em seu drama. Mas o que essa dissertação
empreende em mostrar é que em Büchner esses caracteres estão próximos àquilo que se
denomina como antinomia dialética, e não como fundamento pessimista ontológico da
realidade. Em outras palavras, sob o suporte da filosofia de Lukács, deseja-se
demonstrar que em Büchner e no seu drama A morte de Danton existe o reflexo objetivo
do conflito entre: afirmação e negação da própria realidade objetiva. A Revolução
Francesa seria o acontecimento que leva para a práxis o ―idealismo‖ e o ―materialismo‖
como protagonistas de seu conflito dramático, por isso Büchner retrata justamente um
conflito real sobre as questões de afirmação e negação da objetividade. Isso se tornará
mais substancial no capítulo 4.

**********

Para Nietzsche, em um primeiro momento, no qual esse encontra-se mais
afeiçoado à filosofia de Schopenhauer, perante o absurdo da existência humana e a
incognoscibilidade da realidade, cabe ao indivíduo a busca de um ideal ascético. O
Nascimento da Tragédia, obra do jovem Nietzsche leva em consideração toda a
metafísica de um mundo como vontade e representação, tal qual a concepção
schopenhauriana. A tragédia seria o meio pelo qual o indivíduo alcançaria sua redenção
contra aquela verdade que Sileno pronuncia sobre o absurdo da existência. Nietzsche
mais tarde viria a se contrapor a Schopenhauer e ao que ele considera como uma
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―decadência cultural‖ presente na filosofia de seu mestre. Na chamada Tentativa de
autocrítica, feita ao Nascimento da Tragédia Nietzsche demonstra em que se consiste
sua autocrítica. Para Lukács, a visão de mundo nietzscheneana continua sendo a mesma
de Schopenhauer, mesmo depois de Nietzsche criticar e tentar ultrapassar seu mestre.
Não vale a pena a dissertação aqui entrar com os devidos cuidados nesse assunto,
podendo correr o risco de reduzi-lo e deformá-lo, comprometendo o mesmo, até no que
diz respeito às avaliações, ensaios e os pensamentos desse filósofo. Caminha-se então
para as avaliações que Lukács faz que mais dizem respeito às questões ideológicas e
suas precipitações no pensamento estético e nas formas dos gêneros literários.
Como descreve Lukács em um trecho de O Romance histórico:

A influência extraordinária de Nietzsche repousa fundamentalmente no fato de ele
enfrentar sem nenhum temor o agnosticismo e o subjetivismo de sua época. Ele
declara de forma clara e aberta ―que não é possível viver com a verdade‖. A partir
desse ponto de vista, afirma que a essência da arte é um ―arranjo extremo e
impiedosamente interessado das coisas, uma falsificação essencial, uma exclusão
justamente do sentido objetivo que deve ser apenas constatado, conhecido (...).
Prazer na subjugação mediante a imputação de um sentido (2011: 221).

Surge então na filosofia de Nietzsche, de acordo com Lukács, a primeira
manifestação de um método ou modelo de pensamento que autoriza a manipulação da
esfera objetiva conforme a vontade do sujeito. Na compreensão lukacsiana Nietzsche
não supera a concepção subjetivista de Schopenhauer, mas parte de seu princípio
interior, para afirmar que o sujeito é capaz de manipular a esfera objetiva ao seu prazer.
Aliás, isso pode até mesmo ser visto como a proposta fundamental da filosofia de
Nietzsche, em sua fase mais madura. Sem ir muito longe, rememorando que para
Nietzsche a objetividade que os indivíduos podem contemplar é o estranho e trágico
absurdo da própria existência, cabe então aos seres humanos recriar de maneira estética
aquilo que se constata por realidade objetiva; ao invés de uma saída ascética totalmente
imaterial como Schopenhauer pretendia. Isso pode ser reconhecido naquelas teses de
―Afirmação da vida‖ e ―Vida como obra de arte‖ na filosofia de Nietzsche.

Partindo desse pressuposto, Lukács afirma que Nietzsche funda um pensamento
metodológico e filosófico que faz uma explicita apologia ao falsificacionismo histórico.
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Lukács ainda faz alusão a uma passagem de um texto do jovem Nietzsche, no intuito de
ilustrar essa afirmativa: ―(...) essas histórias não são histórias nenhuma; no máximo, são
títulos de livros de história (...) elas foram (histórias de fato) quando pensei a seu
respeito e trabalhei com elas de acordo com minha necessidade intelectual‖ (Nietzsche
apud Lukács, 2011: 222, 223). Não se pode confundir o parecer de Lukács aqui, com a
possibilidade de uma história composta por fatos exatos de maneira desinteressada, a
diferença é que em Lukács, a história é conforme é para o ―gênero humano‖, por isso a
própria história é a formação do próprio gênero tal como ele encontra-se em
determinada época, o século XX para Lukács. Em Nietzsche a história é, enquanto para
o indivíduo, para o subjetivo. Desse modo Lukács define que o caráter de história como
processo de formação da humanidade é totalmente diluído pelo pensamento
nietzscheneano (Cf. Ibidem). Esse caráter da história em Nietzsche é uma face da
ideologia que existe na Alemanha, entre outras questões a diluição da ―consciência
histórica‖ que já foi bem abordada no capítulo 2.

Esse caráter histórico solipsista será partilhado por muitos teóricos alemães.
Inclusive pelas ―ciências do espírito‖ e pela ―sociologia do saber‖ procedimento de
Spengler. Lukács mesmo já aponta como as tipologias históricas feitas a partir dessa
concepção soam perigosas, a seu ver, o próprio Nietzsche já procede em uma tipologia
racial demasiadamente arbitrária, que devido ao seu caráter hermenêutico subjetivo e
aberto, está sujeito a permitir interpretações perigosas. Seriam os casos da tipologia
entre ―Senhor‖ e ―Escravo‖, raça ―Ariana‖ e ―Judaica‖ que se encontram principalmente
nas tentativas de Nietzsche combater a moral cristã. Mesmo que diversos comentadores
afirmem que não exista literalidade nas tipologias de Nietzsche, e que se trata apenas de
tipos metafóricos, para Lukács existe uma postura aristocrática na visão de mundo de
Nietzsche que transgride completamente a ideia de humanismo.

Reitera-se aqui, que não se trata de dizer de maneira peremptória que Nietzsche
era um fascista, ou proto-fascista. Apesar de que Lukács acredita que não existam
indícios suficientes internos à filosofia de Nietzsche que demonstram que o mesmo
rejeitaria a política, a ética e a ideologia fascista; o que pode ser dito é que existe uma
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inviabilidade nesse questionamento. Essa inviabilidade pode ser dada em dois pontos,
no primeiro obviamente porque Nietzsche não conheceu a ideologia fascista
propriamente dita, em segundo porque o fascismo encontra-se no campo da práxis e a
filosofia nietzscheneana era extremamente deficitária nesse campo, não existem muitas
colocações do filósofo alemão que se dirijam à realidade objetiva ou à práxis. O mesmo
faz questão de criar uma lacuna em seu pensamento quanto aos juízos nesse campo,
como Lukács aponta, Nietzsche era totalmente ciente desse aspecto de sua filosofia, a
lacuna é proposital, necessária para a vida como uma obra de arte. Mesmo sabendo da
crítica que Nietzsche faz ao Reich de Bismarck e do vislumbre que as leituras que as
publicações de George Bataille trazem a questão da relação entre Nietzsche e o
fascismo, o modo como Lukács o interpreta é a partir da práxis e do lado político, a
defesa de Bataille é justamente despolitizar Nietzsche, algo que para Lukács é um
método inviável, se não outro falseamento. Na filosofia realista do húngaro, objeto
nenhum de estudo pode ser despolitizado.

De fato Lukács não faz essa pergunta inviável. Nem o seu livro A destruição da
razão, nem seus ensaios Nietzsche como precursor da estética fascista ou Wie ist
faschiste philosophie in deutschland entstanden? entre outros textos que cercam o
assunto, tem como objetivo afirmar dessa maneira o fascismo na filosofia do alemão.
Mas, partindo da constatação de que o fascismo se apropria claramente de Nietzsche,
Lukács se pergunta o ―por quê?‖. E se Nietzsche é mais uma das figuras falseadas pela
ideologia fascista, Lukács afirma que o raio que distancia Büchner do fascismo é muito
maior do que o raio que distancia Nietzsche. Que em muitos momentos, como até
mesmo Bataille reconhece, existe a possibilidade de Nietzsche tangenciar os fascistas e
é ninguém menos que Alfred Bäumler e sua obra Nietzsche, o filósofo e o político que
providenciam esse tangenciamento. Nesse ponto, tanto Lukács como Bataille
reconhecem que Bäumler é um pensador de nível muito maior que os outros fascistas. E
nesse caso até mesmo Bataille vê-se inclinado a ceder ao pressuposto político fascista
que existiria em Nietzsche, tal como interpreta Bäumler: ―doutrina de um povo unido
por uma comum vontade de poder‖ (Silva, 2013: 57); a ressalva de Bataille vem naquilo
que ele partilha com Nietzsche, o apartidarismo, o apolítico:
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Sobretudo ele [Nietzsche] não teve atitude política: ele recusava, solicitado, escolher
qualquer partido que fosse, irritando-se ao ser pensado como de direita ou de
esquerda. Tinha horror da ideia de subordinarem seu pensamento à alguma causa.
[...] Quem tentasse, como eu fiz, ir até o fim do possível que ela [a obra de
Nietzsche] chama, se tornaria, por sua vez, o campo de contradições infinitas. Na
medida em que ele seguisse esse ensinamento do paradoxo, veria que abraçar uma
das causas já dadas não é mais possível para ele, que sua solidão é inteira. (Bataille
apud Silva, 2013: 59)

Já Lukács não faz essa concessão, em sua visão ontológica de um ser social, esse
apartidarismo é um idealismo vão, por mais que a paixão negue, as ações sempre terão
causalidades em algum dos lados, em algum dos partidos. Por fim cita-se o caso de
Mazzino Montinari, militante declarado dos comunistas italianos, Montinari reprovou a
interpretação de Lukács sobre Nietzsche, alegando mesmo que Lukács faria de
Nietzsche mais fascista do que o próprio Bäumler o fez (Cf. 2002: 37). Sem alongar
demais toda a avaliação que Montinari conduz sobre o capítulo de Nietzsche em A
destruição da razão, este conclui que a interpretação de Lukács não faz justiça a como
Nietzsche deu-se na história:

o fato de que um filósofo como Nietzsche, que sempre pôs no centro de suas
reflexões as exigências do indivíduo contra a coletividade, da cultura contra o
Estado, tenha sido também anti-socialista, não é casual, mas isso requer por certo o
deslocamento do debate para o terreno escolhido por Nietzsche, lá onde ele pode
ainda ter alguma coisa a dizer. E este terreno não é, certamente, o terreno político.

(Ibidem: 50)
Sem adentrar a profundidade que o tema pode vir a ter, encerra-se essa sessão
apontando que o pedido que Montinari faz, é justamente o oposto daquilo que Lukács
deseja ao escrever sobre Nietzsche. Bem como, tratar-se-ia da própria deposição de um
dos eixos principais do sistema ontológico lukacsiano; ―tentar uma avaliação de
Nietzsche que não considere como única realidade a sociedade ou a classe‖ (Ibidem).
Um pedido que soaria estranho ao método-ontológico genético que Lukács construiu a
vida inteira. Lembrando aqui, que o mesmo procedimento que classifica Nietzsche
como ―irracionalista‖, classifica Büchner como realista. E que como Lukács procede em
seu método de maneira dialética a dinâmica histórica, a cada qual: Nietzsche e Büchner,
o método dinamiza-se. No entanto seria inconcebível a Lukács tratar o individuo sem a
sociedade, relação que em sua visão trata-se do maior problema ético. Falta a Mortinari
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também que Lukács nunca deixou de tratar Nietzsche em seu pensamento após a obra A
destruição da razão, vindo a problematizar o filosofo alemão tanto em sua Para uma
ontologia do ser social quanto em seus pensamento fundamentais sobre ética.

**********

Encerra-se esse capítulo, com o saldo de que Büchner como um realista escreve
o drama A morte de Danton, no intuito de figurar o conflito dramático objetivo do
―idealismo‖ contra o ―materialismo‖ que existe nos acontecimentos da Revolução
Francesa. Sendo que o revolucionário Danton simbolizaria essa visão de mundo
materialista e Robespierre o idealismo. O drama de Büchner é, sobretudo, um drama
histórico. Que, no entanto, recebido por uma ideologia a-histórica através das correntes
estéticas do naturalismo e expressionismo já sofre uma falsificação em sua recepção.
Como colocado, os pensamentos que mais simbolizam essa diluição da historicidade,
são as filosofia de Schopenhauer e Nietzsche. No próximo capítulo, partindo desse
ponto será feita uma análise interna do drama de Büchner, buscando a articulação com
essas questões colocadas até aqui e também enfatizando o lugar da sociologia do
método da ―filosofia da vida‖ no processo de falsificação. Podendo concluir que a maior
complexidade no entendimento do ensaio sobre Büchner é a hipótese de que nele já está
contida a origem do relativismo ontológico que Lukács lança mão principalmente em
sua última obra a Para uma ontologia do ser social. Ali nos bastidores da Revolução
Francesa encontram-se indícios essenciais para entender essa situação de desterro
ontológico presente na sociedade e na vida dos indivíduos do século XX. Desterro que
para Lukács é refletido na proposição ontológica de Martin Heidegger, o ser aí.

119

Capítulo 4

A figuração dramática como crise em A morte de Danton: o revelar de uma
antinomia em Georg Büchner

Pode-se narrar o tempo, o próprio tempo, o tempo com tal e em si? Não, isso
seria deveras uma empresa tola. Uma história que rezasse: “O tempo
decorria, escoava-se, seguia o seu curso” e assim por diante – nenhum
homem de espírito são poderia considerá-la história. Seria como se alguém
tivesse a idéia maluca de manter durante uma hora um mesmo tom ou acorde
e afirmasse ser isso música. Pois a narrativa se parece com a música no
sentido de que ambas dão um conteúdo ao tempo; “enchem-no de uma forma
decente”, “assinalam-no” e fazem com que ele “tenha algum valor próprio”
e que “nele aconteça alguma coisa”, para citarmos, com a melancólica
piedade que se costuma devotar aos ditos dos defuntos, algumas observações
ocasionais do saudoso Joachim, palavras essas que há muito se perderam no
espaço; nem sabemos se o leitor é capaz de dizer claramente quanto tempo
se passou desde que foram pronunciadas. O tempo é o elemento da
narrativa, assim como é o elemento da vida; está inseparavelmente ligado a
ela, como aos corpos no espaço. É também o elemento da música, que o
mede e subdivide, carregando-o de interesse e tornando-o precioso. Nesse
ponto, como já mencionamos, assemelha-se à narrativa e difere da obra de
arte plástica que surge diante de nós de uma vez, em todo o seu esplendor, e
não se acha relacionada com o tempo senão à maneira de todos os corpos. A
narrativa, porém, não se pode apresentar senão sob a forma de uma
seqüência de fatos, como algo que se desenvolve, e necessita intimamente do
tempo, mesmo que deseje estar toda presente a cada instante que
transcorre.(...) Destarte poderíamos atribuir uma singular ambigüidade de
sonho ao conceito de um “romance do tempo”. Com efeito, ventilamos os
problemas de saber se é possível ou não narrar o tempo exclusivamente para
confessar que, na presente história, temos coisa semelhante em mente.

A montanha mágica, Thomas Mann.
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4.1. Objetividade, natureza e tempo categorias em crise no drama da Revolução.

Nesse último capítulo será apresentada uma leitura da obra A morte de Danton
de Büchner inserindo a categoria do tempo. Sendo essa ao mesmo tempo em que é uma
categoria filosófica, trata-se também de uma categoria figurada na literatura. A
avaliação a qual se chega aqui é a de que a figuração realista do tempo em A morte de
Danton revela uma antinomia da ideologia cotidiana na modernidade, e uma das
características dessa antinomia é a própria dificuldade de compreensão do tempo; em
outras palavras, na visão de Lukács a crise ontológica da modernidade teria uma relação
direta com a crise da concepção da categoria do tempo.

De toda maneira, é importante acentuar que o pensamento de Lukács, desde
antes mesmo de sua virada ontológico materialista, já partia de um ponto de contato
crítico com a filosofia de Kant, lembra-se das menções a A teoria do romance. Após a
virada da década de 30, Lukács passa a construir uma crítica severa à concepção
racional em Kant, e a partir daí a categoria do tempo (bem com as noções de natureza e
objetividade) vai se tornando de grande relevância dentro desse debate. O fato das
categorias de espaço e tempo em Kant serem concebidas como a priori no sujeito, algo
que pode ser justificado pelas escassas compreensões biológicas do pensamento
kantiano47 – refere-se aqui ao fato de Kant não dispor de uma ciência, ou metodologia
de pensamento que pudesse abordar com clareza problemas e objetos de estudo dessa
ordem –, representa na interpretação lukacsiana um indício de uma crise no pensamento
e nas concepções de mundo encontradas no período de transição do século XVIII e
XIX, ilustra-se:

47

Na leitura de Lukács, todas as categorias e todas as formas em Kant são produzidas pela subjetividade
criadora transcendental (Cf. Lukács, 1978: 12)
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A nosso ver, a filosofia de Kant (e nela a Crítica do Juízo) não representa uma
grandiosa e fundamental síntese à base da qual deve ser construído o pensamento
posterior nem representa a descoberta de um novo continente, ―uma revolução
copernicana‖ na história da filosofia. Ela é – e naturalmente isso não é pouco – um
momento importante na aguda crise filosófica desencadeada no século XVIII(...)
Todos sabem, por exemplo, que a dialética transcendental na Crítica da Razão Pura
coloca a contradição como problema central da filosofia. (...) E onde Kant assinala à
razão uma importância decisiva – na ética –, a contraditoriedade desaparece
completamente para ele e ele só reconhece a oposição rígida, antinômica, entre o eu
inteligível e o eu empírico. (Cf. Lukács, 1978: 8)48

A crise da racionalidade, que em Kant é uma crise da metafísica, justamente
porque, de acordo com Lukács, Kant equaliza metafísica e pensamento humano racional
(Ibidem: 23), é, nessa ótica materialista, uma crise em lidar com uma racionalidade que
inclui a natureza e a biologia em seu suporte. É fato que para Lukács nossa
racionalidade, ou capacidade cognitiva, está antes atrelada necessariamente ao caráter
inorgânico e orgânico de seres biológicos que somos; sendo assim, Kant embasado
paradigmaticamente na matemática e na física de sua época tem uma tendência a
privilegiar o que Lukács convém de chamar como idealismo subjetivista, antievolucionista, cita-se:

Contudo, o simples fato de que o campo da biologia venha subordinado a uma
indagação lógica, metodológica e gnosiológica, engendra novos problemas que não
podem ser resolvidos com a aparelhagem conceitual que a Crítica da Razão Pura
submete à crítica e procura ulteriormente desenvolver. Ainda que com Kant, se
queira ver aqui somente questões de classificação, torna-se necessário reformular
metodologicamente e gnosiologicamente categorias tal como espécie, gênero, etc.
Kant enxergou de modo relativamente claro as tarefas que lhe estavam propostas
(dentro dos limites que lhe impunham, bem entendido, o idealismo subjetivo e o
antievolucionismo). (Lukács, 1978: 10)

Essa crise do pensamento metafísico não é apenas uma característica do
pensamento filosófico de Kant, mas a expressão de crise das concepções de mundo
entre os séculos XVIII e XIX. Em sobreposição e relação com o que já foi apresentado
nos capítulos anteriores, tanto a ―consciência histórica‖ que compõe os romances
realistas, como o pensamento científico e filosófico que leva em consideração o caráter
48

Lukács também não deixa de acentuar que Kant nota essa crise, e busca solucioná-la. A própria Crítica
do Juízo vai apontar e colocar problemas que apontam para a nova ciência, nas palavras de Lukács, a
biologia (Cf. Lukács, 1978: 9)
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de formação (construção) da humanidade necessitam de uma categoria de tempo
objetiva. Como já visto o mais próximo que a ideologia alemã aproxima-se disso, é a
concepção hegeliana de tempo e história; e após 1848 ela passa a sofrer sua dissolução
com Schopenhauer e Nietzsche.

O desenvolvimento da Revolução Francesa, como já visto, é o desdobrar dessa
mesma crise. Enquanto Kant de maneira consequente a seu pensamento lógico e a sua
base científica, tem que necessariamente criar limites ao ―intelecto‖ e admitir que todo o
resto está a mercê da ―intuição‖, o que na concepção de Lukács é até mesmo admitir a
impossibilidade de avanço da razão (Cf. Ibidem: 15), a Revolução Francesa, também,
acaba por sucumbir a seus próprios esforços, esses que também são, nada mais nada
menos, do que aquelas aspirações racionais e progressistas da construção de um Estado
completamente racional; essas aspirações que não deixam de ser influências dos
enciclopedistas, como Rosseau, ou mesmo Helvétius. O próprio Lukács afirma que os
traços próprios de Robespierre são a práxis política levada as últimas consequências de
um jacobino rosseauniano. Claro que Robespierre faz parte da crise, mas não se torna
consciente dela em nenhum momento, diferente de seu antagonista Danton, que se torna
consciente da crise do projeto racional de estado, mas que não consegue estabelecer
uma efetiva práxis política de solução a essa.

Nos dois casos – Kant e a Revolução – Lukács irá afirmar que além da categoria
do tempo, tratam-se de processos de crise da racionalidade, no que diz respeito também
a entender a natureza, e a objetividade de maneira correta; não por menos, que ambos
avanços que irão concretizar esse entendimento são as ciências que surgiriam dessa
crise, e essas ciências vêm a ser a biologia e a história. Eis o porquê de Lukács não
incluir Kant na linha do ―irracionalismo‖, Kant é um pensador consequente até onde sua
linha de horizonte permite, pressentindo – assim como Danton – os sintomas da crise e
colocando os problemas da alçada biológica e histórica à baila, mas incapaz de trazer
uma solução efetiva a esses problemas que aparecem expressos sob as antinomias
dialéticas de seu pensamento. Como afirma Lukács, Lênin já havia apontado para essas
oscilações dentro do pensamento kantiano, principalmente no que diz respeito à Crítica
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do Juízo (Cf. Ibidem: 20). Sendo assim, é possível afirmar que não é à toa que Schelling
e Hegel iniciam seus pensamentos filosóficos desde jovens, indo de encontro à busca de
uma filosofia da natureza. Essas três categorias bastante difundidas serão tomadas como
pivôs que serão levantados ao decorrer de todo o capítulo, no intuito de que nas
considerações finais possa-se fazer um balanço geral de como a crise que essas
categorias sofrem representam o principio daquilo que se configura como relativismo
ontológico.

4.2. O materialismo epicurista como visão de mundo de Danton e o idealismo moral
de Robespierre.

- Sei muito bem... a Revolução é como Saturno, ela devora seus próprios
filhos.

Danton, A morte de Danton.

Partindo dessas três categorias mencionadas acima se nota como a leitura de
Büchner sobre a Revolução acentua esse ponto a respeito à natureza e ao ser humano,
verifica-se o diálogo de abertura do primeiro ato entre Danton e Julie:

Danton – Vejam a bela dama, com que elegância embaralha as cartas! É verdade
disso ela entende; dizem que ao marido apresenta as copas e aos outros, os ouros.
Vocês podem até fazer com que um homem fique apaixonado pela mentira.
Julie – Você acredita em mim?
Danton – O que sei eu? Sabemos muito pouco uns dos outros. Somos cascasgrossas; estendemos as mãos uns para os outros, mas é um esforço inútil;
conseguimos apenas esfregar o couro-grosso um no outro... somos muito solitários.
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Julie – Você me conhece, Danton.
Danton – Sim, aquilo que se pode chamar de conhecer. Você tem olhos escuros,
cabelos cacheados, uma tez delicada e sempre me diz – querido Georges. Mas (ele
aponta para a testa e os olhos dela) aqui, aqui, o que há atrás disso ai? Veja nossos
sentidos são grosseiros. Conhecer um ao outro? Seria preciso rachar a tampa de
nossos crânios e arrancar um ao outro os pensamentos das fibras de nosso cérebro.
(Büchner, 2004: 75, 76)

Esse excerto mostra exatamente que o revolucionário Danton possuía uma
determinada preocupação e insatisfação com as ciências ou filosofias que especulavam
sobre a ideia do ser na época. No mais, um descontentamento com a impossibilidade da
razão chegar a um consenso do que é o ser humano. De fato, mais do que uma postura
do próprio Danton, essa é uma visão que Büchner captura e figura de maneira dramática
em seu texto, como coloca Lukács:

A posição dramático-trágica central de Danton está relacionada ao fato de que
Büchner configura com extraordinária profundidade poética não apenas a crise
político-social das aspirações revolucionárias do século XVIII no ponto de viragem
da Revolução Francesa, mas, ao mesmo tempo, ele liga inseparavelmente a essa
questão a crise ideológica [Weltanschauungskrise] dessa transição, a crise do antigo
materialismo mecânico como visão de mundo [Weltanschauung] da revolução
burguesa. A figura de Danton, o destino de Danton, é a corporificação trágica das
contradições que agitaram o desenvolvimento do período entre 1789 e 1848, as
quais o velho materialismo não tinha como resolver. (Lukács, 1993: 82-83 e 2013:
206)

Como o próprio Büchner revela em uma carta enviada à família em 1835, uma de
suas grandes pretensões era debruçar-se sobre o que ele denominava de ciências
médico-filosóficas (Cf. 2004: 316). E sendo ele um estudante de filosofia, ele pôde
notar essas necessidades de maneira interna aos sistemas filosóficos de sua época, como
será visto à frente, Büchner era um crítico do idealismo filosófico.

Um importante aspecto qual Lukács chama a atenção no ensaio, é a visão de
mundo do revolucionário Danton, e que novamente as falsificações operam em
interpretações arbitrárias que turvam a visão de Danton e através dessa ofuscam também
o ―realismo‖ de Büchner. Mesmo Navigante, como comentador específico do ensaio de
Lukács sobre Büchner, não deixa de enfatizar a importância da visão de mundo do
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revolucionário, justamente porque é do pathos de Danton que surge as interpretações
niilistas e fatalistas dos pensadores fascistas (Cf. Navigante, 2005). Assim como
Büchner que se afeiçoava mais com uma filosofia materialista, Danton é o que Lukács
denomina de materialista epicurista49. Nessa sessão será feita uma descrição simples50
do que Lukács entende por materialismo epicurista, e alguns apontamentos dessa visão
encontrados no drama de Büchner, sobretudo com relação a Danton.

Assim que Lukács menciona o materialismo epicurista como visão dos
revolucionários, ele cita uma passagem de A ideologia alemã de Marx. De acordo com
Marx, as ideologias pré-revolucionárias sofreram bastante influência de pensadores
como Helvétius e Holbach (Cf. Lukács, 1993: 80 e 2013: 202 e 203), Marx caracteriza
essas filosofias da seguinte maneira:

A teoria de Holbach é, portanto, a ilusão filosófica, historicamente justificada, da
burguesia surgida precisamente na França e cuja disposição para a exploração ainda
podia ser exposta como disposição para o desenvolvimento pleno dos indivíduos
num intercâmbio liberto dos antigos laços medievais. A libertação do ponto de vista
da burguesia, a concorrência, foi, no entanto, a única forma encontrada no século
XVIII para abrir uma nova via para o desenvolvimento livre. (Marx, 2013: 396)

Indo um tanto quanto além do que Lukács expõe, essa é como Marx enfatiza de
maneira clara, uma situação de exploração do homem pelo homem, e, no entanto, é a
única via de desenvolvimento livre que a sociedade burguesa é capaz de executar na
práxis. Como se encontra novamente nas páginas d‘A Ideologia: a pessoa só é
interessante para mim quanto a um sujeito prestável ou imprestável, relação já
pressuposta muito antes da Revolução Francesa, ou mesmo do capitalismo do século

49

―Em Büchner, Danton é um grande revolucionário burguês, o qual, porém, em nenhum aspecto é capaz
de ir além dos objetivos burgueses da revolução. Ele é um materialista epicurista, bem no sentido do
século XVIII, no sentido de Holbach e Helvétius (...).Também é certo que Büchner partilha a visão
filosófico-ideológica [weltanschaulich] de Danton, o materialismo epicurista, e, por isso, como veremos,
tem uma simpatia lírico-dramática por sua personagem‖. (Lukács, 2013: 202 e 203).

50

Simples, no sentido de que se entende que uma descrição completa sobre o que Lukács compreende
pelo materialismo epicurista necessita de muito mais que uma seção de dissertação para ser contemplada.
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XIX. Já Hegel comenta sobre essa teoria da exploração recíproca em sua
―Fenomenologia‖, citando o próprio Bentham, e como tal teoria já estava contida nas
revoluções inglesas e no pensamento de Hobbes e Locke (Cf. Ibidem: 395). Sendo que a
versão francesa (de tal teoria), as versões de Holbach e Helvétius, já não se tratam mais
de constatações simplesmente empíricas, tal como no pensamento inglês, nos franceses
existe uma universalização sistemática filosófica de determinada teoria, o que não deixa
de ser um aspecto idealista, tal como acentua Marx (Cf. Ibidem: 398).

Daí que surge uma situação contraditória com a ética que a própria Revolução
Francesa buscava, como descreve Lukács:

O caráter social do materialismo epicurista foi perdido. Em consequência da
situação objetiva, os materialistas do século XVIII ainda podiam ser da opinião de
que sua teoria social e da história – por essência filosoficamente idealista – advém
de sua teoria do conhecimento, eles podiam acreditar extrair a bússola de suas ações
efetivamente de seu materialismo epicurista. Helvétius diz: ―Un homme est juste,
lorsque toutes ses actions tendent au bien public.‖ E ele acredita ter deduzido do
egoísmo epicurista o conteúdo dessa crítica social, em sua necessária ligação com a
ética dos indivíduos. (Lukács, 1993: 83)

Se para um revolucionário como Robespierre ou Saint-Just, de visões idealistas
dogmáticas era impossível entender essa contradição objetiva, ou até mesmo notá-la;
para Danton era impossível não percebê-la. Tanto Büchner como Danton notam de
acordo com Lukács que o único meio que a burguesia possuía de obter e desenvolver
sua liberdade era através de burlar sua própria ética humanista. Vale a pena citar aqui
uma extensa passagem dos pareceres de Büchner sobre a revolução:

No ano de 1789 o povo na França cansou-se de continuar sendo o rocim de seu rei.
O povo convocou homens em quem confiava, e esses homens disseram que um rei é
um ser humano como qualquer outro, ele é apenas o primeiro servidor do Estado, e
deve responder ante o povo, e se administrar mal as obrigações de seu cargo, poderá
ocorrer em punição. Então eles declararam os direitos do homem (...) O monarca
jurou lealdade a essa Constituição, mas traiu o juramento ao povo e o povo o julgou,
como convém julgar um traidor. Então os franceses aboliram a realeza hereditária e
escolheram livremente uma nova autoridade, à qual cada povo tem direito, de acordo
com a razão e a sagrada escritura. Os homens que deviam ser os guardiões do
cumprimento das leis foram nomeados pela assembléia dos representantes do povo,
eles constituíram uma nova autoridade suprema. Assim o governo e os legisladores
foram eleitos pelo povo e a França tornou-se um Estado livre. (...) A jovem
liberdade cresceu com o sangue dos tiranos e ante sua voz os tronos temeram e os
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povos rejubilaram-se. Mas os próprios franceses venderam a sua jovem liberdade em
troca da fama que Napoleão lhes oferecia, e o povo elevou ao trono de Imperador.
(...) a França liberta voltou-se não obstante, mais uma vez, para uma monarquia
semi-hereditária e submeteu-se na pessoa hipócrita de Luís Felipe a um novo açoite.
(Büchner, 2004: 62-63)

Esse excerto de O mensageiro rural de Essen, assim como as passagens nas cartas
de Büchner aos amigos, à noiva e à família (já expostas em outras oportunidades nessa
dissertação) demonstra como Büchner é lúcido do processo político que se compreende
no desenvolver da sociedade civil burguesa de sua época, mesmo que não seja possível
afirmar de maneira categórica, nota-se que a visão de Büchner considerava as
contradições existentes no que diz respeito aos processos sociais da França. Pode-se
notar que essa descrição da situação política francesa converge para a mesma avaliação
que Marx empreende em O 18 de Brumário, ou em A luta de classes na França
(provável que a análise de Marx esteja pavimentada de um materialismo mais
trabalhado e de base dialética, enquanto que a visão de mundo de Büchner estivesse
mais ancorada em um materialismo de base empirista e cético no que diz respeito à
dialética hegeliana).

Nesse ponto, a dissertação já demonstrou que a filosofia de Lukács encontra-se
em total consonância com as avaliações de Marx a respeito do desenvolvimento da
sociedade burguesa no século XIX. Novamente, Lukács afirma o realismo do drama A
morte de Danton sobre essa ponte de articulação entre o panfleto político de Büchner e
o conteúdo dramático da tragédia, a adesão e busca do entendimento do processo
revolucionário pelo jovem dramaturgo constituem-se em traços desse realismo, dessa
ótica voltada a objetividade, ilustra-se: ―O traço fundamental da natureza de Büchner é
um ardente ódio revolucionário contra toda exploração e opressão‖ (Lukács, 2013: 195196), como Lukács afirma que Büchner era um dos únicos a centralizar as questões da
revolução na economia (Ibidem), o realismo afirmado na visão de mundo do jovem
dramaturgo alemão encontra um ponto de sustentação afirmativa muito sólido.

Além das questões sobre a França, Büchner era ciente (como pode ser visto no
longo excerto de O mensageiro acima) do impacto da Revolução Francesa sob os
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alemães, e novamente pode ser notado que sua visão sobre esse impacto converge para
as avaliações encontradas nas obras de Marx, bem como nos pareceres sobre o
nascimento do ―irracionalismo‖ na Alemanha, retoma-se esse trecho do panfleto:

Na Alemanha e em toda Europa, porém houve grande alegria e felicidade quando o
rei Carlos X foi derrubado do trono, e os pequenos estados oprimidos da Alemanha
apresentaram-se para a luta pela liberdade. Então os príncipes puseram-se a deliberar
como haveriam de escapar ao ódio do povo, e os mais espertos entre eles disseram:
deixai que uma parte de nosso poder se vá, para que conservemos o restante. (...) O
povo, infelizmente confiou neles e deitou-se para dormir. E assim a Alemamnha foi
enganada tal como a França. (...) Pois o que são essas constituições na Alemanha?
Nada mais do que palha vazia, da qual os príncipes debulharam os grãos para si. (...)
O que são nossas leis eleitorais? Nada mais do que infrações dos direitos dos
cidadãos e dos direitos humanos da maioria dos alemães. (Büchner, 2004: 63-64)

De maneira alguma é possível afirmar que Büchner possuía a noção filosófica de
―irracionalismo‖, no entanto sua crítica ao idealismo é explícita, em uma passagem de
outra obra do autor – Lenz – encontra-se: ―Esse idealismo é o maior desprezo pela
natureza humana‖ (Büchner, 2004: 177) e em uma carta a Karl Gutzkow que data de
1836 Büchner profere um juízo em concordância com a voz do narrador de sua novela:
―Reformar a sociedade mediante a idéia, a partir da classe cultivada? Impossível!
Nosso tempo é puramente material‖ (Ibidem: 323), diante desses dois trechos e o
apontamento que ele era ciente dos sistemas e pensamentos filosóficos idealistas, tanto
alemães como outrem: ―(...) irei em breve a Zurique, na qualidade de membro supérfluo
da sociedade, para pronunciar aos meus pares preleções sobre algo igualmente
supérfluo, ou seja, os sistemas filosóficos alemães desde Cartesius e Spinoza‖
(Ibidem: 326). Relembrando que, como afirma Lukács, o ―irracionalismo‖ surge de uma
vertente de pensamento que crítica a razão, mas que compreende que a razão é somente
aquilo que se limita a metafísica, o ―irracionalismo‖ surge de uma crítica à razão
idealista. Pode-se assim, dizer que o materialismo presente na visão de mundo de
Büchner realiza a crítica sob o caráter racional do idealismo, mas não se converte em
―irracionalismo‖ por não negar a esfera da economia e principalmente a esfera da
práxis, da ação dos homens, sobre essa esfera é interessante mencionar outra passagem
em uma de suas cartas: ―(...) a relação entre pobres e ricos é o único elemento
revolucionário no mundo (...). Cevem os camponeses e a revolução morre de apoplexia
(...) (Ibidem: 318)‖. Esse caráter acentua ainda mais a visão objetiva de Büchner, sendo
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assim quando ele propõe-se a escrever um drama sobre a Revolução Francesa, ele o faz
da perspectiva de alguém que estuda os problemas, e que nota que a revolução possui
problemas e contradições da ordem da materialidade e que não podem ser solucionados
mediante uma postura idealista robespierriana que se converte em ―despotismo em
nome da liberdade‖ ou mesmo através de uma razão prática transcendental conforme a
solução de Kant: ilustra-se:

Estou estudando a história da Revolução. (...) Encontro na natureza humana uma
terrível uniformidade; nas relações humanas, uma inelutável violência, conferida a
todos e a ninguém. O indivíduo é apenas espuma sobre a onda; a grandeza, mera
coincidência; o domínio do gênio, um teatro de títeres, uma luta ridícula contra uma
lei de bronze; reconhecê-lo é o supra-sumo, dominá-lo impossível. (...) O deve é
uma das palavras malditas com as quais o homem foi batizado. (Ibidem: 312)

Podendo – como já estabelecido anteriormente – de acordo com Lukács parear a
ética humanista dos revolucionários à razão prática em Kant51, lembra-se da expressão
kantiana que almeja sintetizar essa ética humanista da razão iluminista: ―Age de tal
modo que possa tratar sempre a humanidade, seja em tua pessoa, seja na do próximo,
como um fim, não te sirvas jamais disso como um meio‖ (Kant, 2013: 13), aqui se
encontra a clara incompatibilidade dessa práxis ética com o modelo de vida da
sociedade burguesa dos séculos XVIII e XIX.

O reconhecimento dessa situação é algo claro para Büchner, inclusive daí parte
sua crítica ao idealismo, faz dessa sua crítica uma crítica do próprio Danton perante o
51

O entusiasmo de Kant perante a Revolução Francesa é algo notável e incontestável, em um dos seus
últimos escritos, o Conflito das Faculdades encontra-se: ―A recente revolução de um povo
espiritualmente rico, que vimos acontecer em nossos dias, pode ter sucesso ou fracassar; pode ser cheia de
misérias e atrocidades, a tal ponto que um homem ponderado, se pudesse, empreendendo-a pela segunda
vez, esperando realizá-la com sucesso, nunca se decidiria, entretanto, a tentar a experiência por um tal
preço: esta revolução encontra, entretanto, no espírito de todos os espectadores (que não foram
pessoalmente implicados neste jogo), uma tomada de posição no que concerne aos seus desejos, que
confina com o entusiasmo, e cuja exteriorização comportava um perigo. Esta tomada de posição não
poderia ter outra causa senão uma disposição moral na espécie humana‖. (Cf. Ferry, 2012: 298) Para
alguns comentadores, o entusiasmo de Kant chega a constituir-se em apologia a Robespierre, no entanto
trata-se de uma antinomia qual o filósofo não consegue compreender inteiramente as raízes: ―Neste caso,
a duplicidade kantiana é o reconhecimento realista da antinomia dramática da própria história. O direito
não vem à existência com os meios do direito. O fato sobre o qual ele começa e se apoia não é um
fundamento jurídico. A revolução, esta contra-violência que se torna violência, reativa a situação que a
filosofia da história e a teoria do direito pensam como originais‖ (Ibidem). Como já comentado Lukács
concorda com esse parecer sobre Kant, afirmando ainda que falta à visão de mundo kantiana a verdadeira
dimensão material do problema sobre a Revolução.

130

desenvolver da revolução; remete-se aqui a citação sobre o deve feita anteriormente. No
entanto, tanto a visão de Büchner, como a de Danton, são somente visões de mundo
capazes de reconhecer a situação contraditória, mas impossibilitadas de apresentar
qualquer solução efetiva. Isso no caso de Danton é explicito, até mesmo em várias de
suas falas no drama, já no primeiro ato, em uma conversa com os revolucionários
Herault, Philippeau e Camille, fica exposto:

Herault – A revolução atingiu o estágio da reorganização. A revolução deve cessar
e a republica deve começar. É mister que em nossos princípios básicos de Estado, o
dever ceda lugar ao direito; a virtude ao bem estar, e a punição à legitima defesa.
Cada um deve fazer-se valer e afirmar a sua própria natureza. Se a pessoa usa a
razão ou não, é culta ou inculta, boa ou má, o Estado nada tem a ver com isso. Nós
somos todos loucos e ninguém tem o direito de impor aos demais seu tipo particular
de loucura. Cada qual deve, a seu modo, gozar a vida desde que não seja as custas
do outro ou impedi-lo de gozá-la ao seu grado. A individualidade da maioria deve
revelar-se na forma de Estado.
Camille – A forma do Estado deve ser uma veste transparente que se ajusta ao corpo
do povo. (...) O divino Epicuro e a Vénus de Belas Nádegas deverão tornar-se os
padroeiros da republica em lugar dos santos Marat e Charlier (...)
Danton – Oh, sim, tudo é evidente por si. Mas quem irá por em prática todas essas
lindas coisas?
Philippeau – Nós e todos os homens honrados.
Danton – Esse ―e‖, ai no meio, é uma palavra comprida que nos mantêm muito
separados; o caminho a percorrer é longo e a honradez perde o fôlego antes que
tenhamos nos reunido. Mas que seja!... aos homens honrados pode-se emprestar
dinheiro (...) (Büchner, 2004: 81-82)

O revolucionário Danton revela sua impotência diante das realizações políticas
necessárias, que na situação exigia algo que ainda não é claro para Camille e os outros
que exultam o ethos epicurista de vida. Somente um estudo histórico junto da análise
da obra de Büchner pode realmente revelar se a visão de Danton contemplava a esfera
econômica tal como se dá no fim da última fala: ―aos homens honrados pode-se
emprestar dinheiro‖. Mas essa dissertação quer poder afirmar que Büchner, o autor do
drama sobre a revolução, possuía esse tipo de visão materialista, visão na qual a
economia já se encontra bem presente. E não que a figura histórica Danton a possuía.
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No caso do autor alemão, outros escritos e documentos em relação ao mesmo
demonstram isso de maneira mais que suficiente. Em o Mensageiro rural de Essen, que
fora debatido e comentado no capítulo anterior, Büchner chega a alcançar um tom de
voz parecido com os escritos revolucionários de Karl Marx, o panfleto trazia em
primeiras linhas um antigo mote revolucionário ―Paz às Choupanas e guerra aos
palácios‖, referência a uma frase de ordem da revolução francesa.

Retornando a visão da personagem. Danton aparece nas páginas do drama como
esse materialista epicurista que está colocando em cheque sua própria visão de mundo:

Danton – Falaram-me de uma doença que faz perder a memória. A morte deve ter
algo disso. Depois me vem às vezes a esperança de que talvez seu efeito seja ainda
mais forte e faça com que uma pessoa perca tudo. Ah se assim fosse! (...) o túmulo
me dá mais segurança ao menos me proporciona esquecimento. (2004: 117, 118)
Danton – No nada. Mergulhe em algo mais específico e se a paz suprema é Deus, o
nada não é Deus? Mas eu sou ateísta. A frase maldita: uma coisa não pode tornar-se
em nada ! E eu sou alguma coisa, essa é a lástima. A criação fez-se tão ampla, nela
não há nada vazio, tudo cheio de torvelhinhos. (2004: 147)

A personagem Danton, demonstra uma necessidade de se colocar ao nada, até
mesmo deseja a morte, em vista de que essa é a condição para que sua memória seja
anulada; a vontade de Danton de anular sua memória é, pois a vontade de encerrar sua
própria formação objetiva como revolucionário. A questão da morte material aponta
para essa formação, dada por um tempo objetivo em uma formação histórica. A segunda
fala demonstra essa materialidade no seu pensamento, ―sou alguma coisa‖, lastima que
venha a ser, no entanto reconhece seu ser. Em outra passagem, Danton diz: ―- Será que
o relógio não vai parar? A cada batida ele empurra as paredes a minha volta e tudo se
estreita‖ (Ibidem: 154). Essa questão sobre o tempo é uma preocupação de Büchner
também, em uma carta ele escreve: ―Sinto-me como que aniquilado sob o medonho
fatalismo da história. Encontro na natureza humana uma terrível uniformidade; nas
relações humanas, uma inelutável violência, conferida a todos e a ninguém‖ (Ibidem:
312), inclusive essa é uma ocasião na qual Büchner está estudando a revolução. Esses
momentos, tanto no drama quanto no pensamento de Büchner, são momentos pelos
quais as interpretações anti-realistas ocorrem. Essa incompreensão da história e do
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tempo é convertida em subjetivações dessas categorias, assim como o ―irracionalismo‖
procede com a conversão das categorias na filosofia. Cabe a alusão aqui, de que Danton
e Büchner não negam a objetividade das categorias, mas antes se sentem pressionados
pelos eventos sobre os quais estão expostos, e não conseguem encontrar solução. No
entanto, nenhum deles chega a negar a possibilidade de acesso à essas, ou mistificá-las
como o ―irracionalismo‖.

Se existe um trágico em A morte de Danton, esse trágico não é derivado da
incognoscibilidade da realidade objetiva, um trágico derivado da incapacidade do
indivíduo de compreensão da historicidade. O trágico desse drama de Büchner é uma
situação delimitada e definida, com caracteres, motivos e impulsos sociais e históricos
concretos; a visão materialista de Büchner no que diz respeito a sua visão estética o
levariam a se debruçar sobre um material com determinadas afinidades empíricas. Claro
que a visão de Büchner era despida de dialética. Mas a tragicidade de Büchner não se
consiste em um trágico derivado do desespero humano, condição determinante da
existência imanente; mas é antes, um trágico derivado de uma situação concreta das
personagens e indivíduos que se encontram em determinadas circunstâncias, um serprecisamente-assim.

Definitivamente, sob determinadas condições ideológicas, um indivíduo pode se
colocar diante de um desespero existencial; e mesmo que se trate de um falseamento da
realidade, diante a compreensão realista de mundo, esse falseamento objetiva-se.
Mesmo que a situação de desespero existencial não passe de um ―irracionalismo‖, o
individuo que se estabelece nessa concepção de mundo niilista pode vir a cometer ações
sob o jugo de sua ideologia, como o suicídio; mesmo que o agnosticismo à realidade
objetiva (concepções epistemológicas kantianas, schopenhaurianas, etc.) seja um
falseamento filosófico sob a própria realidade, diante do materialismo dialético de
Marx, Engels, Lênin e Lukács isso não impede que esse falseamento objetive-se na
práxis.

133

Contudo, a Revolução Francesa contém em seus acontecimentos, o germe daquilo
que irá desembocar no relativismo ontológico e epistemológico que irá se desenvolver
durante todo o século XIX. Como realista a tragédia sobre Danton de Büchner deve
arcar com a representação dessas potências ideológicas existentes, e como está sendo
visto, sob a recepção em uma cultura onde o ―irracionalismo‖ triunfou, o relativismo
ontológico que paira na ideologia alemã tem que interpretar Büchner de maneira
unilateral, na qualidade de porta-voz do niilismo e do desespero humano.

**********

Diante dessa visão de Danton aludida, mais uma vez, Lukács lança mão das
interpretações de Marx para articular-se com relação à situação dos revolucionários,
trazendo à baila a obra A Sagrada família (Cf. Lukács, 1993 e 2013). Nesse ponto é
possível contemplar a outra visão de mundo jacobina que se precipita na mesma
contradição que o materialismo epicurista incorporado por Danton. Os antagonistas
revolucionários, as personagens Robespierre e Saint-Just, não se encontram ao menos
próximos a um entusiasmo com a implantação da república e fim da revolução, como os
parceiros de Danton, mas creem que a revolução ainda não está terminada. Como coloca
Marx, entre suas influências, a revolução na França, tinha uma ideia de introduzir uma
nova ordem universal das coisas, eis que essa era uma ideia do chamado Cercle Social,
uma organização de ideais comunistas que existiu no início da Revolução Francesa em
1789, cita-se:

Depois que a Revolução, por isso [!], supera as delimitações feudalistas no interior
da vida popular, viu-se obrigada a satisfazer e até mesmo atiçar o puro egoísmo da
nacionalidade, assim como, por outro lado, era obrigada a refrea-lá, criando seu
complemento necessário, ao reconhecer a existência de um Ser supremo,
confirmando assim a essência geral do Estado, necessário para assegurar a coesão
dos átomos egoístas individuais. (...) O ser supremo é a confirmação superior da
essência geral do Estado, incluindo portanto, a nacionalidade. (Marx, 2013: 138)
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Esse Ser Supremo é incorporado como um fanatismo, político-religioso pela
figura de Robespierre. E é dessa forma que Büchner o reconhece, em várias passagens
de seu drama, Robespierre, o Incorruptível, anuncia os preceitos desse Ser Supremo,
aludidos de maneira indireta em seu discurso. Observa-se a sequencia da última parte do
primeiro ato do drama, onde Robespierre discursa ao povo:

Robespierre – Eu já vós disse uma vez – os inimigos internos da Republica
cindiram-se em dois contingentes, como em dois troços de exércitos. Uma dessas
facções já não existe mais. (...) Nada teremos feito enquanto houver ainda uma outra
facção para liquidar. Ela é o oposto da anterior. Ela nós afasta a fraqueza e seu grito
de guerra é a clemência. Ela quer tirar do povo suas armas e a força que move as
armas, para entregá-lo nu e desfibrado aos reis. A arma da República é oTerror, a
força da República é a Virtude. A virtude, porque sem ela o Terror é funesto, e sem
Terror a Virtude é impotente. (...) Eles dizem que o Terror é a arma de um governo
despótico e que o nosso portanto se assemelha ao despotismo. (...) O governo
revolucionário é o despotismo da liberdade contra a tirania. (Büchner, 2004: 92-93)

A figura que tanto Robespierre como Saint-Just configuram dentro da
representação são as de personalidades que abdicam praticamente de suas
particularidades para incorporarem símbolos dos ideais universais de determinado
contexto histórico. Robespierre chega mesmo a deixar de existir como personalidade
particular, o que passa a existir é a figura do ―Incorrutível‖ que incorpora o desejo das
massas. Mais tarde nos Prolegômenos de Para uma ontologia do ser social, última obra
de Lukács, encontra-se uma analogia dessas figuras revolucionárias com o papel que
Jesus de Nazaré exerce diante da sociedade do feudalismo desenvolvido. Como ele diz
―os legisladores revolucionários da grande virada no fim do século XVIII agiram, pois,
(...) em consonância com o ser social do capitalismo, de modo ontologicamente
coerente‖ (Lukács, 2010: 283), ao representarem de maneira genérica o ideal do cidadão
burguês. Obviamente que essa incorporação da generidade do cidadão burguês,
soluciona a contradição que Danton vive, mas soluciona a mesma optando pela
exploração do homem pelo homem, justamente por isso que Lukács afirma que em
Robespierre e Saint-Just encontra-se a figura do burguês que se consolida em 1848. A
tese de Marx, a qual Lukács tanto faz questão de enfatizar em suas obras agora faz ainda
mais jus sob essa ótica, Robespierre e Saint-Just são os cidadãos burgueses na tragédia
de 1789 e mais tarde serão incorporados na comédia 1848, assim que o modelo da
sociedade civil qual eles sacrificaram-se para semear consolida-se em 1848. Eis que
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Danton retira-se da semeadora dessa sociedade, pois sua ambição é a consolidação de
uma sociedade onde a realização do gênero para si, ou antes, a concretude daquilo que
é a ética abstrata de Kant, mas em prática a ética kantiana não se realiza, o que se realiza
é a sociedade da exploração do homem pelo homem; Danton afasta-se, e imobiliza-se,
pois não encontra solução possível para a antinomia objetiva.

Ferenc Fehér um filósofo húngaro, assistente e comentador de Lukács, em um
artigo chamado Pratical reason in the revolution: Kant´s Dialogue with French
Revolution, comenta, a cerca de uma crítica de Kant, as ações do revolucionário Danton.
Fehér ainda aponta uma aproximação da ética kantiana às ações do Incorruptível,
Robespierre. Em um debate de Kant com um teórico político da revolução, Henri
Benjamin Constant, Fehér alude ao que Constant teria afirmado que o rigor da ética
kantiana era suspeito, e que sua dimensão ética aproximava-se bastante de um
terrorismo moral similar as antigas cidades-estados e ao ―democrático zelador da pátria
Robespierre‖ (Cf. Fehér, 1990: 203). Fehér não deixa de apontar uma série de
pressupostos de aparências religiosas no pensamento ético de Kant.

Basta também apontar aqui, que essa questão ética será retomada por Lukács a
respeito de superar de uma vez por todas essa dimensão abstrata de Kant que faz com
que seu pensamento ético caia em uma inflexível afirmação racionalista anti-dialética.
Ou seja, o dever-ser kantiano é totalmente anti-dialético, e funciona como uma moral
que deve ser uma na esfera da teoria e outra na esfera da práxis. Aqui se encontra o
caráter da sociedade civil burguesa, a necessidade de cindir a teoria da prática, criar um
discurso ético, e de direito que somente existem na teoria e manter a prática como a
sociedade da exploração do homem pelo homem. Como já fora visto o ―irracionalismo‖
só tem a contribuir no desenvolver dessa sociedade, justamente por negar o tempo todo
qualquer conhecimento da realidade objetiva e da esfera da práxis. A via que Lukács
traça em A destruição da razão coloca-se mais do que justificada dentro dessa hipótese,
se o ―irracionalismo‖ cria uma barreira contra o entendimento da realidade objetiva, ao
mesmo tempo em que desestimula a busca de soluções racionais na esfera da práxis, o
estopim disso é a irrupção de um movimento absurdo, como o nazismo.
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4.2.2. Sobre a antinomia entre idealismo e materialismo: gênese do relativismo
ontológico.

Mais uma vez o drama de Büchner aponta para o confronto da visão de mundo
entre Danton e Robespierre; em dois momentos distintos as duas figuras confrontam-se
em diálogos, primeiramente em uma questão mais filosófica, a visão materialista de
Danton depara-se com o idealismo rosseauniano de Robespierre; nota-se como
facilmente Danton refuta Robespierre, principalmente na esfera da moral:

Robespierre – Eu lhe digo – quem segura meu braço quando desembainho a espada
é meu inimigo, seja qual for sua intenção; e quem me impede que eu me defenda,
está me matando como se me atacasse.
Danton – Lá onde termina a legítima defesa começa o homicídio; não vejo nenhum
motivo que nos obrigue a prosseguir com a matança.
Robespierre – A Revolução social ainda não foi concluída – aquele que faz uma
revolução pela metade está abrindo sua própria cova. A alta sociedade ainda não está
morta; cumpre que a força saudável do povo ocupe o lugar dessa classe
completamente apodrecida. O vício deve ser punido, a virtude deve dominar pelo
terror.
Danton – Não entendo a palavra punição. Você e sua virtude, Robespierre! Você
nunca roubou dinheiro, nunca contraiu dívidas, nunca dormiu com uma mulher,
sempre andou trajado decentemente e nunca se embriagou. Robespierre, você é de
uma honestidade revoltante! Eu teria vergonha de andar por ai, entre o céu e a terra,
durante trinta anos, sempre com a mesma fisionomia moral, pelo simples e
mesquinho prazer de achar os outros piores do que eu. Será que não há nada dentro
de você que as vezes diz baixinho, em segredo – você está mentido, mentindo ?!
Robespierre – Tenho a consciência limpa.
Danton – A consciência é um espelho diante do qual só um macaco se atormenta,
cada um se enfeita como pode e sai em busca de seu prazer a seu próprio modo. Não
vale a pena brigar por isso. Cada qual precisa defender-se quando alguém estraga
seu prazer. Você tem o direito de fazer da guilhotina um tanque para lavar roupa
suja dos outros, e de suas cabeças decepadas sabão em pedra para limpar seus trajes
imundos, só porque você continua sempre envergando um casaco bem escovado e
limpo? Sim você pode defender-se quando cospem nele ou querem rasgá-lo, mas o
que importa isso a você, enquanto o deixam em paz? Se eles não se incomodam de
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andar assim por ai, você tem por isso o direito de enterrá-los numa cova? Você é
por acaso o policial dos céus? E se você não consegue, ainda assim, olhar o seu
espetáculo com a mesma indiferença de seu querido Senhor Deus, ponha seu lenço
diante dos olhos.
Robespierre – Você nega a virtude?
Danton – E o vício também. Só há epicureus, uns grosseiros, requintados outros é
certo. Cristo foi o mais requintado; essa é a única diferença que consigo descobrir
entre os homens. Cada qual age de acordo com sua natureza, ou seja, faz aquilo que
lhe faz bem. Não é verdade, Incorruptível, que é cruel pisar assim os saltos dos seus
sapatos?
Robespierre – Em certos momentos, Danton, o vício se torna traição.
Danton – Mas você não deve proscrevê-lo, por Deus! Seria ingrato de sua parte.
Você lhe deve muito, por contraste precisamente... De resto para ficarmos na sua
ordem de idéias, nossos golpes devem ser úteis a Republica; não se deve atingir o
inocentes junto com os culpados.
Robespierre – Quem lhe disse que algum inocente foi atingido?
Danton – Está ouvindo Fabrício, não morre nenhum inocente? (Danton sai)
(Büchner, 2004: 103-104)

Seguindo o comentário de Lukács, nessa cena onde Danton conduz a conversa
com desdém e ironia sob Robespierre, fica evidente uma superioridade dos argumentos
materialistas de Danton; chama-se a atenção para que inclusive Büchner encontra-se
claramente partidário da visão dantonesca (Cf. Lukács, 1993). Mas Lukács também
chama a atenção para o fato de que Danton é capaz de questionar e por à prova as
convicções de Robespierre, mas jamais refutá-lo, justamente porque a visão materialista
dantonesca, como já aludida anteriormente é incapaz de apresentar uma solução a
situação.

Eis que o drama de Büchner revela justamente o núcleo da antinomia existente no
período da revolução; para Lukács essa antinomia não pode ser revelada somente
através das palavras de Danton ou Robespierre, justamente porque a principal antinomia
histórica não reside somente na oposição dessas duas personagens, mas sim na
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contraposição que a situação de vida das massas estabelece com os discursos dos líderes
revolucionários. Essa situação das massas perante o momento revolucionário é aquilo
que para Lukács faz de Büchner indiscutivelmente um realista. A visão materialista de
Büchner, superior a de Danton, por exemplo, permite que o primeiro em seus estudos
sobre a revolução capture ali os problemas materiais (econômicos) envolvidos. Para a
inclusão desses motivos, em vários momentos do drama, Büchner inclui ali cenas das
massas nas ruas:

Terceiro Cidadão - Eles [os ricos] não têm nenhum sangue nas veias a não ser o
que chuparam de nós. Eles nos disseram: Executem os aristocratas, são lobos. Nós
enforcamos os aristocratas nos postes de luz. Eles disseram: O veto devora vosso
pão; nós acabamos com o veto. Eles disseram: os girondinos vos deixam morrer de
fome, nós guilhotinamos os girondinos. Mas eles despiram os mortos e nós
seguimos como antes, com as pernas peladas e passando frio. (...) Morte aos que não
tem nenhum buraco no casaco. (2004: 85)

São em cenas desse tipo, nas quais surge um segundo momento onde de maneira
indireta as massas confrontam os dois líderes. É claro que Robespierre que incorpora os
motivos da crescente vindoura sociedade civil burguesa necessariamente recebe
destaque entre os populares. Buscando pontuar essas questões tal como Lukács a refere,
cita-se:

Em todas as cenas populares Büchner mostra esse profundo ressentimento
[Erbitterung] da massa indigente. Mas ao mesmo tempo ele mostra, como grande
realista, que essa massa ainda não podia ter clara consciência de para quais ações
efetivas dirigir seu ressentimento. O caráter insolúvel das contradições objetivas na
realidade (e também na cabeça de Büchner) reflete-se no fato de que o ressentimento
do povo ainda está vacilante, sem direção, volvendo de um extremo ao outro. Como
traço permanente resta apenas o próprio ressentimento, e uma expressão cínicosincera das causas imediatas pelas quais as massas estão desiludidas. Büchner é,
portanto, absolutamente consequente poeticamente ao configurar essa cena popular
com um ácido humor grotesco-realista aprendido de Shakespeare. (1993: 78)

Por aqui, conclui-se que essa situação encontrada na Revolução Francesa,
figurada por Büchner em seu drama A morte de Danton é necessariamente o princípio
de um relativismo ontológico. Essa situação, de acordo com Lukács cria
necessariamente uma cisão entre esfera teórica e esfera da práxis. Nesse cotejamento, o
filósofo húngaro entende que a filosofia kantiana, vem a ser nada mais nada menos que
um reflexo dessa situação, e Kant como um pensador consequente com a realidade
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objetiva, reflete essa cisão ontológica na sua filosofia; de maneira um tanto quanto
irônica, esse reflexo é próprio questionamento de cognoscibilidade da mesma realidade
objetiva. Essa cisão ontológica é a mesma responsável pelo idealismo moral de
Robespierre, que sem notar as tensões dialéticas de seu próprio período sustenta junto
com as massas revoltadas, um discurso idealista que não condiz com a objetividade de
suas ações – tal como Danton interpela sobre no diálogo acima.

Sob a mesma situação contraditória, Danton, cuja visão de mundo materialista não
possibilita a criação de um discurso idealista, que sustente ao menos o plano do ideário
moral, tal como em Robespierre e Kant, essa personagem histórica deve
necessariamente cair em uma estagnação. Uma impossibilidade de agir perante a
situação vigente.

O esforço de Lukács vai ao encontro de mostrar que essa situação de Danton, ou
antes, de Büchner, é uma situação do ser precisamente assim, que significa isso? Que é
uma situação específica do ser, uma situação histórica, que possui dinamismo, e que
possui traços objetivos específicos e que podem também ser objetivamente modificados.
Não se trata de uma condição imanente e perene do ser humano. Possivelmente Danton,
figura histórica real, pode até mesmo vir a incorporar o ―herói pessimista‖ que surge nas
interpretações fascistas, o próprio Danton poderia ser despido quanto à questão
histórica da realidade objetiva, vindo até mesmo a ponderar sua situação como uma
tragédia da condição humana. Mas dificilmente a ótica de Büchner sobre a revolução
coloca-se no mesmo patamar que a de Danton, já fora demonstrado que o autor tinha
uma noção histórica bem avançada, e que o mesmo aplica essa noção as suas obras, seus
dramas e novelas. Para Lukács é mais do que evidente que o que reside em Büchner é
visão de mundo realista de um ser precisamente assim e não a visão de mundo antihistórica de um ser aí. Fica como última colocação dessa dissertação, pontuar porque
então Georg Büchner é recebido como um autor diferente do que ele é, porque ele é
entendido por muitos como o figurador do ser aí. O que já fica colocado de antemão, é
que esse relativismo, que tem sua gênese nos bastidores da revolução francesa, é a
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situação em que o próprio início do século XX encontra-se, no entanto com um
relativismo bem mais avançado.

Pontua-se aqui também, para a questão de que esse relativismo ontológico é a
virada epistemológica de Kant, que questiona e tornam subjetivas as categorias como
tempo e espaço; sendo assim objetividade e natureza recebem um tratamento agnóstico
em termos de um em si, essência não acessível pelo intelecto. Como consequente
materialista dialético, o em si para Lukács torna-se acessível pela práxis, pela categoria
do trabalho, os seres humanos objetivam sua ações a fim de transformar a realidade e
assim, constroem seu conhecimento. Ao contrário de Kant, no materialismo dialético ou
realismo crítico a ontologia tem de necessariamente anteceder a epistemologia. Essas
tensões entre objetividade e subjetividade sobre as categorias do tempo e da natureza,
não devem ser perdidas de vista enquanto análise do drama de Büchner.
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4.3. O processo falsificacionista, e a perspectiva do ser aí na figura do
revolucionário.
Porque cuando Hegel operó, un siglo antes, el paso del idealismo subjetivo
al objetivo, la ruptura radical con el agnosticismo de toda clase constituía la
base epistemológica de esta transición (critica del concepto kantiano de la
cosa en sí). (…)Esta contradicción en la fundamentación epistemológica no
es más que el reflejo intelectual de la contradicción en el ser socialde la
inteligencia burguesa de Alemania en el momento de ingresar en el periodo
imperialista. La filosofía de la época preimperialista y la de la preparación
del imperialismo en Alemania estaban divididas esencialmente en dos
campos. Por una parte, en el de la glorificación "antifilosófica" de lo
"existente", es decir, del Imperio alemán tal como fue fundado en 1871 y se
ha desarrollado desde entonces (la escuela de Ranke, en la historia, y la
escuela histórica de la economía, de Treitschke). Por otra parte, el ala
"izquierda" de la burguesía se pronunciaba afirmativamente respecto del
régimen bismarckiano, así como más adelante respecto del guillermino, a
partir del agnosticismo de Kant (o de Berkeley y Mach).

György Lukács, A destruição da razão.

Nessa etapa da dissertação, já é possível afirmar com bastante propriedade em
que se consiste o que Lukács vem a determinar em seu pensamento filosófico como o
falsificacionismo em Büchner. Como pôde ser visto, seu pressuposto argumentativo
passa pela ideia de que antes de chegar às apropriações propriamente fascistas de
falsificação da figura histórica e de seus aspectos artísticos, o pensamento fascista
alemão está ancorado, antes de tudo, em uma cultura que passa a falsificar a própria
realidade objetiva. Na compreensão lukacsiana, como visto, há mais de um século atrás
passa a ser cultivada na Alemanha uma ideologia que falsifica o próprio caráter de
objetividade na relação entre o sujeito e o objeto.

Já vai se concluindo por aqui, que as apropriações fascistas, recebem a
plataforma de pensamento da decadência ideológica que o pensamento alemão passa a
sofrer com maior intensidade a partir de 1848, e depois na fase imperialista e
subsequentemente no nazismo, sendo assim a recepção de Büchner sob a tutela
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interpretativa do expressionismo já é antes da falsificação fascista, uma espécie de
falsificação desse autor, como ficou debatido na referida sessão do capítulo 2.

Nessa última sessão já se caminha para buscar um ponto de encerramento da
dissertação, no qual se pretende saldar o que está vindo a ser entendido como uma
perspectiva do ser aí sobre a figura do revolucionário Danton nos bastidores do drama
da revolução.

O termo ser aí é derivado da filosofia da obra Ser e Tempo de Heidegger. Sem
alongar tanto sobre a relação Heidegger e Lukács, que por si só, seria material para
outro trabalho de pesquisa. Para Lukács o pensamento heideggeriano é visto como a
síntese de todo aquele desenvolvimento do ―irracionalismo‖ alemão, justamente porque
o intuito de Heidegger é uma ontologia; é uma ontologia com uma teoria do ser
―objetivamente‖ fundada. No entanto, o que Heidegger entende por algo objetivamente
fundado, é o avesso do que é a objetividade para Lukács. Quando se entende através de
Heidegger que ―a ontologia somente é possível através da fenomenologia‖ (Heidegger
apud Lukács, 1959: 402), Lukács entende que o método fenomenológico formalizou um
método de uma pseudo-objetividade (Cf. Lukács, 1959).

Pela ótica do materialismo de Lukács o método de colocar entre aspas o
fenômeno, fundado por Husserl, aquele que seria o pai da fenomenologia é um método
de manipulação científica. Mesmo reconhecendo os esforços de Husserl para com um
pensamento

consequentemente

científico,

algo

que

determinados

filósofos

―irracionalistas‖ repudiaram e combateram; Lukács afirma que no fim das contas a
fenomenologia falseia seus objetos da mesma maneira que o positivismo-lógico. Cita-se
Husserl para acompanhar o raciocínio de Lukács:

A questão da existência e da natureza do ―mundo exterior‖ é uma questão
metafísica. A teoria do conhecimento, com aclaração geral da essência ideal e do
sentido válido do pensamento cognoscitivo, abrange a pergunta geral se e em que
medida é possível um saber ou um supor racional de objetos concretamente ―reais‖
fundamentalmente transcendentes às vivências que os conhecem, e a que normas o
verdadeiro sentido de tal saber deveria corresponder; mas não abrange a questão em
sua versão empírica, a saber, se nós, humanos, com base nos fatos que nos são
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faticamente dados, podemos realmente obter tal saber ou até se temos a tarefa de
realizá-lo. (Husserl apud Lukács, 2012: 80)

Como pode ser observado, não existe um recorrer à realidade existente em si,
nega-se acesso à mesma, da mesma maneira que já existia na epistemologia de Kant.
Prossegue Lukács, no que concerne a essa metodologia servir de base para a ontologia
de Heidegger:

(...) não é preciso refletir muito para evidenciar como, sempre que se fala de objetos
de algum modo existentes, a essência está tão profundamente entrelaçada com a
realidade que ignorá-la metodicamente (colocar entre parênteses) só pode levar ao
arbítrio extremo. Como quer que se queira determinar ontologicamente a essência,
ela só pode se revelar realmente nas inter-relações dinâmicas da realidade; a
diferenciação entre essência, fenômeno e aparência sempre constituirá um esforço
vão quando se exclui a realidade. (Lukács, 2012: 81)

Em questões gerais, o falsificacionismo da realidade objetiva no que diz respeito
às questões metodológicas da fenomenologia podem ser consideradas satisfatoriamente
expostas. No entanto ainda é necessário comentar sobre as consequências ontológicas da
fenomenologia, algo que será feito na última sessão desse item. Momento em que se
levanta um paralelo entre o ser aí e o drama de Büchner. Contudo antes, é interessante
retornar àquela pontuação sobre que a falsificação de Büchner também ocorre de
maneira direta. O método fenomenológico compartilha da categoria pseudo-objetiva que
a filosofia de Dilthey denomina como ―vivência‖. E como Lukács deixa claro no ensaio
sobre Büchner, o romântico Gundolf tem uma estreita relação com essa metodologia das
―filosofias da vida‖.

4.3.2.Breve incursão sobre “a filosofia da vida”.

No entender de Lukács ―a filosofia da vida‖ é algo que nasce necessariamente da
fase do imperialismo, e que seus contornos específicos na Alemanha seguem para os
pensamentos fascistas, tal como os filósofos dessa corrente enquadram-se no
―irracionalismo‖ (Cf.1959: 326 e 335).
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Ora, novamente aqui, não existem motivos para considerar nem Wilhelm Dilthey,
nem Simmel como fascistas, ou fundadores do fascismo. Não se trata aqui ―de uma
análise psicológica de intenções, mas sim desenvolvimento dialético objetivo‖ dos
fenômenos, nesse patamar a ―filosofia da vida‖ tem sua parcela de contribuição na
construção daquela atmosfera filosófica qual o pensamento fascista vem à tona
(Ibidem). Trata-se antes da já mencionada intectio obliqua, ou antes, da aplicação
daquele ―pacto com a objetividade‖ na dialética lukacsiana qual já fora feito alusão no
primeiro capítulo, rememorando o comentário de Steiner.

O caso do método das ―filosofias da vida‖, além de ser importante de ser
comentado por pertencer à trilha do ―irracionalismo‖. E em segundo lugar, importante,
porque Friedrich Gundolf, esteta que aparece citado no ensaio sobre Büchner, encontrase relacionado diretamente ao modelo de pensamento diltheyano.

**********

Inicia-se por um fato que deve ser apontado, é o de que Lukács é um neokantiano
de formação, e que durante a década de 1910 as obras de Dilthey deslumbram seu
intelecto jovem, sua obra A teoria do romance bem como outras de suas proposições
deveriam de certa maneira compor o quadro destinado à ―filosofia da vida‖ em A
destruição da razão:

Penso por exemplo, no efeito fascinante de Das Erlebnis und die Dichtung
(Vivência e Literatura) (1905), de Dilthey, um livro que em muitos aspectos, parecia
ser terra virgem. Essa terra virgem nos parecia então um mundo intelectual de
sínteses grandiosas, tanto no horizonte teórico quanto histórico. (...) Virou moda
gerar conceitos gerais sintéticos a partir de alguns poucos traços, a maioria das vezes
apreendidos pela própria intuição, de uma escola, de um período etc., dos quais a
seguir se descia dedutivamente aos fenômenos isolados, e assim se acreditava
alcançar uma visão abrangente do conjunto. (Lukács, 2000:9)
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Essa passagem retirada do prefácio de 62 da referida obra de juventude, traz
justamente o modelo de pensamento diltheyano que Lukács irá fazer paralelo com o
modo de operar da filosofia fascista, esses determinados ―conceitos gerais sintéticos (...)
apreendidos pela própria intuição‖. Seriam perguntas interessantes: o porquê Lukács
não inclui seu pensamento de juventude na tese de A destruição da razão, nem no
capítulo

destinado

à

―filosofia

da

vida‖

nem

no

capítulo

destinado

ao

―neohegelianismo‖ correntes as quais eles fez parte, mesmo que, tanto A teoria do
romance, quanto História e consciência de classe tenham recebido respectivas críticas
do pensamento ontológico materialista de Lukács, e no caso da obra da década 1910 seu
núcleo proposicional tenha sido totalmente rejeitado; eles não aparecem na composição
do quadro ideológico de tendência fascista. Abstendo-se de mais colocações, o autor
dessa dissertação afirma por conta, que ainda mais por sua proposição ética de caráter
messiânico A teoria do romance contém os traços bem semelhantes àquilo que o próprio
Lukács vem a chamar de anti-capitalismo romântico, tanto a ―era da perfeita
pecaminosidade‖ em referência ao mundo burguês, que vem a equivaler ao mesmo
repúdio romântico à burguesia, cultivado durante o século XIX como irracionalismo;
quanto aos anúncios proféticos dos homens dostoievskianos – Iván Karamazov,
Aliochá, príncipe Míchkin – portadores de um novo mundo, anúncios que chegam a
soar de forma nietzscheneana sob uma adequação do ―super-homem‖. Sendo somente
um parêntese especulativo, volta-se a explanação de Dilthey em A destruição da razão.

Para Lukács, o método filosófico qual Dilthey é precursor, apresenta
aparentemente uma objetividade, e uma espécie de realismo científico, que, no entanto
não passa de um pseudo-realismo. Sendo assim como herdeiro autêntico dessas ciências
do espírito (Geisteswissenschaften), como se chama a face epistemológica da ―filosofia
da vida‖, Lukács define o fundamento gnosiológico geral dessa vertente filosófica
citando uma passagem do próprio Dilthey:

―Do ponto de vista da vida, não cabe prova de algo transcendente que esteja contido
sob a consciência. Limitaremos-nos a analisar aquilo que descansa sob a vida
mesma, a fé em um mundo exterior. A premissas fundamentais do conhecimento se
dão na vida, e o pensamento não pode ir além dela. O único que se pode fazer é
prová-las e contrastá-las enquanto seu valor e seu alcance‖ (...) ―A coisa e sua
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fórmula conceitual, a substância (...) não é uma criação do entendimento, se não da
totalidade das potências da alma‖ (Cf. Lukács, 1959: 338 e 340)

É da epistemologia de viés positivista da filosofia diltheyana que nasce a proposta
―descritiva‖ ou ―compreensiva‖, substituindo a noção ―explicativa‖ no âmbito
científico, e essa proposta é a que servirá de base a todas as ―ciências do espírito‖, até
mesmo no que concerne ao campo da história (Cf. Ibidem: 341). Como já visto
anteriormente, essa é a base da objetividade da fenomenologia.

Quando Gundolf afirma que a esfera estética de Büchner é constituída apenas de
stimmung (atmosfera): ―a visão social em Woyzeck é uma atmosfera (...). Aqui atua
apenas a paisagem do destino [Schiksalslandschaft] com sua natureza anímica
[Seelenwesen]‖ (Lukács, 2013:192), seria de algo aproximado ―as totalidades das
potências da alma‖ citadas na filosofia de Dilthey acima. As obras historiográficas de
Guldolf como Shakespeare und der deutsche Geist (1911), entre outras, encontram-se
sob o fundamento da proposta descritiva, conforme citada acima.

4.3.3. O ser e a morte em Danton.

Certamente a visão da morte no drama de Danton é um conteúdo que mais o atrai
para os lados naturalista e expressionista. Diante do Terror iminente de sucumbir em
sua própria guilhotina, processo ao qual o próprio Danton é um ativo partícipe, leva
com que a personagem muitas vezes se sinta como um suicida, e que a morte seria a
mais bela verdade, ou a única verdade sobre os homens e mulheres. Mas é sob um
parecer de Saint-Just, companheiro de Robespierre que aparece um dos pensamentos
mais interessantes sobre a morte, e a violência. Em uma determinada cena, Robespierre
comenta acerca da assembleia onde fora decidido a condenação da ala de Danton.
Robespierre diz a Saint-Just que alguns homens levantaram a objeção de que a decisão
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viria a ser muito sanguinária e violenta, dentre essas objeções alguns até mesmo
levantam memórias da amizade que outrora existiu entre Robespierre e Danton.
Curiosamente Saint Just responde:

Saint Just – Parece que há nessa assembléia alguns ouvidos sensíveis que não
conseguem suportar bem a palavra sangue. Algumas considerações gerais talvez
possam convencê-los de que não somos mais cruéis que a natureza e o tempo. A
natureza segue tranqüila e irresistível as suas leis, o homem é aniquilado quando
entra em conflito com elas. Uma mudança na composição do ar, um avivamento do
fogo telúrico, uma oscilação no equilíbrio de uma massa de água, uma epidemia,
uma inundação, sepultam milhares. (...) Pergunto agora: deve a moral ter mais
consideração em suas revoluções do que a natureza física? Não deve uma idéia,
tanto quanto uma lei da física destruir aquilo que se lhe opõe? (...) Os passos da
humanidade são lentos, só é possível conta-los por séculos, atrás de cada um deles,
erguem-se túmulos de gerações. A conquista dos mais simples inventos e princípios
custou milhares de vidas que pereceram no caminho. Não é pois evidente que em
um tempo, em que a marcha da história é mais rápida, um numero maior de homens
perca a respiração? (2004: 126)

A visão de Saint-Just parece ultrapassar o idealismo de Robespierre. Aliás, parece
que Saint-Just é um dos únicos ou o único personagem no drama que justifica e
soluciona de maneira não idealista o andamento da revolução. Sua fala demonstra uma
visão materialista clara, obviamente que Just não partilha aí do moralismo de
Robespierre ou do imobilismo de Danton. De maneira empírica, ele justifica, ―ora as
coisas ocorrem assim, porque se espantar com esses acontecimentos da revolução?‖.
Lukács alude no ensaio para como o próprio Büchner leva muito em consideração essa
questão de Just. No entanto, na proposição de Lukács Just incorpora mais uma espécie
de fatalismo, ou determinismo histórico, aproximando-se também de uma visão
naturalista (Cf. Lukács, 1993: 85).

Contudo mesmo partilhando dessa questão ―fatalista histórica‖, Lukács irá afirmar
que Büchner simpatizaria mais com a natureza humana sendo intervencionista nas
próprias leis naturais, e que o homem de alguma maneira possui autonomia nesse
processo de intervenção. Até mesmo porque Büchner foi um poeta engajado e não um
poeta niilista como já visto. No entanto, diferente de Heinrich Heine, Büchner parece
não ter demonstrado muitas afinidades com a dialética hegeliana, sendo sua visão
materialista despida de qualquer dialética. Talvez se Büchner tivesse tido oportunidade
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de conhecer o materialismo de Marx, teria afeiçoado-se mais com a dialética; Büchner
via o idealismo com muitos maus olhos: ―Esse idealismo é o mais ultrajante desprezo da
natureza humana‖ (Lukács apud Büchner, 1993: 88 e 2013: 211).

É importante dizer que essa questão sobre o ―fatalismo histórico‖, algo que como
já visto, estava previsto na filosofia do próprio Marx, trata-se de um problema filosófico
que não encontra solução nem na Revolução Francesa, nem em Büchner, nem em
Hegel; é um problema que Marx deseja resolver em sua teoria do comunismo, e que
Lukács irá buscar problematizar também em sua ética. Mas quiçá é grande problema,
ainda para os filósofos da contemporaneidade. De qualquer maneira, isso não prejudica
de modo algum a visão plástica, estética realista de Büchner. Mesmo figurando o
desespero de Danton diante desse fatalismo, essa é uma situação objetiva, de um ser
precisamente assim.

Por aqui, prossegue-se em executar a última exposição dessa dissertação, o
problema de que o fatalismo, através do desenvolvimento do ―irracionalismo‖ alemão
torna-se uma ontologia em Heidegger. Primeiramente, Lukács considera a questão da
―morte‖ uma autêntica colocação da filosofia heideggeriana. Cita-se Heidegger:

Porém, concomitante com essa tranquilização que afasta o ser-aí de sua morte, o
impessoal (das Man) entra em vigor e ganha prestígio mediante a regulação tácita do
modo como é preciso comportar-se diante da morte. No âmbito público ―pensar na
morte‖ já considerado um medo covarde, uma insegurança do ser-aí. O impessoal
não permite que a coragem de ter medo da morte desponte. (Heidegger apud
Lukács, 2012: 96)

Entrar na questão do termo o ―impessoal‖ (das Man) é espinhoso para esse
momento final da dissertação. Basta a alusão de que o termo, o ―impessoal‖, é o ser
fático no mundo, que não tem de-onde nem para-onde. O ser em derrelição
(Geworfenheit), na visão de Lukács, esse é o resultado da existência colocada entre
parênteses. Mesmo que a questão da ―morte‖ seja um problema vital em sociedades
estranhadas, ―quanto mais estranhada, tanto mais a morte está no centro de seus
problemas vitais conscientes‖ (Ibidem). Desse ―impessoal‖ que Lukács diz que
Heidegger deriva o ser aí autêntico para a morte. Arca-se com esse inevitável
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reducionismo da filosofia de Heidegger, para concluir junto de Lukács, que a
autenticidade para a morte, não pode vir a ser uma ontologia realista. A ontologia
realista de Lukács exige que a realidade objetiva seja vasculhada profundamente em
sua dimensão material, passando pelos seres inorgânicos, orgânicos e para o
metabolismo entre ser humano e natureza, a relação sujeito-objeto fundada na categoria
do trabalho que permite o salto qualitativo entre ser orgânico para ser social. Esse salto
é algo que Lukács vem a pesquisar de maneira histórica, dialética, biológica, econômica
e antropológica, partindo de investigações que se debruçam no período neolítico e nas
sociedades primitivas e no desenvolvimento do gênero humano desde esses períodos
históricos, derivando assim de maneira ontológico-genética as atividades e categorias
dos homens e mulheres.

Sendo assim, já se pode notar e vir a afirmar que Danton encontra-se diante da
―morte‖, estabelecido em um ser aí. Mas isso não pode ser visto como um fundamento
ontológico, pois existem variadas causas e consequências na esfera da práxis e da
cotidianidade do revolucionário que envolvem sua situação para a ―morte‖. Essas
situações já foram explicitadas acima no decorrer desse capitulo. Por fim, retornamos ao
que é plausível como argumenta Lukács, que principalmente Gundolf analisou Danton o
colocando entre parênteses, sendo mais preciso como uma ―Vivência‖ da onde extraiu
somente o ―desespero‖ e a ―derrelição‖ da personagem de Büchner, como diz Gundolf:
―Nenhum alemão que quis mostrar a miséria, o maligno, o sombrio, moveu-se tão
próximo ao seu fundamento quanto Büchner‖ (Lukács, 2013: 192). Mas essas não são
somente consequências do método das ―ciências do espírito‖, o extrair a ―Vivência‖, ou
do método fenomenológico, mas consequências de todo o processo ideológico do
desenvolvimento do ―irracionalismo‖ alemão, que antes de tudo já se trata de um
falseamento da realidade em prol de sua ideologia.
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Considerações finais.

Na apresentação da 2ª impressão da edição brasileira de A ideologia Alemã, obra
de Karl Marx e Friedrich Engels, Emir Sader comenta como o problema da relação
sujeito-objeto na condição de problema filosófico fundamental à história da filosofia
ocidental – problema debatido desde a lógica da identidade de Aristóteles até a
atualidade – recebe uma fundamentação na lógica dialética de Hegel até então inédita e
inovadora na história da filosofia ocidental. O grande feito de Hegel, de acordo com
Sader, é a introdução da noção de ―trabalho‖ como rearticulação da relação entre sujeito
e objeto no que diz respeito as noções filosóficas da epistemologia e da teoria do
conhecimento, para todos os efeitos, essa rearticulação extrapola o campo das noções
epistemológicas, atingindo de fato o âmbito das noções ―ontológicas‖ no que diz
respeito a filosofia, inaugurando de forma autêntica e inédita a possibilidade de se
pensar em uma ―ontologia‖ despida de pressupostos fundamentalmente metafísicos, a
dialética hegeliana inaugura a possibilidade de uma ―ontologia‖ da imanência, de uma
―ontologia do ser social‖ (Cf. 2007: 10-11).

A obra madura de Lukács, Para uma ontologia do ser social apóia-se de maneira
fundamental nessa concepção do problema da relação sujeito-objeto na filosofia, mesmo
o próprio filósofo húngaro reconhecendo que a introdução da categoria do ―trabalho‖ na
relação sujeito-objeto seja uma inauguração do pensamento e da filosofia de Hegel,
Lukács também reconhece que o idealismo logicista presente no pensamento desse
filósofo o leva a mistificar os resultados da aplicação de sua lógica dialética.

Cabe a filosofia materialista de Karl Marx absorver essa dialética e romper de fato
com todas as questões metafísicas e idealistas da visão de mundo hegeliana. No entanto,
mesmo Lukács reconhecendo o teor ontológico das obras de Marx, esse último nunca
escreveu especificamente uma obra ontológica, na opinião de Lukács, Marx já possuía
esses pressupostos como dados, em outras palavras, do ponto de vista marxista a

151

possibilidade da esfera ontológica não era algo contestável, a realidade e suas entidades
existentes de maneira independente dos indivíduos era algo incontestável no
pensamento de Marx, obviamente que várias dessas entidades tratam-se de produtos da
própria cultura dos homens e mulheres, transformações da natureza enquanto tal pelas
mãos do gênero humano e construção desse último por esse mesmo processo. Nem ao
menos no que diz respeito ao debate epistemológico, faz-se uma alusão a uma passagem
de Lukács abordando o pensamento de Marx:

Marx aborda a certa altura a crítica lógico-gnosiológica que Kant dirige às provas da
existência de Deus e faz a seguinte objeção: ―As provas da existência de Deus nada
mais são do que tautologias vazias – a prova ontológica, por exemplo, não vai além
da seguinte afirmação: ―o que eu imagino realmente (realiter) é uma representação
real para mim‖, ela atua sobre mim e, nesse sentido, todos os deuses, pagãos ou
cristãos, possuíram uma existência real. O antigo Moloque não exerceu uma
dominação? O Apolo délfico não era uma potência real na vida dos gregos? Diante
disso, de nada vale nem mesmo a crítica de Kant. Se alguém imagina possuir cem
táleres, não sendo isso para ele apenas uma representação arbitrária, subjetiva, se
acreditar de fato nela, então os cem táleres imaginados têm para ele o mesmo valor
de cem táleres reais. Por exemplo, ele contrairá dívidas em função desse seu dado
imaginário, o qual provocará uma ação efetiva, do mesmo modo que toda a
humanidade contraiu dívidas contando com seus deuses‖. (Marx apud Lukács, 2012:
284)

Se Marx partia de um debate, no qual esses aspectos já se encontravam de certa
maneira solucionados, ou seja, seus interlocutores eram em geral materialistas
franceses, alemães, ou hegelianos como Bruno Bauer, Max Stirner, Ludwig Feuerbach;
Lukács assim que recupera diante dos Manuscritos econômico-filosóficos os
pressupostos marxistas ontológicos – a noção de gênero, e o ―trabalho‖ na relação
sujeito-objeto – depara-se com um cenário filosófico notoriamente avesso a esses
pressupostos.

Em 1917-1918, primeiro momento em que ele elabora a questão da relação
sujeito-objeto, seus pressupostos conceituais de base partem do neo-kantismo, ilustrase:

Na primeira estética, Lukács se solidariza com a perspectiva kantiana, mas, ao
contrário desta, busca fundamentar a autonomia da arte sob bases objetivas, partindo
da obra e conferindo constitutividade ao fenômeno estético. Por essa época, sua
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principal plataforma de apoio é a teoria do neokantiano Emil Lask. (Patriota, 2010:
19)

Destaca-se essa questão das bases objetivas aludidas na citação acima, mesmo
quando a partir de 1930 Lukács passa a operar definitivamente sob uma perspectiva
materialista histórica – encontrando ai a noção de objetividade que mais considerou
satisfatória, como vimos durante a dissertação, principalmente no capítulo 1, nas
incursões sobre a obra O Jovem Hegel. O cenário que Lukács encontrava-se era pouco
receptível a essa noção de objetividade e além de tudo um tanto quanto cética com
relação à mesma: tanto o neopositivismo, como o existencialismo, as correntes mais
difundidas na Europa nesse período eram bastante sensíveis ao paradigma
representacionista ou nominalista de Kant, o mundo exterior nunca deixa de ser um
fenômeno, entretanto esse é um fenômeno em relação de oposição a uma esfera do
numênico.

Na obra O Jovem Hegel, Lukács desenvolve de maneira bastante consequente e
detalhada toda essa noção de objetividade que apreende através da influência de Marx,
Engels e Lênin. A partir daí o princípio filosófico da relação sujeito-objeto opera sob o
fundamento da categoria do ―trabalho‖, da esfera da práxis, como visto também no
capítulo 1. Contudo, Lukács, como bem observa Oldrini (2013: 29), não assume
diretamente as questões ontológicas desse princípio materialista, sobretudo porque o
princípio ontológico que imperava na época era a ontologia de Martin Heidegger,
pensamento ontológico de bases fenomenológicas e existencialistas, e na acepção de
Lukács, assim como as bases do método fenomenológico de Husserl bem com o
existencialismo desde Kierkgaard encontra-se sobre uma ―pseudo-objetividade‖, para
todos os efeitos, Lukács considera que Heidegger trabalha com uma ―elevação da
realidade à apenas formas gerais do pensamento‖ (Ibidem), e não com a noção de uma
realidade independente de nossas noções representativas.

Nesse contexto, a palavra ―ontologia‖ iria para um lado em que mais promoveria
uma degradação da realidade objetiva do que contribuiria para sua compreensão.
Somente após tomar contato com as obras de Nicolai Hartmann e notar ali uma noção
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de ―ontologia‖ que caminhava para a mesma proposição materialista dialética, que
Lukács resolve passar a utilizar o termo. Em determinada passagem da Estética de 63,
Lukács já revela seu afeiçoamento pela maneira objetiva em como o pensamento
ontológico de Hartmann apresenta as categorias de tempo e espaço (Cf. Ibidem: 30).

Algo de mais intrigante no pensamento de Lukács, é que além dele apreender as
determinações ontológicas do materialismo dialético, ele questiona o porquê da maior
parte da filosofia e pensamento de sua época ser avessa e cética quanto a essas
determinações. Sua resposta é justamente ―a destruição da razão‖ que ele afirma
constatar diante uma pesquisa de fundamento ideológico que realiza sobre o
pensamento alemão do século XIX até o início do século XX. O ponto de partida é a
Revolução Francesa e seus dobramentos, nessa questão a dissertação mostrou que
Lukács traça uma investigação que permite relacionar as questões do nascimento da
sociedade civil burguesa com a situação de colapso da Europa e especificamente da
Alemanha na primeira metade do século XX, ou seja, Lukács traduz em determinações
filosóficas, vários aspectos do contraditório estado alemão que surge em meio ao
período de revoluções na Europa, com o passar do século XIX esse estado vai cada vez
mais revelando suas contradições internas, até eclodir com a situação das guerras
mundiais na primeira década do século XX.

Em determinações filosóficas, essas contradições internas da democracia
burguesa, de seu modelo de produção e sociedade civil impactam na Alemanha – como
visto – de forma que essa nação que parte de um modelo praticamente feudal se
unifique sob um modelo imperial, que, no entanto sofre um grande avanço industrial,
sendo assim a Alemanha se consolida como potência capitalista na segunda metade do
século XIX, mas que, no entanto possui uma ideologia e um modelo de sociedade
conservadores, de caracteres monárquicos. Essas questões, como demonstra Lukács,
São refletidas principalmente nas correntes de pensamento que Lukács determina como
―irracionais‖, essas correntes se apresentam por negarem a possibilidade de uma
apreensão objetiva da realidade através da capacidade racional dos homens e mulheres.
Defendendo sempre uma concepção ―dialética‖ da razão, Lukács profere o diagnóstico
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de que a ideologia alemã toma o curso do ceticismo perante essa ―razão‖. Daí o filósofo
lança mão de que os discursos ideológicos do nazismo se tratam de frutos de uma
avançada ideologia ―irracional‖, que nega a dimensão dialética da objetividade tanto no
que diz respeito a questões epistemológicas, quanto ontológicas.

Definitivamente, como visto Lukács não nega a pretensão de objetividade e
racionalidade de filósofos como Dilthey ou Husserl, entretanto Lukács afirma que essas
filosofias estão demasiadamente ancoradas no paradigma epistemológico de Kant,
descartando a esfera da práxis ou deformando a mesma em seus métodos filosóficos.
Questões biológicas, sociais, econômicas e políticas, se abordadas por uma visão
dialética (que leva em consideração o dinamismo, o devir da realidade), estariam mais
aptas a compreender a objetividade e racionalidade.

Lukács alerta para o fato de que todos os pressupostos dessa compreensão
dialética da objetividade são debatidos juntos à esfera da práxis no período que se
estende da Revolução Francesa até as revoluções de 1848. Georg Büchner como um
pensador revolucionário dessa época vive e participa do debate sobre essa objetividade e
racionalidade. Como visto nas análises demonstradas sobre o autor, são temas
recorrentes em sua visão de mundo e pensamento, questões sobre a natureza e a
natureza humana, sobre a percepção de uma historicidade existente como formação da
realidade social, sobre o tempo. E em Büchner esses temas de caráter filosófico mais
abstrato, não deixam de estar atrelados e debatidos com as questões sociais, políticas e
econômicas da Alemanha e da Europa.

O drama sobre a revolução, A morte de Danton, é interpretado por Lukács como
um indício da veracidade de todas essas convulsões ideológicas durante esse período
histórico, de 1789 a 1848, dramaturgo de caracteres ―realistas‖ Büchner haveria de ter
capturado os próprios embates sobre as questões que envolviam a querela que a visão de
mundo realista passava na época. Os debates das personagens Danton, Robespierre,
Camille Desmoulins, Saint-Just ocorrem na maior parte do tempo sobre os temas que
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envolvem a visão de mundo realista, certamente que esses temas são colocados dentro
da esfera da práxis que envolvem as questões políticas e sociais dos revolucionários.

Para o pensador Büchner, fica claro que os ideais revolucionários vão por água
abaixo, por se tratarem ideais éticos fundados em uma virtude abstrata, ao choque com a
realidade onde os homens e mulheres têm fome, frio e morrem, esse ideais se
despedaçam. Como visto no capítulo 3 e 4 nas descrições sobre a visão de mundo de
Büchner, a economia ganha bastante visibilidade no aspecto de debate sobre as questões
políticas e sociais, e a todo momento o autor não perde oportunidade de ironizar essa
pretensa ética da virtuosidade que veste as constituições e leis dos estados alemães, mas
que de fato não são nada.

A personagem Robespierre, quem representa essa ética virtuosa no drama, iria
sucumbir em termos históricos através de seu próprio virtuosismo. Justamente por isso
Büchner faz questão de contrapor Danton como personagem que nota isso e que dessa
mesma forma ironiza essa virtude.

Sendo o evento da Revolução Francesa, um acontecimento que Lukács toma
como ponto de reflexão filosófica fundamental em suas obras e ensaios a partir de 1930,
desde obras como O romance histórico, O jovem Hegel até as obra de maturidade, o
ensaio sobre Büchner, e o drama A morte de Danton podem ser vistos nesse viés
filosófico lukacsiano. O período das revoluções se trata de um período qual a esfera da
práxis vive intensas convulsões, a dialética surge como um aspecto filosófico da
percepção dessas convulsões, mas esse aspecto sofre um intenso questionamento. O
drama, que para Lukács, consiste na ―totalidade intensiva das ações‖, possui uma forma
precisamente objetiva de apreensão de seu conteúdo; A morte de Danton apresenta essa
forma dramática, mas, seu conteúdo, como visto no último capítulo, é um debate sobre a
própria possibilidade de objetividade – debate que ocorre diante dos meandros do fim
da revolução.
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As proposições tanto estéticas quanto filosóficas do início do século XX em sua
maioria, inclusive o pensamento de juventude de Lukács, são frutos de um cenário
filosófico histórico onde essa proposição e visão de objetividade havia sido perdida.
Entre outras conclusões, pode-se ver como um dos feitos do realismo de Lukács ter
recuperado essa perspectiva de realismo estético e filosófico.
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