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O NACIONALISMO DE FICHTE E A TRANSFORMAÇÃO
DA DOUTRINA DA CIÊNCIA *
DIOGO FERRER

Em memória do Professor Gama Caeiro

A evolução do pensamento político de Fichte, em especial acerca das
implicações da universalidade da razão no domínio da filosofia política,
levanta dificuldades de interpretação assinaláveis. Cremos, entretanto, que
a dificuldade de uma compreensão unívoca do percurso histórico e conceptual desta questão na filosofia política de Fichte não é, em primeiro
lugar, uma dificuldade circunstancial, mas é, pelo contrário, expressão de
uma outra dificuldade, mais fundamental, directamente ligada a problemas
da validade e dos limites da filosofia transcendental. Ao procurar, com a
sua descoberta da Doutrina da Ciência, e posterior elaboração de duas
décadas, encontrar e trazer à expressão os princípios últimos do criticismo,
Fichte deparou-se com uma dificuldade paralela ao nível da filosofia
política. Defendemos a tese de que é essencialmente a mesma dificuldade
que move a evolução do pensamento de Fichte acerca das implicações
políticas da universalidade da razão, e que suscita cada uma das versões
da Doutrina da Ciência. Esta dificuldade, de modo muito geral, é a de
expor de modo sistematicamente adequado a relação entre, por um lado,
um formalismo transcendental e apriorístico que define estruturas gerais
de inteligibilidade e, por outro, a materialidade do existente, na medida
em que não pode, nem deve, ser absorvido simplesmente pela dimensão
estrutural do pensar.

* Este texto corresponde , com diversas alterações , e actualização bibliográfica, ao
Apêndice da minha dissertação de Mestrado Metafísica e Crítica em Fidue. A Doutrina
da Ciência de 1805 ( Lisboa , 1992, inédito).
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Do mesmo modo como a Doutrina da Ciência tem por núcleo de
questionamento o limite e, mais do que isso, busca elucidar a limitação
progressiva dos modos incondicionados da posição e da contraposição da
reflexividade do eu, no sentido de uma crescente concretização da consciência até à presença da sensação concreta e da objectividade do mundo,
assim também a teoria política e jurídica de Fichte movimenta-se no
sentido de um condicionamento e localização do sujeito primeiro da
política e da história. Esta teoria parte, assim, de uma razão universal e
ilimitadamente humana, em direcção a um protagonismo da razão e vanguardismo histórico, cultural e científico no qual é sujeito uma parte da
humanidade. A dificuldade de interpretação que começamos por referir é
provocada pela transformação duma posição universalista e cosmopolita
inicial, na defesa de um nacionalismo aparentemente exacerbado. Julgamos
que a conciliação destas duas posições só pode ser feita pelos mesmos
meios conceptuais que, ao nível da filosofia primeira, i.e. da Doutrina da
Ciência, permitam conciliar a absoluta auto-posição do eu, a forma reflexiva de todo o saber, com a presença irredutível do não-eu.
A focagem desta dificuldade, tanto no plano da filosofia política
quanto da filosofia primeira encontra pois, na obra de Fichte, expressão
num conceito operativo privilegiado, o de nacionalismo, juntamente com
o seu conceito limítrofe, o de cosmopolitismo. A dificuldade central poderá
então circunscrever-se e encontrar uma expressão bastante importante num
problema de filosofia política, a saber, o da evolução e defesa sucessiva
das duas posições representadas por esses conceitos.

1. O cosmopolitismo de Fichte e o papel do estado na sua primeira
teoria política
Segundo um relato de Fichte, a sua Doutrina da Ciência encontra-se
ligada desde o início, não só a considerações da ordem da filosofia prática
em geral, ligação que decorre da recondução da totalidade do sistema ao
princípio da actividade do eu, como também a um problema de cariz
político muito concreto e historicamente localizado. 1 "O meu sistema é
o primeiro sistema da liberdade; assim como a nação francesa libertou
o homem das suas cadeias exteriores , o meu sistema libertou-o dos
grilhões da coisa em si [...]. Nos anos em que a nação francesa fazia,

1 Carta a Bagessen(?), Abril/Maio de 1795 (J. G. FICHTE - Gesamtausgabe der
Bayerischen Akade,nie, Stuttgart-Bad Cannstatt 1964 - [= GA], volume 111. 2, p. 298).
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