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Nota à tradução
A tradução de Über das Verhältniß des Realen und Idealen in der
Natur oder Entwicklung der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und des Lichts (����) se
baseou no texto presente no segundo tomo da edição das Sämtliche Werke, estabelecida por K. F. A. Schelling e publicada em
���� pela J. G. Cotta’scher Verlag. As páginas dessa edição são
indicadas entre colchetes ao longo do texto.
Consultou-se também a tradução francesa realizada por Mildred Galland-Szymkowiak, Alain Pernet e Vincent Stanek: Sur
le rapport du réal et de l’idéal dans la nature. Développement
des premières propositions fondamentales de la philosophie de la
nature à partir des principes de la pesanteur et de la lumière.
Philosophie, ����/� nº ���; ����/� nº ���.

�

Introdução

“Nessuna via di scampo! Oh, dolce vita,
buona, cara abitudine d’esistere,
devo così dividermi da te?!...”
Carmelo Bene, Egmont (Un ritratto di Goethe)

O breve tratado Sobre a relação do real e do ideal na natureza, publicado em ���� por ocasião da segunda edição de
Von der Weltseele (Da alma do mundo), ocupa um lugar singular no interior da �loso�a da identidade de Schelling. JeanFrançois Marquet o considera — ao lado dos Aphorismen über
die Naturphilosophie (Aforismos sobre a �loso�a da natureza)
e da Darlegung des wahren Verhältnißes der Naturphilosophie
zu der verbeßerten Fichte’schen Lehre (Exposição da verdadeira
relação da �loso�a da natureza com a doutrina melhorada de Fichte), vulgo Anti-Fichte — como o apogeu da �loso�a da identidade� , isto é, ao mesmo tempo sua formulação mais acabada
e o momento em que ela parece chegar a um ponto crítico que
�

Cf. Marquet, J.-F. Liberté et existence. Étude sur la formation de la philosophie de Schelling. Paris: Gallimard, ����, p. ���. Note-se de passagem que é
igualmente singular a satisfação que esse conjunto de textos proporcionava a
Schelling, como atestam suas cartas a Windischmann (cf. Marquet, J.-F., Ibid.,
p. ���n). Sobre o texto aqui em questão, Schelling escreve: “Escrevi, para a
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levará Schelling para além do sistema da identidade propriamente dito, dando ensejo à assim chamada �loso�a intermediária e ao pantagruélico projeto inacabado das Weltalter (Idades do mundo).
Esse duplo aspecto pode ser mais facilmente compreendido se levamos em conta a tensão que perpassa a �loso�a da
identidade e que lhe é constitutiva: o problema da �nitude ou,
mais precisamente, sua vida dupla, isto é, uma vida absoluta
no Todo, pela qual o �nito se dissolve no in�nito, e uma vida
nula ou ilusória (Scheinleben) em si mesma� .
Essa dualidade já está presente na Darstellung meines Systems der Philosophie (Exposição do meu sistema da �loso�a) de
���� — vista como o “marco inaugural” da �loso�a da identidade —, aparecendo ali, como nota Judith Schlanger� , como
duas respostas diferentes ao problema da diferença, isto é, do
nível em que se situa a diferença entre subjetividade e objetividade e da relação entre os seres singulares e a identidadetotalidade absoluta. Por um lado, a diferença é ligada à mera
idealidade, ou seja, à atividade separadora da re�exão que instaura arbitrariamente um desequilíbrio quantitativo que transforma o A = A em um A = B. Desse ponto de vista, a diferença
e, por conseguinte, a �nitude não possuem nenhuma realidade,
elas são um nada, consistindo em meras ilusões ligadas à ordem
fenomênica a partir da ruptura re�exiva que separa o singular
do Todo. Assim, se perguntarmos o que é o singular em reAlma do mundo [...] um tratado que eu mesmo considero a melhor coisa que já
�uiu desse modo de meu espírito em muito tempo” (Carta a Windischmann, ��
de abril de ����, Aus Schellings Leben. In Briefen. II. Band, ����-����. Leipzig:
Hirzel, ����, p. ��).
� Cf. Schelling, F. W. J. System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere. SW VI, p. ���.
� Cf. Schlanger, J. Schelling et la réalité �nie. Paris: PUF, ����, pp. ��� et
seg.
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lação à totalidade absoluta, a única resposta possível parece
ser a seguinte: “Contudo, em relação a ela mesma, ele, enquanto singular, não é de modo algum; pois, do ponto de vista
da totalidade absoluta, apenas ela mesma é, e fora dela não há
nada”� . Mas, por outro lado, Schelling já anuncia ali uma outra
compreensão do �nito. Com efeito, se o fundamento da �nitude é a diferença quantitativa e se a identidade absoluta só
pode ser efetivamente, enquanto indiferença quantitativa, na
medida em que uma diferença é posta entre subjetividade e objetividade, então é preciso dizer que, ao menos por sua forma,
a identidade absoluta implica necessariamente a �nitude, pois
sua atualidade depende dessa diferença que produz os seres
singulares. Desde então, do ponto de vista da relação entre a
essência e a forma, o Absoluto e o �nito são postos simultaneamente� . Assim, a �nitude ou o ser singular, enquanto forma
determinada da essência da identidade absoluta, encerra uma
dialética implícita — o Absoluto só pode revelar-se através da
diferença, a essência só pode manifestar-se em uma forma determinada, mas, sendo indivisível, a essência está inteira em
�

Schelling, F. W. J. Darstellung meines Systems der Philosophie, SW, IV, p.
��� (Exposição do meu sistema da �loso�a. Trad., introd. e notas de Luis Fellipe
Garcia. São Paulo: Editora Clandestina, ����. p. ��).
� Daí que, no diálogo Bruno, Schelling de�na o Absoluto como unidade
da identidade e da diferença, ou seja, da identidade A = A e da diferença A
= B. Cf. Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge. Ein
Gespräch, SW IV, p. ��� (Bruno ou Do princípio divino e natural das coisas. Um
diálogo, in Fichte, J. G.; Schelling, F. W. J. Escritos �losó�cos. Ed. e trad. de R.
R. Torres Filho. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, ����, p. ���): “como
fazemos da unidade de todas as oposições o primeiro, mas a própria unidade,
juntamente com aquilo que denominamos oposição, forma, por sua vez, uma
oposição, e aliás a suprema, nós, para fazer daquela a unidade suprema, temos
de pensar também essa oposição, juntamente com a unidade que se contrapõe
a ela, como compreendida naquela, e determinar aquela unidade como unidade
em que a unidade e a oposição, o igual a si mesmo e o desigual, são um”.
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cada uma delas. Aqui, o singular não pode mais ser considerado um nada, mas é recuperado no interior do Todo enquanto
o exprime. Essa dualidade de pontos de vista a que se reconduz a vida dupla do �nito já se manifesta na ambiguidade dos
próprios termos, explorada com destreza por Schelling: einzeln pode signi�car tanto “singular” quanto “isolado”, assim
como besondere pode signi�car tanto “particular” quanto “separado”. O equívoco trazido pela re�exão consiste, pois, em
separar aquilo que, do ponto de vista da razão ou do Absoluto,
é em si mesmo um.
Em que pese a fecundidade dessa dualidade de pontos de
vista no pensamento schellinguiano, a tensão que ela traz ao
sistema da identidade não deixa de colocar certos problemas
ao seu desenvolvimento — é o que indica, por exemplo, a problemática da queda, explorada sobretudo em Philosophie und
Religion (Filoso�a e religião). Com efeito, o preço a pagar pelo
direito de cidadania do �nito no interior do Absoluto é sua dissolução no in�nito e na identidade absoluta, mas, como que
por um “retorno do recalcado”, a realidade �nita acaba sempre
reivindicando seus direitos e recusando uma dissolução completa. Assim, no interior da orientação mais marcantemente
platonizante assumida pelos textos de ����-����, estabelece-se
uma espécie de hierarquia entre os dois domínios, isto é, entre
o mundo verdadeiro ou identidade absoluta e o mundo efetivo,
ou seja, aquele que existe apenas como unidade relativa� — e
�

É essa cisão que nos permite compreender a aparente contradição entre
a de�nição do Absoluto como unidade da identidade e da diferença e o fato de
que, a rigor, deve-se dizer que “o Absoluto, de todos os opostos, não é nem um
nem o outro, é pura identidade e, em geral, nada é senão ele mesmo, ou seja,
totalmente absoluto” e que, portanto, apenas “quanto à forma, concordamos
que ela é a de um e do outro, ou seja, da idealidade e da realidade, do subjetivo e
do objetivo, mas de ambos com igual in�nitude” (Bruno oder über das göttliche
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o problema da queda, assim como o conceito de ideia, precisam dar conta dessa dualidade que compromete a pura identidade. Há, portanto, no sistema da identidade duas tendências
em con�ito: por um lado, uma concepção do Absoluto em que
a primazia da identidade exige a compreensão da realidade �nita como um mero nada e, por outro lado, uma concepção que
recoloca a efetividade no interior do Absoluto. Ora, é precisamente essa segunda tendência que vai se radicalizar nos textos
de ���� em diante: agora, não há mais separação propriamente
dita entre o in�nito e o �nito, pois “não há dois mundos, mas
apenas um único mundo verdadeiro, o qual não está fora ou
acima do mundo que aparece, mas nele mesmo”� .
Isso aparece de modo perfeitamente claro logo nas primeiras páginas do tratado: se “reconhecemos primeiramente nas
coisas a própria essencialidade pura”, resta que “nunca percebemos essa essencialidade por si mesma, mas sempre e em toda
parte em uma união espantosa com o que não pode existir por
si mesmo e que é apenas iluminado pelo Ser, sem poder ele
mesmo tornar-se algo de essencial. Chamamos isso de �nito
ou forma”� . Ora, o que essa união “espantosa” revela ao �lósofo, uma vez que o in�nito e o �nito não podem existir separadamente, é, em primeiro lugar, que eles são ligados por uma
necessidade absoluta, “liame absoluto ou cópula”, que aparece,
�nalmente, como “o in�nito autêntico e real”� . Mas, além disso,
é preciso notar que tal união acarreta uma rede�nição do �nito,
und natürliche Princip der Dinge. Ein Gespräch. SW IV, p. ��� (Bruno ou Do
princípio divino e natural das coisas. Um diálogo, p. ���], grifo nosso).
� Schelling, F. W. J. System der gesamten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere. SW, VI, p. ���.
� Über das Verhältniß des Realen und Idealen in der Natur. Oder: Entwicklung
der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und
des Lichts, SW, II, p. ���.
� Ibid., SW, II, pp. ���-���.
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enquanto expressão ou reprodução do liame absoluto, “como o
ligado do in�nito e do �nito”, interditando, portanto, qualquer
separação entre os dois termos — ao contrário, deve-se a�rmar
a identidade absoluta de ambos: “o liame e o ligado”, diz Schelling de maneira lapidar, “não constituem um real duplicado e
diferente”�� , não há, pois, nenhuma diferença entre eles (a não
ser, adverte o �lósofo, a que se pode encontrar na lei da identidade, isto é, entre a própria cópula e o sujeito e o predicado
como idênticos) nem algum tipo de precedência do liame sobre
o ligado, pois, sendo absurda a ideia de um liame que não ligasse nada, a conjunção do liame e do ligado deve ser a�rmada
como necessária e eterna.
Ora, é justamente a introdução do par conceitual liame/ligado que explicita essa mudança de perspectiva, marcando fortemente a singularidade dos três textos de ���� que mencionamos acima: com efeito, como diz Marquet, essa “nova formulação da relação interna sobre a qual repousa a vida do absoluto”
nos termos do liame e do ligado não implica um abandono dos
pares conceituais mais característicos da �loso�a da identidade
até então — a essência e a forma, o a�rmante e o a�rmado, a
unidade e a totalidade —, “mas essas antigas �guras encontram
doravante sua verdade em uma relação que não deixa subsistir
nenhuma possibilidade de transcendência ou de corte”�� . Com
isso, a problemática da queda é posta de lado e acaba dando lugar à compreensão do liame “como o amor in�nito de si mesmo
[...], como desejo in�nito de relevar a si mesmo”�� — e a essência do Absoluto, diz Schelling, não é outra coisa que esse
��

Ibid., SW, II, p. ���.
Marquet, J.-F. Liberté et existence, p. ���.
�� Über das Verhältniß des Realen und Idealen in der Natur. Oder: Entwicklung
der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und
des Lichts SW, II, p. ���.
��
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“querer-a-si-mesmo” do qual o mundo é expressão ou reprodução, tanto como totalidade efetiva quanto no singular. Assim, o
que recupera não apenas o mundo mas também o próprio singular no interior da vida do Absoluto é, como sempre, o jogo
de formação-em-um (Einbildung) da unidade na totalidade e da
totalidade na unidade: por um lado, o liame é liame do ligado
e, portanto, a�rmação de si mesmo como unidade na totalidade; mas, por outro lado, essa a�rmação é rea�rmada, isto é,
a totalidade é retomada na unidade, sem o que ela se perderia
na pura dispersão do múltiplo, e o ligado, inclusive na forma
do singular, não seria, justamente, reprodução da cópula in�nita. Nas palavras de Schelling, “o eterno não a�rma somente
a si mesmo como a unidade na totalidade das coisas (pelo que
estas possuem a mera relação do a�rmado), mas rea�rma também essa sua a�rmação de todas as coisas no singular, i.e., põe
a si mesmo ou é totalidade também no singular, totalidade na
identidade”�� e é somente por esse duplo movimento entre unidade e multiplicidade que o liame é verdadeiramente um em
sua identidade com o ligado.
Se, por si só, a dinâmica da formação-em-um do um no todo
e do todo no um não constitui nenhuma novidade em relação
aos textos anteriores da �loso�a da identidade — assim como
sua manifestação, no âmbito da �loso�a da natureza, no processo de constituição da matéria a partir da oposição entre os
princípios da gravidade e da luz (ou “essência luminosa”, segundo o termo utilizado aqui por Schelling) —, resta que, à luz
da nova con�guração conceitual do Absoluto acarretada pelo
par liame/ligado, tal dinâmica assumirá uma signi�cação bastante diversa da que se a�rmava anteriormente, introduzindo a
��

Ibid., SW, II, p. ���.
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marca mais original dos três textos de ���� em relação às obras
anteriores da �loso�a da identidade.
Se, anteriormente, essa dinâmica estava relacionada a um
ato inaugural de separação�� (como �ca claro, por exemplo, na
maneira como Schelling interpreta a imagem da trindade — o
Filho, a encarnação, é a submissão voluntária e passional do
Pai à �nitude�� ), marcando uma ruptura entre o Absoluto e o
mundo efetivo�� , agora, como já havíamos adiantado, o mundo
verdadeiro e o mundo efetivo são um e o mesmo, de sorte que
não há mais lugar para qualquer tipo de transcendência. Doravante, como diz Schelling, trata-se unicamente de “apresentar
a efetividade, no sentido mais estrito da palavra, a efetividade,
a presença, o ser-aí [Da-seyn] vivo de um Deus, tanto na tota-

��

Cf., por exemplo, Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der
Dinge. Ein Gespräch, SW, IV, pp. ���-��� (Bruno ou Do princípio divino e natural das coisas. Um diálogo, p. ���): “[...] todas as oposições pelas quais são
determinadas e distinguidas as coisas �nitas estão postas por aquela única separação, que, ela mesma, só é feita no interior do eterno, e não com relação ao
Absoluto, mas somente com relação àquilo que se separou dele para si mesmo”.
�� Cf. ibidem, SW, IV, ��� (trad. pp. ���-���): “Conheceremos, na essência
daquele uno, que, de todos os opostos, não é nem um nem o outro, o pai eterno
e invisível de todas as coisas, que, nunca saindo ele mesmo de sua eternidade,
concebe in�nito e �nito em um e mesmo ato de conhecimento divino; e o
in�nito é o espírito, que é a unidade de todas as coisas; e o �nito é em si igual
ao in�nito, mas, por sua própria vontade, um deus passivo e submetido às
condições do tempo”.
�� Cf. Philosophie und Religion, SW, VI, ��: “Em uma palavra, do Absoluto ao
efetivo não há passagem contínua, a origem do mundo sensível só é pensável
como uma ruptura completa em relação à absolutez, por meio de um salto.
[...] O Absoluto é o único real [Reale], as coisas �nitas, por outro lado, não
são reais; portanto, seu fundamento não pode residir em uma comunicação de
realidade a elas ou a seu substrato, comunicação que partiria do Absoluto, ele
só pode residir em um distanciamento, em uma queda do Absoluto”.
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lidade das coisas quanto no singular”�� . Em outras palavras, o
Absoluto não pode ser concebido senão como a própria existência, na medida em que ele é o liame eterno da unidade e da
totalidade: “[...] assim, o que existe verdadeiramente não é nem
o um como o um nem o múltiplo como o múltiplo, mas precisamente somente a copula viva de ambos, precisamente apenas
essa copula é a própria existência e nada mais”�� . Desde então,
aquele ato de separação deixa de ser necessário para a compreensão da origem do �nito, pois a existência se confunde com a
própria autorrevelação do Absoluto, ela é a autoa�rmação pela
qual ele põe a si mesmo como efetivo — lembremos que Schelling chega mesmo a de�nir o liame como desejo absoluto de
revelar a si mesmo.
Portanto, é preciso dizer que agora, diferentemente do que
se passava no Bruno ou em Philosophie und Religion, por exemplo, “Deus não está presente no universo por uma re�exão mais
ou menos indireta, mas por uma a�rmação imediata”�� . Isso é
possível porque a autorrevelação, enquanto equivalente ao Ser
atual e efetivo, torna impossível que o um seja um puro um:
com efeito, ele só pode revelar-se se houver nele um outro, se
ele for “o liame vivo de si mesmo e de um outro”�� , isto é, o
liame do ligado. Esse outro não é nada além da própria multiplicidade, que não existe independentemente ou fora do um,
mas somente nele mesmo, isto é, precisamente como ligado.
�� Über das Verhältniß des Realen und Idealen in der Natur.

Oder: Entwicklung
der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und
des Lichts, SW, II, p. ���.
�� Darlegung des wahren Verhältnißes der Naturphilosophie zu der verbeßerten Fichte’schen Lehre, SW, VII, p. ��.
�� Marquet, J.-F., Liberté et existence, p. ���.
�� Darlegung des wahren Verhältnißes der Naturphilosophie zu der verbeßerten Fichte’schen Lehre, SW, VII, p. ��.
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Daí que o universo, em que o Absoluto se a�rma e se revela,
possa ser pensado por Schelling como uni-verso, Um invertido�� , pois a “universão” (universio) aparece justamente como
esse processo de formação-em-um que constitui aqui a tríplice
unidade da cópula: a unidade, a totalidade e a identidade de
unidade e totalidade. Assim, embora não haja aqui propriamente uma ruptura com a �loso�a da identidade, vê-se como a
introdução do par liame/ligado implica necessariamente levála ao seu limite: se, antes, a separação garantia que o �nito
não turvasse a identidade absoluta, agora “ela (a essência) se
revela, contudo, como a unidade no contrário, pelo que também o contrário, i.e., o múltiplo, é, mas só é através daquilo
pelo qual ele não é o múltiplo, mas antes o Um no múltiplo, a
saber, através do liame da unidade revelando-se, i.e., existente,
consigo mesma”�� . Em outras palavras, Deus, aquilo que constitui “o Absoluto no Absoluto”, é o liame da essência eterna
como Um e da mesma essência eterna como múltiplo, liame
que, por sua vez, “é a própria existência essencial, i.e., Deus”�� .
Ora, com isso, desfaz-se inteiramente aquela concepção estrita,
antes tão cara a Schelling, da identidade absoluta pensada preferencialmente de maneira disjuntiva, isto é, como não sendo
nem um nem outro dos termos que constituem os pares de oposição, em detrimento de uma concepção conjuntiva que só tinha direito de cidadania no nível da forma. Agora, a oposição é
inteiramente reintegrada à essência do próprio Absoluto, rein��

Cf. Darlegung des Naturprocesses, SW X, ���. Na Philosophie der Mythologie, Schelling remete essa interpretação etimológica insólita do termo universo
a Lucrécio (SW, XII, p. ��).
�� Darlegung des wahren Verhältnißes der Naturphilosophie zu der verbeßerten Fichte’schen Lehre, SW VII, p. ��.
�� Ibid., SW VII, p. ��.
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tegração que é necessária à compreensão do Absoluto como
existência e vida�� e ipso facto como autorrevelação.
Ora, nesse “acabamento” da �loso�a da identidade, estamos a apenas um passo daquilo que constituirá o traço distintivo da �loso�a intermediária e ecoará na �loso�a tardia�� , a
��

Cf. Ibid., SW, VII, p. ��: “A oposição deve ser porque uma vida deve ser;
pois a própria oposição é a vida e o movimento na unidade; mas a verdadeira
identidade a traz sob si como superada [bewältigt], i.e., ela a põe simultaneamente como oposição e unidade e somente assim é a unidade em si móvel,
�uente e criadora”.
�� É curioso notar que, se em um primeiro momento a problemática da existência se a�rmou contra as ideias de queda e da paixão voluntária de Deus
como origem do �nito, seu desenvolvimento posterior implicará precisamente
uma reabilitação dessas ideias, mas doravante em outro registro, a saber, o
da criação — anteriormente rejeitado por Schelling, mas que estará no centro
de seu pensamento a partir de agora. A queda, por exemplo, aparecerá como
“aquele ato imemorial sem o qual não poderia haver nenhuma história”: como
diz categoricamente Schelling, “sem uma saída do paraíso originário não haveria história” (Philosophie der O�enbarung, SW, XIII, p. ���). Quanto ao segundo
ponto, a criação aparece precisamente como um ato livre de autorrestrição ou
contração de Deus: “Entretanto, o início da criação é também uma condescendência [Herablassung] de Deus; ele se deixa em realidade rebaixar ao real, ele se
contrai todo no real. [...] Esse ato de restrição ou de condescendência de Deus
é voluntário. Não há assim nenhum fundamento de explicação do mundo a
não ser a liberdade de Deus. Apenas Deus ele mesmo pode romper [brechen] a
absoluta identidade de sua essência e abrir espaço para uma revelação” (Stuttgarter Privatvorlesungen, SW, VII, p. ��� (Preleções privadas de Stuttgart. Trad.,
introd. e notas de Luis Fellipe Garcia. São Paulo: Editora Clandestina, ����,
pp. ��-�]). Da mesma forma, lemos no Freiheitsschrift: “Toda vida, porém,
tem um destino e está submetida ao padecimento e ao devir. Portanto, Deus
também se sujeitou voluntariamente a isso, já porque ele, em primeiro lugar,
para tornar-se pessoal, cindiu o mundo da luz e o das trevas” (Philosophische
Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, SW, VII, p. ���). Por outro lado, a própria �loso�a
da identidade, além de seu lado real (a �loso�a da natureza), possuía também
um lado ideal que era justamente a história, da qual já em ���� Schelling dizia:
“a história como todo é uma revelação progressiva, desvelando-se paulatinamente, do Absoluto” (System des transzendentalen Idealismus, SW, III, p. ���).
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saber, a ideia de um Deus pessoal e vivo cuja autorrevelação,
enquanto processo de tomada de consciência e personalização,
é a História. Esse passo, contudo, é decisivo para que se possa
reconhecer aqui uma importante in�exão em seu pensamento,
na medida em que a ideia de um Deus pessoal e, sobretudo,
a ideia de revelação exigem um novo tratamento do problema
da temporalidade que rompa com sua subordinação à eternidade, tal como ainda se dava na �loso�a da identidade, para
a qual o tempo era apenas e tão somente uma categoria da �nitude�� . E é a essa nova compreensão do tempo que se dedicará o projeto das Weltalter, rejeitando uma concepção “pura”
da eternidade que fosse pensável sem nenhuma relação com
os conceitos temporais e dando lugar a uma eternidade viva ou
efetiva: “a verdadeira eternidade não é a que exclui todo tempo,
mas a que contém e domina o próprio tempo (o tempo eterno).
Eternidade efetiva é superação [Überwindung] do tempo”�� .
Assim, em que pese sua aparente modéstia, não é pouco o
que está em jogo nesse breve tratado Sobre a relação do real e
do ideal na natureza: por estar situado em um período de transição, por assim dizer, ele constitui um texto privilegiado para
Essas indicações servem para mostrar que, embora tenhamos insistido aqui na
originalidade que os textos de ���� apresentam em relação aos textos anteriores da �loso�a da identidade, originalidade que, por sua vez, põe questões que
levariam Schelling para além de seu âmbito especí�co, qualquer tentativa de
encontrar rupturas radicais no longo itinerário �losó�co schellinguiano seria,
para dizer o mínimo, arti�cial: com efeito, em suas diferenças, in�exões, abandonos e retomadas, em suma, em seu inacabamento e recomeço perpétuos, o
percurso da �loso�a de Schelling possui, acima de tudo, uma unidade rigorosa
— que é aquela que Xavier Tilliette formulou de modo tão certeiro como a de
uma �loso�a em devir.
�� Sobre a íntima relação entre temporalidade, história e revelação, cf. Courtine, J.-F. Schelling entre temps et éternité: histoire et préhistoire de la conscience.
Paris: Vrin, ����, pp. �� et seg.
�� Die Weltalter. Erstes Buch, SW, VIII, p. ���.
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que se possa compreender esse movimento que, partindo da
�loso�a da identidade, leva Schelling a abrir novos caminhos
em seu percurso �losó�co, caminhos que vão sendo explorados em obras tão célebres quanto fecundas para a história da
�loso�a e que, como tentamos mostrar aqui, remontam a esse
momento de in�exão em que a �loso�a da identidade, tal como
sempre ocorre na vida natural, “chega a um ponto em que não
pode permanecer e, no entanto, tampouco pode prosseguir por
si mesma e precisa de uma vida superior para ser elevada para
além de si mesma”�� .

��

Ibid.
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Sobre a relação do real
e do ideal na natureza
Ou desenvolvimento dos primeiros princípios
da �loso�a da natureza a partir dos princípios
da gravidade e da luz

[���] A mais obscura de todas as coisas — segundo alguns,
a própria obscuridade — é a matéria. No entanto, é precisamente dessa raiz desconhecida que provêm todas as formações
e todos os fenômenos vivos da natureza. Sem o conhecimento
dela, a física não possui fundamento cientí�co e a própria ciência racional carece do liame�� pelo qual a ideia está em contato
com a efetividade. Não tomo a matéria como algo existente
independente da unidade absoluta e que se lhe pudesse atribuir como um estofo, nem a considero como o mero nada. Ao
contrário, estou em geral de acordo com a proposição de Espinosa, quando, à pergunta sobre se é possível deduzir a priori a
diversidade das coisas corpóreas a partir do mero conceito de
extensão (no sentido cartesiano), ele responde em uma de suas
�� Em

alemão: Band. Embora se traduza geralmente tal termo como “vínculo”, preferimos vertê-lo como “liame” (do latim ligamen, derivado, por sua
vez, do verbo ligare) a �m de preservar e explicitar a relação etimológica com
o verbo binden (ligar) e, sobretudo, com das Verbundene, “o ligado” [N.T.].
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cartas: tomo, antes, a matéria por um atributo que exprime
em si a essência in�nita e eterna. De resto, uma vez que cada
parte da matéria deve ser para si reprodução [Abdruck] de todo
o universo, ela não pode ser considerada meramente como um
atributo que exprime a essência in�nita, mas deve ser considerada como um conjunto de tais atributos. A Antiguidade já
pressentiu e reconheceu, parcialmente, o fato de que à matéria
subjaz uma oposição, uma dualidade. E, desde que essas investigações foram estimuladas recentemente, está na boca do
povo que esta é nela suprimida através de um terceiro e que,
portanto, ela mesma apresenta uma triplicidade fechada e em
si idêntica. No entanto, a profundidade desse objeto exerce um
fascínio irresistível ao observador, atraindo-o continuamente,
pelo menos na medida em que ele não pode estar convencido de
tê-lo iluminado completamente, como me parece ser o caso até
agora. Por essas razões, creio não [���] realizar nada de inútil
nem de indesejado aos que me entendem se comunico de modo
sucinto, em uma exposição simples, as conclusões de minhas
investigações sobre os princípios que têm por resultado último
a matéria, no sentido mais pleno da palavra. Os mesmos princípios são necessariamente os de toda a natureza e, �nalmente,
os do próprio todo, e, a partir deles, podemos desenvolver, por
assim dizer, simbolicamente, a partir da matéria, todo o motor interno [innere Triebwerk] do universo e os princípios mais
elevados da própria �loso�a. Esperamos que esse desenvolvimento não apareça como um acréscimo extravagante a um
escrito que não tem outro valor que aquele de alguns pressentimentos �dedignos, fundados na intuição e legitimados pela
sequência, acerca da signi�cação onienglobante da lei do dualismo que encontramos de modo tão certo nos fenômenos mais
singulares, bem como na totalidade do mundo. O primeiro
olhar sobre a natureza já nos ensina o que o último nos en��
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sina, pois a matéria tampouco exprime um liame diferente ou
menor que aquele que existe na razão, a unidade eterna do in�nito e do �nito. Reconhecemos primeiramente nas coisas a
própria essencialidade pura, que não pode ser mais explicada,
mas explica a si mesma. Mas nunca percebemos essa essencialidade por si mesma, mas sempre e em toda parte em uma
união espantosa com o que não pode existir por si mesmo e que
é apenas iluminado pelo Ser, sem poder ele mesmo tornar-se
algo de essencial. Chamamos isso de �nito ou forma.
Ora, o in�nito não pode ser acrescentado ao �nito, pois,
nesse caso, ele precisaria sair de si mesmo em direção ao �nito,
i.e., precisaria não ser in�nito. Mas é igualmente impensável
que o �nito seja acrescentado ao in�nito, pois ele não pode
existir em parte alguma antes deste e, em absoluto, ele só é
algo na identidade com o in�nito.
Portanto, se eles aparecem como ligados, ambos devem ser
unidos por certa necessidade originária e absoluta.
Enquanto não encontramos uma outra expressão para tal
necessidade, chamamo-la de liame absoluto ou cópula.
E, de fato, é claro que somente esse liame, no próprio [���]
in�nito, é o in�nito autêntico e real [reell]. Ele não seria de
modo algum incondicionado se o �nito ou o nada se opusessem
a ele. Ele só é absoluto como negação absoluta do nada, como
a�rmação absoluta de si mesmo em todas as formas e, portanto,
apenas como o que chamamos de cópula in�nita.
É igualmente claro que a razão não conheceria o incondicionado autêntico e em todas as relações se ela compreendesse
o in�nito apenas em oposição ao �nito.
Ora, se lhe é essencial a�rmar a si mesmo na forma do
�nito, então essa forma é precisamente ao mesmo tempo que
ele e, uma vez que ela só é pelo liame, ela também deve aparecer
como expressão dele, i.e., como o ligado do in�nito e do �nito.
��

S���� � ������� �� ���� � �� ����� �� ��������
Assim como estes, são igualmente necessários e eternos o
liame e o ligado em sua conjunção, ou melhor, a unidade e a
simultaneidade [Zumalseyn] destes são elas mesmas apenas a
expressão real [reale] e, por assim dizer, mais elevada daquela
primeira unidade. Se, em geral, apenas o liame fosse posto,
ele deveria suprimir a si mesmo como liame se não pusesse o
in�nito efetivamente no �nito, i.e., se não pusesse ao mesmo
tempo o ligado.
Mas o liame e o ligado não constituem um real [Reales]
duplicado e diferente. Ao contrário, o que é em um também é
no outro. Aquilo pelo que o ligado não é de modo algum igual
ao liame é necessariamente nulo, uma vez que a essencialidade
consiste precisamente na identidade absoluta do in�nito e do
�nito e, portanto, também na do liame e do ligado.
Entre ambos, não podemos reconhecer nenhuma outra diferença que aquela que podemos encontrar na lei da identidade (pela qual a conexão entre o predicante e o predicado é
expressa como uma conexão eterna), na medida em que re�etimos ou sobre a igualdade absoluta, a própria cópula, ou sobre
o sujeito e o predicado enquanto idênticos, e, assim como estes são de modo simultâneo e inseparável daquela, também o
ligado e o liame são simultânea e inseparavelmente.
O liame exprime no ligado ao mesmo tempo sua própria essência, que consiste na identidade. Assim, nessa medida, este
pode ser considerado sua [���] reprodução. Mas, se eu extrair
da reprodução o que ela tem daquilo de que é a reprodução,
remanescem apenas puras propriedades inessenciais, a saber,
as que ela tem como mero decalque [Abdruck]�� , vulto vazio.
��

Jogo de palavras a partir do duplo sentido de Abdruck: tomado na identidade da cópula, o ligado é expressão ou reprodução [Abdruck] da essência
absoluta, mas ele é seu mero decalque [Abdruck] se for visto como isolado ou
separado, o que, no regime da �loso�a da identidade, é próprio da atividade da
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Assim, o próprio liame e a reprodução não são duas coisas diferentes, ou bem somente um e mesmo ser intuído de modos
diferentes ou bem um é um ser, enquanto o outro é um não-ser.
É a mesma distinção que alguns �zeram entre o Esse substantiae e o Esse formae e, em relação à qual, deve-se igualmente
notar que não se trata de uma distinção real [reeller], mas meramente ideal [ideeller].
Podemos exprimir essencialmente o liame como o amor in�nito de si mesmo (o qual, em todas as coisas, é o mais elevado),
como desejo in�nito de revelar a si mesmo, mas a essência do
Absoluto não deve ser pensada como algo diverso desse desejo,
porém, precisamente, como esse querer-a-si-mesmo.
Independentemente da forma, é precisamente a a�rmaçãode-si-mesmo que é o in�nito em si, o qual, portanto, jamais
pode tornar-se �nito em nada.
Contudo, o Absoluto não é somente um querer a si mesmo,
mas um querer de modo in�nito e, portanto, em todas as formas, graus e potências de realidade.
O mundo é a reprodução desse querer-a-si-mesmo eterno
e in�nito.
Atentemos, não obstante, nessa reprodução do mundo para
aquilo que ela tem do liame e pelo qual ela é igual a ele, o positivo nela, e não para as propriedades inessenciais: assim, ela
não é diferente do próprio Absoluto, mas é apenas a cópula
completa e desdobrada em um desenvolvimento progressivo.
E aqui estamos precisamente no primeiro e mais importante
ponto de seu desdobramento.
O universo, i.e., a in�nidade das formas nas quais o liame
eterno a�rma a si mesmo, é universo, totalidade (totalitas) efere�exão, que separa o particular do todo e o considera como algo subsistente
em si e independente da totalidade [N.T.].
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tiva, somente através do liame, i.e., através da unidade na multiplicidade. Portanto, a totalidade exige a unidade (identitas) e,
sem ela, não pode ser pensada de modo algum.
[���] Mas também seria impossível que o liame fosse o uno
no múltiplo, i.e., que ele mesmo não fosse o múltiplo, se ele
não fosse novamente o todo nessa sua unidade na multiplicidade e, precisamente por isso, também no singular. Portanto,
a unidade do liame exige a própria totalidade completa e, sem
esta, não pode ser pensada.
Portanto, identidade na totalidade e totalidade na identidade é a essência originária e completamente inseparável e indissolúvel do liame, o qual não recebe através disso nenhuma
duplicidade, mas, antes, somente assim torna-se verdadeiramente uno.
O nascimento perfeito das coisas não pode ser compreendido nem somente por aquela nem somente por esta, mas
apenas pelo necessário ser-um [Einsseyn] de ambas em todas
as coisas e em cada uma delas, assim como no próprio liame.
A completude das determinações em tudo o que é efetivo é inteiramente igual à perfeição do próprio eterno e, em virtude
disso, ele é o todo na identidade e o idêntico na totalidade.
As formas, nas quais o eterno querer quer a si mesmo, consideradas por si mesmas, são um múltiplo. Portanto, a multiplicidade é uma propriedade das coisas que só lhes convém se
desconsiderado o liame. Precisamente por isso, ela tampouco
acrescenta nada à realidade das coisas e não encerra nada de
positivo em si. Na multiplicidade das coisas, o liame é a unidade e, nessa medida, a negação da multiplicidade considerada
por si mesma.
Em uma sentença da Antiguidade, diz-se que Deus é o ser
que é centro em toda parte, inclusive na circunferência, e, portanto, em parte alguma circunferência. Inversamente, gosta��
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ríamos de de�nir o espaço como aquilo que é mera circunferência em toda parte e em parte alguma centro.
Enquanto tal, o espaço é a mera forma das coisas sem o
liame, daquilo que é con�rmado [Bekräftigten] sem o que con�rma [Bekräftigende]: portanto, sua inessencialidade também
é revelada por ele próprio, na medida em que ele mesmo não
designa senão a pura ausência de força [Kraft] e substancialidade. Não exijam que expliquemos o espaço, pois nada há nele
a ser explicado, ou que digamos como ele foi criado, pois um
não-ser não pode ser criado.
O liame, enquanto o igual e uno na multiplicidade do ligado,
[���] nega-a enquanto subsistente por si. Ao mesmo tempo, ele
nega, por isso, o espaço enquanto a forma desse subsistir-porsi.
Esse liame, que liga todas as coisas e as faz unas na totalidade, o centro presente em toda parte e em parte alguma
circunscrito, é na Natureza como gravidade.
Ao negar, contudo, na gravidade o espaço como forma do
subsistir-por-si, o liame põe simultaneamente a outra forma da
�nitude, o tempo, que não é nada além da negação do subsistirpor-si e que não provém da particularidade das coisas, como o
espaço, mas, antes, é uma expressão do Um em oposição ao
múltiplo, do eterno em contradição com o não-eterno.
O liame, que é em si o eterno, é, no ligado enquanto ligado,
o tempo. Pois o ligado, enquanto tal, é sempre apenas esse =
B. Mas o liame, enquanto o que confere a essência a B [das
Wesende von B], é simultaneamente o que confere a essência e
a cópula indivisível de todas as coisas.
É por isso, pois, que aquele (o ligado enquanto ligado),
transbordado por assim dizer pelo eterno (ou o liame), é posto
como um mero acidente e temporalmente. A saber, é temporal tudo aquilo cuja efetividade é ultrapassada pela essência ou
��
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em cuja essência está contido mais do que ela pode alcançar
segundo a efetividade.
Na medida em que, segundo uma necessidade inevitável,
o liame do todo é também a essência do ligado singular, ele o
anima imediatamente. A animação é a formação-em-um [Einbildung] do todo no singular. Considera-se como animação o
fato de que o ímã atrai o ferro, que o âmbar [Elektron] atrai para
si corpos leves. Mas não será uma animação imediata o fato de
que todo corpo seja atraído, sem causa visível e, por assim dizer, magicamente, para o centro? No entanto, essa animação
do singular por meio da cópula do todo deve ser comparada à
animação do ponto, quando ele é pensado integrando-se à linha, a saber, quando é penetrado pelo conceito de um todo que
contém mais do que ele (o ponto) pode conter por si mesmo,
mas que também perde, nesse processo, sua vida independente.
Portanto, o ser do ligado enquanto ligado é, [���] segundo
sua natureza e seu conceito, diferente do ser do liame. A essência do liame é, em si mesma, a eternidade, mas o ser do ligado
é, para si, a duração. Pois sua natureza, por um lado, é ser,
mas somente enquanto serve ao todo e, portanto, nessa medida, também não ser. Não obstante, o laço dessa contradição
nele mesmo é o tempo.
O liame em B não é determinado pelo liame em C, D etc.,
pois, enquanto liame em B, ele é simultaneamente em C, D etc.
e é somente um liame inteiramente indivisível. Inversamente,
o ligado enquanto tal é necessariamente determinado por um
outro ligado enquanto tal (pois eles são conjugados em um todo
uno, mas não por si mesmos, e sim pelo liame) e, portanto, está
sujeito às relações com o outro e, mediatamente, com todas as
coisas.
Contudo, o próprio real [Reale], na inessencialidade do
tempo, é a cópula eterna, sem a qual um tempo jamais pode��
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ria passar. A essência no tempo é centro em toda parte, mas
em parte alguma circunferência. Portanto, cada instante é de
mesma eternidade que o todo. Por essa razão, torna-se claro
que a vida temporal de cada coisa, considerada em si, não é
diferente da vida eterna, mas é a sua própria vida eterna.
Assim como o liame é uma verdade eterna, ele é, enquanto
essência do singular, somente uma verdade eterna, e não temporal. A existência [Daseyn] do singular não pode ser compreendida mecanicamente na verdade do liame, mas apenas
dinamicamente ou segundo a Ideia, de modo que, independentemente da duração, ela é eterna no e com o todo.
Para tornar isso claro (representando-o, por assim dizer,
miticamente, como se passa nas doutrinas religiosas), põe o
tempo como transcorrido e, então, como eternidade: assim, tu
pões a ti mesmo novamente nele. Mas essa eternidade que imaginas apenas como tempo transcorrido já é. A �nitude da coisa,
i.e., do ligado, consiste em que ela apenas dura e esvai-se sobrepujada pela onipotência da cópula. Sua eternidade, não obstante, consiste em que ela pertence ao todo e que sua existência
[Daseyn], tenha ela durado longa ou brevemente, é preservada
no todo como uma existência eterna.
A expressão do ser-a�rmado, do subsistir-por-si no singular, [���] é o repouso. Pois tudo o que subsiste por si mesmo
está em repouso. Ora, como o liame, enquanto gravidade, nega
aquilo que subsiste por si, ao pôr o movimento no repouso
ele nega igualmente tal repouso, cuja nulidade intuímos no espaço.
Portanto, movimento no repouso é a expressão do liame no
singular, na medida em que ele é gravidade, i.e., identidade na
totalidade.
Em si mesmo, o liame se expõe na gravidade de todas as coisas como a substância in�nita e livre. Ele não tem um ser e um
��
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outro ser, i.e., partes, mas apenas um e o mesmo ser. Ele não é
circunscrito pelas coisas, pois todas as coisas são apenas nele,
mas ele mesmo não é em nenhuma outra, nem por si mesmo,
pois ele mesmo é inapreensível, uma vez que ele não é algo
duplicado, mas apenas um. Enquanto aquilo que é a essência
em todas as coisas, ele mesmo não tem, necessariamente, nenhuma relação com outras coisas e, ademais, uma vez que ele
não é comparável a nada, não se pode atribuir-lhe nenhuma dimensão. Ele tampouco possui uma relação com a grandeza ou
com algum aspecto distintivo qualquer das coisas, pois ele é o
mesmo liame divino tanto na menor quanto na maior das coisas. Da mesma forma, para o liame não há vazio nem distância,
nem proximidade nem lonjura, pois ele é o centro presente em
toda parte. Mas tudo o que vale para o liame vale também para
o todo, o qual, considerado segundo seu aspecto positivo, não
é diferente do próprio liame. Portanto, olhando apenas para
a essência na gravidade, como poderíamos apreciar a questão
sobre se o todo é �nito ou in�nito do ponto de vista do espaço? Ao contrário, na medida em que, na gravidade, o Deus
se mostra em toda parte como centro e a in�nitude de sua natureza, procurada pela falsa imaginação em uma lonjura sem �m,
anuncia-se inteiramente no presente e em cada ponto, ele suprime, assim, toda �utuação da imaginação pela qual ela busca
em vão unir a unidade da natureza à totalidade e a totalidade
à unidade.
Portanto, em geral, a gravidade é o que �nitiza as coisas
ao pôr no ligado a unidade ou a identidade interna de todas
as coisas como tempo. É precisamente nessa dominação ou
opressão por parte do liame que o ligado torna-se capaz de espelhamento e [���] apto a adumbrar o essencial, assim como
o material amorfo só deixa emergir a Idea do artista na medida em que, dominado pelo escultor, ele mesmo desaparece,
��
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por assim dizer; ou então, como, no organismo, onde ocorre
a incessante mudança do ligado e este aparece no máximo de
sua nulidade, o essencial (a cópula) transparece e se torna visível do modo mais perfeito; ou então, como frequentemente os
seres orgânicos, imediatamente antes de seu desvanecimento,
lançam o mais elevado lampejo de vida.
Toda efetivação na natureza repousa precisamente nessa
aniquilação, nesse tornar-se-transparente ao liame do ligado
enquanto ligado.
O liame se relaciona novamente com o ligado do mesmo
modo que o a�rmante com o a�rmado, estando ambos, como
dissemos, em conjunção de modo tão necessário quanto no
princípio racional mais elevado (A = A) o sujeito e o predicado
são ao mesmo tempo conjugados à cópula.
Mas o liame ou a unidade na gravidade põe o ligado como
meramente �nito, como não-eterno, e, por sua vez, o eterno na
gravidade não é, ele mesmo, efetivo ou objetivo, mas apenas o
a�rmante ou o subjetivo.
Se, portanto, o eterno devesse ser posto como efetivo no
próprio ligado, o liame, i.e., o a�rmante, teria que ser nele novamente a�rmado, ser ele mesmo novamente efetivo.
Como isso é possível? Não nos esquecemos de que o eterno
na gravidade foi considerado apenas por um lado, a saber, apenas como a identidade na totalidade.
Mas o eterno não a�rma somente a si mesmo como a unidade na totalidade das coisas (pelo que estas possuem a mera
relação do a�rmado), mas rea�rma também essa sua a�rmação de todas as coisas no singular, i.e., põe a si mesmo ou é
totalidade também no singular, totalidade na identidade.
Ora, em que medida ele não é mera identidade na totalidade,
mas igualmente totalidade na identidade e, portanto, também
no singular? Somente na medida em que ele mesmo é, antes de
��
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tudo, substância perfeita e acabada e é somente nessa medida
que o eterno é desdobrado também no ligado enquanto ligado.
[���] Se, enquanto mera identidade, o liame negou o subsistir-por-si das coisas e, assim, o espaço, em contrapartida, enquanto totalidade no singular, o liame deve negar a temporalidade e a �nitude. Mas, para isso, ele deve provocar na coisa o
ser-para-si efetivo e, com isso, o espaço real [realen] ou a extensão, a simultaneidade, e, em suma, aquilo pelo que ela é um
mundo para si.
Aqui é o lugar de nos explicarmos inteiramente a respeito
da relação entre o espaço e o tempo na natureza e de como eles
se negam perpétua e reciprocamente e, en�m, se equilibram.
Espaço e tempo são duas negações relativas um do outro:
portanto, em nenhum dos dois pode haver algo de absolutamente verdadeiro, mas em cada um deles é verdadeiro precisamente aquilo pelo que ele nega o outro. O espaço tem para
si a simultaneidade e é justamente na medida em que ele é o
contrário do tempo que há nele uma aparência de verdade. Ao
contrário, o tempo suprime a exterioridade e põe a identidade
interna das coisas. No entanto, negando o aspecto nulo do espaço, ele mesmo acarreta algo de nulo, a saber, a sucessão nas
coisas.
Portanto, o inessencial de um é sempre negado no outro
e, na medida em que o verdadeiro em cada um deles não pode
ser apagado pelo outro, o verdadeiro é posto ao mesmo tempo
na perfeita negação relativa e recíproca de ambos, i.e., em seu
equilíbrio perfeito.
Ora, como o eterno, enquanto unidade na totalidade, é a
gravidade na natureza, segue-se que o mesmo, também enquanto totalidade na unidade, está presente em toda parte, tanto
na parte quanto no todo, e compreende as coisas tão universalmente quanto a gravidade.
��
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Mas onde deveríamos encontrar esse segundo ser, se pudermos denominá-lo de outro modo, uma vez que ele e o primeiro
constituem apenas um e o mesmo ser, senão naquela essência luminosa�� [Lichtwesen] onipresente em que a totalidade
das coisas é dissolvida, no Júpiter que preenche tudo ubiquamente?
Essa expressão poderia parecer imperfeita e retirada apenas
do fenômeno singular, mas di�cilmente será mal interpretada
por quem [���] conhece o conceito antigo de alma do mundo
ou éter inteligente e sabe que, com isso, queremos exprimir
algo muito mais geral que o que comumente se designa pelo
termo luz.
Portanto, assim como a gravidade é o uno que, difundindose em tudo, é a unidade nesse todo, dizemos, ao contrário, que
a essência luminosa é a substância na medida em que ela é o
universo ou o todo inclusive no singular, ou seja, na identidade
em geral.
Apenas juntos a obscuridade da gravidade e o lampejo da
essência luminosa produzem a bela aparência da vida e perfazem a coisa no autêntico real [Realen], tal como o chamamos.
A essência luminosa é o fulgor da vida no centro onipresente da natureza. Assim como, através da gravidade, as coisas são unas exteriormente, elas são unidas na essência luminosa como que em um centro interno e interiormente presentes umas às outras na medida em que aquele foco se encontra
nelas mesmas de modo mais perfeito ou mais imperfeito.
Dissemos que essa essência nega o tempo enquanto tempo.
Já reconhecemos isso de diversos modos em seus fenômenos
singulares: no som, que, embora pertencente ao tempo, é, por
�� Seguimos

aqui Jean-Louis Vieillard-Baron ao traduzir Lichtwesen como
“essência luminosa” (cf. Hegel et l’idéalisme allemand. Paris: Vrin, ����, p.
���) [N.T.].
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assim dizer, organizado nele, é uma verdadeira totalidade; do
modo mais determinado, em seu fenômeno mais puro, a luz. Se
Homero descreve a rapidez do movimento por meio da atemporalidade do pensamento errante que percorre em um piscar
de olhos várias regiões da Terra, então podemos comparar a
atemporalidade da luz na natureza apenas à do pensamento.
Contudo, enquanto essência interna e o outro princípio do
singular, a essência luminosa desdobra a eternidade presente
nela e traz isso também à manifestação, de modo que ela possui uma verdade eterna pela qual ela mesma está necessariamente no todo. Pois cada coisa é necessária somente na medida
em que seu conceito é simultaneamente o conceito de todas as
coisas.
Uma vez que o movimento de uma coisa nada é senão a
expressão de seu liame com outras coisas, a essência luminosa,
ao desdobrar esse liame na própria coisa como objetivo, põe
não o movimento no repouso, como a gravidade, mas o repouso
no [���] movimento e torna a coisa, mesmo em repouso, um
espelho do todo.
O mesmo princípio é reconhecível naquela alma universal
que pervade o tempo, prevê o que está por vir, pressente nos
animais, faz concordarem o presente e o passado e suprime
inteiramente aquela conexão frouxa das coisas no tempo.
É inegável que, além da vida exterior das coisas, revela-se
uma vida interior, por meio da qual elas são capazes de simpatia e antipatia, assim como, em geral, da percepção de outras
coisas, mesmo que não imediatamente presentes. Portanto, é
inegável que a vida universal das coisas é, ao mesmo tempo, a
vida particular da coisa singular.
Uma vez que esse princípio é aquilo pelo que a in�nitude
das coisas é posta em geral como eternidade e presente, ele é ao
mesmo tempo o princípio que forma no tempo o permanente,
��
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que forma no ciclo onienglobante da eternidade, por assim dizer, ciclos singulares, a saber, os períodos longos e curtos, e que
enfeita os anos, os meses e os dias. E não deveríamos concordar com Platão e chamar esse princípio que ordena e melhora
tudo de sabedoria universal e plena e de alma régia do todo?
Assim como a gravidade, a essência luminosa também é
apenas uma abstração da essência única e total. Jamais e em
nenhuma coisa da natureza vemos operar uma delas por si só,
mas a essência própria das coisas é sempre o idêntico de ambas,
quer a consideremos em sua operatividade criadora ou naquilo
mesmo que é criado, como havíamos reconhecido inicialmente
apenas a propósito deste.
Assim, vemos aqui a primeira cópula entre o in�nito e o
�nito desenvolvida completamente também na efetividade e
transformada na superior, entre o in�nito, na medida em que
é a unidade na totalidade das coisas, e ele mesmo, na medida
em que é a totalidade na unidade.
O liame eterno reside em cada um dos dois. Cada um é,
para si, absoluto, mas eles são novamente tão entrelaçados pelo
mesmo liame, que eles mesmos e aquilo que os une constituem
somente um e o mesmo Absoluto indissolúvel.
[���] É uma e a mesma natureza que põe de modo idêntico
o singular no todo e o todo no singular e que tende, como gravidade, à identi�cação da totalidade e, como essência luminosa,
à totalização da identidade.
A contradição eterna e a unidade eterna dos dois princípios
gera, como um terceiro e como reprodução completa da essência em sua inteireza, aquela �lha sensível e visível da natureza,
a matéria.
Não uma matéria em abstrato, uma matéria geral, amorfa
ou estéril, mas a matéria simultânea à vitalidade das formas
e de tal modo que ela também constitui novamente um todo
��

S���� � ������� �� ���� � �� ����� �� ��������
desdobrado de modo triplo e, no entanto, indissoluvelmente
encadeado em uma unidade.
Todas as formas que são possíveis segundo a essência do
Absoluto devem também ser efetivas (pois o ligado é necessariamente simultâneo ao liame) e, uma vez que cada uma das
três, a totalidade, a unidade e a identidade de ambos, é para si
todo o Absoluto e, no entanto, nenhuma é sem a outra, tornase claro como, em cada uma delas, a saber, na totalidade, na
unidade e na identidade de ambos, o todo deve estar contido e
expresso.
Assim, por exemplo, a gravidade é para si o Deus inteiro e
indivisível na medida em que ele se exprime como a unidade
na multiplicidade, como o eterno no temporal.
Portanto, a gravidade para si organiza-se em um mundo
próprio, no qual todas as formas do liame divino estão compreendidas, ainda que sob o selo comum da �nitude.
A gravidade age em vista do germe das coisas. Mas a essência luminosa aspira a desdobrar o botão a �m de intuir a
si mesma, uma vez que, enquanto o todo no um ou identidade
absoluta, ela só pode reconhecer a si mesma na totalidade perfeita e acabada.
A gravidade age em vista da limitação do espaço, do subsistirpor-si, e põe no ligado a sucessão ou o tempo, o qual, escorado
no espaço, é aquele liame meramente �nito da coesão ou da
coerência.
Portanto, no próprio reino da gravidade, a reprodução da
gravidade é toda a solidez e a rigidez, nas quais o espaço é
dominado pelo tempo.
[���] A essência luminosa, ao contrário, faz com que o todo
também esteja no singular.
Assim, no próprio reino da gravidade, a reprodução da essência luminosa, como imagem do outro liame, é o ar. A saber,
��
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aqui o todo se mostra desdobrado no singular, uma vez que
cada parte é absolutamente da natureza do todo, ao passo que
a existência [Daseyn] do que é rígido apoia-se precisamente
no fato de que as partes são relativamente distintas entre si e
contrapõem-se de modo polar. Se, portanto, em toda a solidez,
o tempo é o que há de propriamente vivo, o outro reino, a luz
em sua liberdade e indiscernibilidade em relação ao espaço, expõe nitidamente a imagem [Bild] da mais pura simultaneidade.
Mas a cópula absoluta da gravidade e da essência luminosa
é a natureza propriamente produtiva e criadora, em relação à
qual elas se comportam como meros atributos, ainda que essenciais. Tudo o que, no ligado, nos preenche com a Ideia da
realidade da existência [Daseyn] e�ui dessa natureza.
No reino da gravidade, a reprodução desse terceiro liame,
da identidade própria, é a água, na qual o arquétipo da matéria
é exposto da maneira mais pura, a mais eminente das coisas, da
qual emana e à qual retorna toda produtividade. Da gravidade,
como princípio da �nitização, ela recebe a gotejabilidade; da
essência luminosa, o fato de que nela a parte é como o todo.
Assim, todas as criações no reino da gravidade remontam
a essas três formas originárias.
Mas cada parte singular da matéria também é uma nova reprodução desse todo triforme e expõe nas três dimensões apenas a cópula desdobrada e tripla, sem cuja presença (segundo
a efetividade ou a potência) nenhuma realidade é possível.
A consideração dessas formas na singularização nos conduz
a uma representação da natureza inorgânica ou inanimada.
De fato e na natureza efetiva, elas não são singularizadas,
mas, assim como, segundo a universalidade, elas são unas graças à gravidade, elas o são igualmente, segundo sua particularidade, graças à essência luminosa ou centro interior da natureza, a qual, sendo ela mesma o todo no um, [���] desdobra-as
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como membros de um corpo orgânico na totalidade de suas
diferenças e, ao mesmo tempo, integra-as à unidade e à eternidade de sua autointuição.
Como, na primeira criação, a essência in�nita e indivisível
da natureza, a�rmando-se no �nito, põe o �nito como algo contingente e temporal, é precisamente esse �nito, por outro lado,
que é trans�gurado na identidade da essência e, assim, posto
ele mesmo essencialmente na igualmente eterna retomada da
totalidade na unidade.
Consideradas por esse aspecto, as coisas singulares da natureza não formam uma série descontínua ou que desemboca no
sem �m, mas uma cadeia vital contínua e que volta a si mesma,
na qual cada elo é necessário ao todo, assim como ele mesmo
sente o todo e não pode padecer nenhuma modi�cação de sua
relação sem dar sinais de sua vida e sensibilidade.
As modi�cações mais sutis nesse todo vivaz, por exemplo, modi�cações de relações meramente espaciais, resultam
em fenômenos de calor, luz e eletricidade: tudo se mostra tão
animado, uma relação tão íntima da parte com o todo e do todo
com a parte!
Quando o liame formado-em-um no ligado tenta apreender
o eterno no temporal, a totalidade na não-totalidade, a expressão dessa aspiração é o magnetismo.
Ao contrário, o liame pelo qual o temporal é integrado ao
eterno, a diferença à identidade, é o liame universal da eletricidade.
O liame temporal (no magnetismo) produz novamente identidade, unidade na multiplicidade; o eterno (na eletricidade)
manifesta a totalidade presente na singularidade: mas onde
ambos se equilibram e, dos dois liames, surge um terceiro, emerge
novamente a produtividade da natureza, agora organicamente
entrelaçada consigo mesma, nas criações e metamorfoses quí��
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micas, unicamente em virtude das quais cada parte da matéria,
sacri�cando sua própria vida, adentra a vida do todo e conquista uma existência [Daseyn] orgânica e mais elevada.
É assim, portanto, que vive a essência encerrada em si, gerando e transformando o singular a �m de re�etir a eternidade
no temporal, ao passo que ela mesma, [���] força, conteúdo e
organismo de todas as formas, põe em si o tempo como eternidade e não é afetada por nenhuma mudança.
A fonte de vida da natureza universal ou da grande natureza
é, portanto, a cópula entre a gravidade e a essência luminosa,
exceto que essa fonte de que tudo e�ui está oculta na natureza
universal e não é mais visível.
Onde essa cópula mais elevada a�rma a si mesma no singular tem-se um microcosmo, um organismo, exposição perfeita
da vida universal da substância em uma vida particular.
A mesma unidade previdente e que contém tudo, que regula segundo a Ideia do todo os movimentos da natureza universal, tanto as modi�cações silenciosas e contínuas qunato
as violentas e súbitas, e que perpetuamente reconduz tudo ao
círculo eterno — a mesma unidade divina é aquela que, in�nitamente desejosa de a�rmação, con�gura-se em animais e
plantas e busca transformar com poder irresistível, quando é
decidido o momento de sua emergência, a terra, o ar e a água
em seres vivos, imagens de sua vida-total [All-Lebens].
Essa unidade superior é aquela que, desdobrando igualmente a totalidade da gravidade e a identidade da essência luminosa no ligado, põe ambos como atributos de si mesma.
A essência luminosa busca no ligado o essencial, a saber,
o liame. Precisamente à medida que o desdobra, ela mesma
pode irromper enquanto o todo no um e, assim, expor completamente o mundo em miniatura.
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A vida do que é orgânico depende primeiramente desse
desdobramento do liame. Por isso, as plantas têm um amor
in�nito pela luz, sendo nelas que o liame da gravidade iluminase pela primeira vez.
À medida que o liame é descerrado, o ligado começa a
tornar-se inessencial e é submetido a uma mudança cada vez
maior. O ligado, enquanto tal (a mera matéria), não deve ser
nada para si. Ela só é algo como expressão do liame e é por
isso que ela muda constantemente, ao passo que o órgão, i.e.,
precisamente o liame, a cópula viva, a própria Idea, como que
por uma con�rmação divina, subsiste e permanece sempre o
mesmo.
É somente através da suplantação total do ligado enquanto
[���] ligado e do desenvolvimento ou da efetivação do liame
que a Idea alcança seu nascimento completo.
À medida que o liame emerge vivamente enquanto o ligado
desvanece, aparece como essencial precisamente aquilo que,
em um nível mais profundo, ainda aparecia como algo contingente. Pois a particularidade do ligado só é essencial e eterna
no liame. Se, portanto, este é posto objetiva e efetivamente, o
efetivo, que antes parecia inessencial, torna-se agora essencial
ou necessário. Portanto, a existência [Daseyn] do organismo
repousa não na matéria enquanto tal, mas na forma, i.e., precisamente no que em outra relação aparece como contingente,
mas que aqui aparece como essencial à existência [Existenz] do
todo.
Mas, tal como o liame da gravidade é desdobrado no organismo, a essência luminosa, como o todo no um, o eterno
repouso no eterno movimento, também encontrou no ser vivo
centros mais perfeitos ou mais imperfeitos. Ainda que em repouso, o singular torna-se de fato, em um desenvolvimento
crescente, igual ao todo, assim como a força de cada ponto do
��
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órgão da visão capta toda a abóbada celeste e o ponto é igual
ao espaço in�nito.
Mais uma vez, a cópula tripla hipostasia-se aqui e cada uma
se desenvolve em um mundo próprio.
O liame obscuro da gravidade é dissolvido nas rami�cações
do reino vegetal e aberto à luz.
O botão da essência luminosa rebenta no reino animal.
A cópula absoluta, unidade e centro de ambas, só pode se
encontrar em um e, somente a partir desse ponto, em um desdobramento repetido, difundir-se novamente em um mundo
in�nito. Esse um é o ser humano, no qual o liame trespassa
inteiramente o ligado e repatria-se em sua liberdade eterna.
Se, entretanto, o organismo em geral repousa na efetividade
e autoa�rmação da cópula absoluta, a oposição e a unidade dos
dois princípios deve ser exposta em cada uma de suas esferas
singulares.
Contudo, a verdadeira unidade dos dois princípios é aquela
em que [���] sua essencialidade subsiste ao mesmo tempo. Se
cada um deles fosse exposto apenas por um todo parcial [Theilganzes], e não por um todo autêntico [Selbstganzes], a autonomia de cada um seria, pois, suprimida e a relação superior de
uma identidade divina seria apagada, cuja diferença em relação a uma identidade meramente �nita já explicamos alhures
pelo fato de que nela não estão ligados os termos contrapostos
que requerem a ligação, mas aqueles que são cada um por si e,
contudo, não são sem o outro.
Essa relação é exposta unicamente na oposição e na unidade
dos sexos.
Assim como ele, considerado como um todo, se con�gura
no mundo vegetal, o reino da gravidade é personi�cado no singular pelo sexo feminino e a essência luminosa, pelo masculino.
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O liame divino, que media os dois princípios e é eternamente criador, opera, com poder cego, a grande obra da propagação nos reinos animal e vegetal sem reconhecer a si mesmo
(pois o amor se reconhece apenas no um). Aqui, o próprio ligado torna-se igual ao liame, criando, gerando, a�rmando-se.
Ora, como o triplo liame das coisas se encontra no eterno
como um e produz o todo por meio de sua unidade, o liame,
visto que só reconhece a si mesmo através da natureza humana
no perecível, �nalmente dá à luz o cosmos [Weltbau] e as constelações divinas que tudo acolhem como a reprodução perfeita
e imperecível de si mesmo, mas, para falar de modo digno de
sua vida, seria necessário um espaço muito maior do que o que
cabe a este texto.
Observemos apenas o seguinte: o espaço e o tempo, negandose reciprocamente em sua inessencialidade no organismo cósmico�� [Weltkörper] e, assim, sendo postos essencialmente, são
perfeitamente equilibrados em sua rotação.
A �nalidade da ciência mais sublime só pode ser esta: apresentar a efetividade, no sentido mais estrito da palavra, a efetividade, a presença, o ser-aí [Da-seyn] vivo de um Deus tanto na
totalidade das coisas quanto no singular. Como já se pode pedir
provas dessa existência [Daseyn]? É possível, a�nal, questionarse acerca da existência da existência? Há uma totalidade das
coisas assim como há o eterno. Mas Deus é como o um [���]
nessa totalidade. Esse um no todo é reconhecível em cada parte
da matéria, tudo vive apenas nele. Mas o todo no um é igualmente presente imediatamente e reconhecível em cada parte
enquanto faz rebentar a vida em toda parte e desdobra a �or da
�� Seguimos aqui Jean-François Marquet ao traduzir Weltkörper

como “organismo cósmico” em vez de “corpo celeste”, segundo sua tradução habitual (cf.
Restitutions: études d’histoire de la philosophie allemande. Paris: Vrin, ����, pp.
��-�) [N.T.].
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eternidade no próprio transitório. Sentimos o liame sagrado,
pelo qual os dois primeiros são unos, em nossa própria vida
e em suas alternâncias, como, por exemplo, do sono e da vigília, em que ele nos remete ora à gravidade, ora à essência
luminosa. A cópula-total [All-Kopula] está em nós mesmos
como razão e ela testemunha a nosso espírito. Aqui, não se
trata mais de uma coisa extranatural ou sobrenatural, mas do
imediatamente-próximo, do único-efetivo de que nós mesmos
fazemos parte e no qual somos. Aqui, nenhuma divisa é superada, nenhum limite é transposto, porque, de fato, não há
nada disso. Tudo o que desde há muito tempo já se objetou a
uma �loso�a que trata do divino ou a tentativas incompreendidas e que não compreendiam a si mesmas de fazer uma tal
�loso�a é inteiramente vão se dirigido contra nós. E quando
se entenderá �nalmente que, contra essa ciência que professamos e conhecemos claramente, imanência e transcendência
são palavras inteira e igualmente vazias, uma vez que ela suprime precisamente essa oposição e que nela tudo con�ui a um
único mundo preenchido por Deus?
Uma experiência multifacetada me ensinou que, para a maioria, o maior obstáculo à compreensão e ao entendimento vivo
da �loso�a é a opinião insuperável de que seu objeto deve ser
buscado em uma distância in�nita. Por isso, enquanto deveria
intuir o presente, ela necessita de todo o esforço do espírito
para criar para si um objeto de que não se fala absolutamente
em toda essa investigação.
Ora, assim como é impossível a quem ainda é possuído
por esse equívoco ver a verdade nesse assunto, ela aparece, ao
contrário, simples e claramente a quem ou jamais foi por ele tomado ou foi dele curado por uma felicidade de sua natureza ou
de outro modo. Nessa �loso�a, não há abstrações senão as que
nela foram inseridas em virtude dessa [���] ilusão. Na natu��
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reza, não está contida apenas a reprodução, mas a própria história efetiva de tudo o que a razão conhece como consequência
eterna da essência de Deus. A natureza não é o mero produto
de uma criação inapreensível, mas essa própria criação; não
apenas a manifestação ou revelação do eterno, mas, antes, ao
mesmo tempo precisamente esse próprio eterno.
Como diz Espinosa, quanto mais conhecemos as coisas singulares, mais conhecemos Deus, e ainda hoje devemos clamar,
com uma convicção cada vez maior, àqueles que buscam a ciência do eterno: vinde à física e conhecei o eterno!
Aquele que contempla a natureza apenas com os puros sentidos e com a imaginação serena não poderia enunciar a ordenação e o encadeamento da natureza de outro modo. De fato, se
quisesse captar em palavras a essência deste mundo e enunciála francamente, ele não encontraria, enquanto mero observador, nenhuma outra expressão desta senão a que encontramos
aqui. É verdade que as formações da assim chamada natureza
inanimada, uma vez que nos mostram a substância à distância, nos permitem apenas pressentir sua força como um fogo
que arde oculto nas profundezas. Mas aqui também, nos metais, nas pedras, no poder desmedido de que toda existência
[Daseyn] é uma expressão, é inconfundível o impulso pujante
à determinidade, ou mesmo à individualidade da existência.
Como que surgida de uma profundeza insondável, a substância
aparece-lhe já nas plantas e nos vegetais (em cada �or que desdobra suas pétalas parece recompor-se um princípio não meramente de uma coisa, mas de muitas coisas), até que, hipostasiada em organismos animais, a essência inicialmente abismal
aproxima-se cada vez mais do observador, �tando-o com olhos
abertos e expressivos. Ela parece ainda querer guardar um segredo e revelar apenas aspectos singulares de si mesma. Mas
precisamente essa confusão divina e profusão imperscrutável
��
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de formações não introduzirão �nalmente o mero observador
da obra, após ter renunciado à esperança de compreendê-la
com o entendimento, ao sagrado sabá da natureza, à razão, em
que, repousando além de suas obras transitórias, ela reconhece
e mostra a si mesma como si mesma? Pois, na medida em que
silenciamos em nós mesmos, ela fala conosco.
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